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Sammanfattning  
 
Verksamheten Spindeln i Västerås vänder sig till personer med så kallad dubbeldiagnos, 
människor med psykisk sjukdom och samtida missbruksproblematik. Syfte med denna studie 
var att söka kunskap om vad klienterna med så kallad dubbeldiagnos på verksamheten 
Spindeln upplevde som meningsfull sysselsättning, samt om verksamheten Spindeln bidrog 
till att klienterna upplevde sig inneha någon form av meningsfull sysselsättning. Empirin 
insamlades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem klienter från Spindeln. 
De teorier som behandlades var känslan av sammanhang (KASAM), stigma samt socialt 
kapital. Dessa teorier användes till att tolka empirin tillsammans med tidigare forskning inom 
området psykisk sjukdom och meningsfull sysselsättning. Studiens resultat visade på 
betydelsen av att ha något att göra om dagarna, att meningsfull sysselsättning innebar en sorts 
trygghet i vardagen som medförde struktur och mening. Att ha ett socialt sammanhang att 
delta i var även det av mycket stor vikt enligt studiens deltagare samt en strategi för att 
undvika att hamna i psykos. Meningsfull sysselsättning var mycket individuellt och varierade 
beroende på respondenternas livssituation i relation till ålder, sjukdom, erfarenhet och 
visioner. Resultatet visade att Spindelns verksamhet upplevdes som meningsfull av 
deltagarna. 
 
Nyckelord: Meningsfull sysselsättning, dubbeldiagnos, missbruk, psykisk sjukdom, känsla av 
sammanhang. 
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Abstract 
 
The activity Spindeln in Västerås is a project that attempts to deliver daily occupation for 
clients with dual diagnosis, people diagnosed with a mental disorder and a contemporary 
substance abuse. The purpose of this bachelor thesis was to gain knowledge about what 
Spindeln's dual diagnosis clients experience as meaningful occupation. The purpose was also 
to examine if Spindeln contributes to making its clients experience meaningful occupation. 
The empirical material was based on qualitative and semi-structured interviews with five 
clients of Spindeln. The conceptual framework was based on concepts such as sense of 
coherence (SOC), stigma and social capital. This theories was used mainly to interpret 
empirical material together with earlier research regarding mental disorder and meaningful 
occupation. The findings of the study indicated that meaningful daily occupation was very 
important for dual diagnosis patients because it provides them with a feeling of safety which 
led to structured and meaningful days. Also the study indicated that having social connection 
to participate in, and a strategy to avoid a state of psychosis, was of great importance to the 
clients at Spindeln. Meaningful occupation turned out to be highly individual depending on 
variables such as age, disease, experiences and visions. The findings also indicated that 
Spindeln was meaningful according the clients. 
 
Keywords: Meaningful occupation, dual diagnosis, substance abuse, mental disorder, sense of 
coherence. 



 
 

Innehållsförteckning 
 
Kapitel 1. Introduktion .......................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemområde ................................................................................................................ 2 

1.3 Syfte och frågeställningar................................................................................................. 2 

1.4 Spindeln............................................................................................................................ 3 

1.5 Definitioner ...................................................................................................................... 3 

1.5.1 Meningsfull sysselsättning ........................................................................................ 4 

1.5.2 Psykisk sjukdom........................................................................................................ 4 

1.5.3 Dubbeldiagnos........................................................................................................... 4 

1.6 Disposition ....................................................................................................................... 4 

Kapitel 2. Tidigare forskning ................................................................................ 4 
2.1 Meningsfull sysselsättning och psykisk sjukdom ............................................................ 5 

2.2 Socialt utbyte.................................................................................................................... 6 

2.3 Hälsa och välbefinnande .................................................................................................. 7 

2.4 Psykiatrireform och utvärdering av försöksverksamhet................................................... 7 

2.5 Sammanfattning ............................................................................................................... 8 

Kapitel 3. Teoretisk referensram........................................................................... 9 
3.1 KASAM – Känsla av sammanhang ................................................................................. 9 

3.2 Stigma............................................................................................................................. 11 

3.3 Socialt kapital ................................................................................................................. 12 

Kapitel 4. Metod och empiriskt material.............................................................13 

4.1 Val av metod .................................................................................................................. 13 

4.2 Förförståelse ................................................................................................................... 13 

4.3 Datainsamling och genomförande.................................................................................. 14 

4.4 Databearbetning och analysmetod.................................................................................. 15 

4.5 Validitet och reliabilitet.................................................................................................. 15 

4.6 Etiska frågor ................................................................................................................... 16 

Kapitel 5. Resultat och Analys............................................................................16 
5.1 Presentation av respondenterna...................................................................................... 17 

5.2 Resultat........................................................................................................................... 17 

5.2.1 Meningsfull sysselsättning ...................................................................................... 17 

5.2.2 Spindeln................................................................................................................... 20 

5.2.3 Fritiden .................................................................................................................... 23 

5.2.4 Livsförhållanden...................................................................................................... 24 



 
 

5.3 Analys............................................................................................................................. 26 

5.3.1 Tidigare forskning ................................................................................................... 26 

5.3.2 Vetenskapliga teorier............................................................................................... 28 

Kapitel 6. Slutdiskussion.....................................................................................30 
6.1 Resultatsammanfattning ................................................................................................. 31 

6.2 Metoddiskussion............................................................................................................. 31 

6.3 Avslutande reflektioner .................................................................................................. 32 

Referenser............................................................................................................34 

Bilagor 
Bilaga 1. Missivbrev 

Bilaga 2. Intervjuguide 



1 
 

Kapitel 1. Introduktion  

 
Socialt arbete handlar om att verka för mänskliga rättigheter, social rättvisa och för att 
uppmärksamma och synliggöra stigmatiserade och utsatta människor (Meeuwisse, Sunesson 
och Swärd, 2006).  En särskilt utsatt grupp är de som lider av dubbeldiagnos, personer med 
psykisk sjukdom och samtida missbruksproblematik. Dessa människor kan ofta inte ”tala för 
sig själva”, dock går det genom forskning att hjälpa dem med att göra deras röster hörda och 
belysa den komplicerade problematik som sjukdomen och missbruket medför. I detta 
introduktionskapitel följer en bakgrundsbeskrivning och en problemformulering som leder 
fram till studiens syfte och frågeställningar. Vidare ges en beskrivning av verksamheten 
Spindeln, viktiga definitioner och en redogörelse av uppsatsens disposition.  
 

1.1 Bakgrund 
1995 genomfördes den så kallade psykiatrireformen i Sverige. Psykiatrireformen var en del i 
ledet av den process som brukar benämnas vid avinstitutionaliseringen. Denna process förde i 
sin tur med sig en avveckling av de stora mentalsjukhusen, vilket vidare medförde att 
personer med psykiska funktionshinder skulle leva i samhället med hjälp av i huvudsak 
insatser av öppna former. Ansvaret för boende och sysselsättning för psykiskt 
funktionshindrade kom att hamna på kommunerna (Brunt och Hansson, 2005). Under 
psykiatriutredningen konstaterades bland annat en avsaknad av aktiviteter och meningsfull 
sysselsättning för psykiskt funktionshindrade (SoU, 1992:73). Mot denna bakgrund slog 
psykiatriutredningen fast att rehabilitering, återgång till arbete samt sysselsättning skulle vara 
avgörande faktorer för att förhållandena för personer med psykiskt funktionshinder i realiteten 
skulle kunna utvecklas och normaliseras (SoU, 2006:100).  
 
I 5 kapitlet i socialtjänstlagen – särskilda bestämmelser för olika grupper – avsnittet rörande 
människor med funktionshinder, 7 §, beskrivs kommunens ansvar gällande människor med 
psykiska funktionshinder och dess innehavande av en meningsfull sysselsättning. I paragrafen 
går det att utläsa följande: ”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, 
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den 
enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans 
eller hennes behov av särskilt stöd” (Nordström och Thunved, 2008:141). I 
lagkommentarerna i nya socialtjänstlagarna förtydligas detta genom att Nordström och 
Thunved (2008) belyser vikten av att funktionshindrade får arbete och en meningsfull 
sysselsättning vilket de menar vara en särskilt angelägen uppgift för socialnämnden.  
 
Av de personer som lever med psykiska funktionshinder har flertalet en psykossjukdom eller 
diagnosen schizofreni (Erdner, 2006). Ungefär en halv procent av befolkningen lider av 
schizofren sjukdom, dock är förekomsten fyra gånger vanligare i en oselekterad 
narkomanigrupp (Socialstyrelsen, 1996). Vidare är missbruk vanligt i gruppen psykiskt 
funktionshindrade. Att lida av en svår psykisk sjukdom medför en större risk att hamna i ett 
drogmissbruk och ungefär hälften i denna grupp har eller har haft problem med droger någon 
gång i sitt liv (Gefvert, Sundberg och Wiberg, 2005). Psykisk sjukdom med samtida 
missbruksproblematik brukar benämnas dubbeldiagnos och de som tillhör denna grupp har 
ofta ett stort och långsiktigt hjälpbehov. Dubbeldiagnostiserade klienter är mycket utsatta och 
svårbehandlade (Socialstyrelsen, 2004). I den tidigare nämnda psykiatrireformen gavs denna 
grupp ett stort utrymme och det konstaterades att många med dubbeldiagnos ”föll mellan 
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stolarna”. Socialtjänsten ansåg att de saknade kompetens för att behandla den psykiska 
sjukdomen och skickade vidare klienterna till psykiatrin. Psykiatrin, i sin tur, konstaterade att 
klienternas missbruksproblematik behövde kommas till bukt med innan någon psykiatrisk 
behandling kunde inledas. Detta resulterade i att klienterna skickades fram och tillbaka mellan 
de två instanserna och fick därmed inte någon behandling alls (Nilsson och Wadeskog, 1999).  
 
Den avsaknad av meningsfull sysselsättning som konstaterades under psykiatriutredningen 
förekommer än idag i denna utsatta grupp, men för att motverka detta startades särskilda 
projekt just för målgruppen. Ett av dessa projekt startades i Västerås. Projektet kom att kallas 
Spindeln och har idag övergått till en permanent verksamhet med klienter med 
psykossjukdom och samtida missbruksproblematik som målgrupp (Socialstyrelsen, 2004). 
Målet med projektet var att skapa en förhöjd livskvalitet för målgruppen och minska 
behandlingshemskostnaderna (Socialstyrelsen, 1996). I en uppföljning av deltagarna på 
Spindeln under åren 1997-2003 konstaterades att ytterst få av klienterna hade erfarenheter av 
den öppna arbetsmarknaden. Fokus i verksamheten kom att landa i att försöka skapa en 
individuellt anpassad meningsfull sysselsättning för var och en av klienterna (Sandén, 2003). 
 
Under hösten 2009 tillbringade jag nio veckor på verksamheten Spindeln i samband med de 
verksamhetsförlagda studierna inom ramen för socionomprogrammet. Dessa veckor fick mig 
att öppna ögonen för den utsatthet klienter med dubbeldiagnos lever i. Jag tyckte mig kunna 
se en avsaknad av meningsfull sysselsättning under den tid som inte tillbringades på 
verksamheten Spindeln och upplevde även att flertalet av klienterna kände en avsaknad av 
sällskap och aktiviteter. 
 

1.2 Problemområde 
I slutbetänkandet av psykiatriutredningen går det att utläsa vikten av arbete eller meningsfull 
sysselsättning för psykiskt sjuka med missbruksproblematik (SoU, 1992:73). Personer med 
svåra psykiska störningar med missbruksproblematik lever i en stor utsatthet med hög 
överdödlighet och destruktiva levnadsmönster. De saknar ofta förmåga att ta ansvar för sig 
själva eller ansvar i relation till andra människor. Vidare har denna grupp svårigheter med den 
vardagliga strukturen, att sköta bostad, hygien, dygnsrytm och ta vara på den egna hälsan 
vilket i sin tur minimerar möjligheterna till arbete och sysselsättning. Jag vill poängtera denna 
svårt utsatta grupps rätt till ett fullvärdigt liv och tror just att en meningsfull sysselsättning kan 
bidra till detta. Men vad betyder egentligen denna meningsfulla sysselsättning? Och har 
verksamheten Spindeln tillgodosett behovet av meningsfull sysselsättning för klienterna eller 
hur skulle de kunna hjälpa till? 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att söka kunskap om vad klienterna med så kallad dubbeldiagnos 
på verksamheten Spindeln upplever som meningsfull sysselsättning samt om verksamheten 
Spindeln bidrar till att klienterna upplever sig inneha någon form av meningsfull 
sysselsättning.  
 
Frågeställningar: 
 

- Vad innebär meningsfull sysselsättning? 
- Vad inom verksamheten Spindeln bidrar till meningsfull sysselsättning? 
- Vad gör klienterna på den tid de inte spenderar på Spindeln som är meningsfullt? 
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Frågeställningarna kommer att behandlas och avgränsats till ett klientperspektiv, vilket 
innebär att jag kommer att besvara forskningsfrågorna genom intervjuer med klienter i 
Spindelns verksamhet.  
 

1.4 Spindeln 
Spindeln är en dagverksamhet inom enheten Råd och stöd i Västerås stads öppenvård som 
bedrivs i samarbete med landstingspsykiatrin. Till grund för behandlingsarbetet på Spindeln 
ligger inlärningspsykologin med kognitiv beteendeterapi (KBT) som behandlingsmetod där 
fokus ligger på att förändra klienternas beteende och tankar här och nu. Klienterna har 
individuella scheman och verksamheten strävar efter att hålla en hög struktur. På Spindeln 
arbetar en läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom samt ett flertal behandlingsassistenter 
tillsammans i en behandlingsallians. Före inskrivning i verksamheten genomgår klienterna en 
omfattande utredning där det framkommer om de tillhör målgruppen eller ej. Väl inskriven på 
Spindeln ligger övervakad medicinering och drogkontrollerig till grund för själva 
behandlingen. Personalen för en daglig dokumentation över var och en av klienterna. I 
dokumentationen går det bland annat att utläsa hur drogfrihet, nykterhet, medicinering, 
närvaro och antal dagar i slutenvård sett ut under tiden som klienten varit inskriven i 
verksamheten. Vidare används evidensbaserade metoder så som återfallsprevention (ÅP), 
psykosocial färdighetsträning (PTFS), ett självständigt liv (ESL), avslappning samt 
teckenekonomi. Genom teckenekonomi eftersträvas att förstärka önskade beteenden hos 
klienterna. Grundtanken på Spindeln är helt enkelt, ”att vara drogfri skall ge något”. (Jan B 
Andersson. Personlig kommunikation, 2010-02-10). 
 
Kraven för att få delta i verksamheten är drogfrihet, nykterhet och följsam medicinering. Vid 
avvikelse från dessa krav är klienten inte välkommen in i verksamheten förrän denne påvisat 
motsatsen. Följden av detta blir en trygg och drogfri miljö. Personalen menar att behandling 
först kan komma till stånd när dessa krav efterföljs. För att motivera deltagande i 
verksamheten är klienternas ekonomi knuten till Spindeln genom förvaltare. För att få tillgång 
till de egna pengarna krävs följsamhet och närvaro. Personalen menar att genom att minska 
det ekonomiska handlingsutrymmet minskas även möjligheterna att försörja och fortsätta med 
missbruket. Medicinering är även det en av grundstenarna i behandlingen. Detta då 
personalen anser att det enbart i ett medicinerat tillstånd, och vid avhållsamhet från missbruk, 
går att genomföra en lyckad behandling. De anser även att den psykiska sjukdomen och 
missbruket bör behandlas samtidigt (Jan B Andersson. Personlig kommunikation, 2010-02-
10). I sysselsättningssynpunkt har personalen på Spindeln, med hänsyn till klienternas 
bristande kontakt med arbetslivet i kombination med långvarigt missbruk och svåra psykiska 
störningar, beslutat att i hög grad anpassa ambitionsnivån gällande sysselsättning till 
deltagarnas förutsättningar. Merparten av klienterna som skrivits in på Spindeln får sin 
ersättning via Försäkringskassan eller Sysselsättning och försörjning inom socialtjänsten i 
Västerås Stad. Målet för klienterna är inte, att genom avlönat arbete på den öppna 
arbetsmarknaden, bli egenförsörjande. För de flesta deltagarna på Spindel handlar inte 
sysselsättningsaktiviteter om arbetsrehabilitering då personalen på Spindeln inte anser det 
vara rimligt för flertalet av klienterna att komma ut i arbetslivet (Sandén, 2003). 
 

1.5 Definitioner 
Vad som menas med meningsfull sysselsättning behöver definieras närmare. Vidare behövs 
en förklaring ges till vad som menas med begreppet psykisk sjukdom då mycket av den 
tidigare forskningen kommer att diskuteras i relation till detta begrepp. Även vad som menas 
med dubbeldiagnos är av värde att definiera.  



4 
 

1.5.1 Meningsfull sysselsättning 
Ordet meningsfull beskrivs i Bonniers Svenska Ordbok som: ”som verkligen betyder ngt (o. 
tjänar ngt till)” (Malmsten, Györki och Sjögren, 2006:366). Meningsfull sysselsättning 
kommer inte att enbart diskuteras i form av avlönat arbete utan kommer att spegla alla sysslor 
i det vardagliga livet som för den enskilde ses som meningsfulla. Den definition av 
meningsfull sysselsättning som jag valt att använda mig av går i samma tankebanor som 
Brunt och Hansson (2008) där de menar att ”Meningsfull daglig sysselsättning kan bestå av 
olika slags aktiviteter, och vad som upplevs som meningsfullt av en person behöver inte 
nödvändigtvis vara det för en annan” (Brunt och Hansson, 2008:104).  
 

1.5.2 Psykisk sjukdom 
I denna studie kommer psykisk sjukdom främst att relateras till schizofreni. Personer som 
lider av schizofreni har psykossymtom. Dessa symptom är individuella men kan vara i form 
av hörselhallucinationer, vanföreställningar och förändrade verklighetsuppfattningar. (Brunt 
och Hansson, 2008). De övriga diagnostiska kriterierna som finns angående psykiska 
sjukdomar går att finna i DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
där de kategoriseras i olika grupper.  
 

1.5.3 Dubbeldiagnos 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) definieras dubbeldiagnos som: ”samförekomst hos 
en och samma person av en störning avseende missbruk av ett psykoaktivt ämne och en annan 
psykisk störning” (WHO, 1995). Med detta som grund har jag valt att definiera dubbeldiagnos 
som: ett beroende eller skadligt bruk/missbruk som förekommer samtidigt med en oberoende 
diagnos av en annan psykisk sjukdom eller personlighetsstörning. Förenklat går det att 
benämna som en person med en missbruks- eller beroendediagnos med samtida psykiatrisk 
diagnos (Socialstyrelsen, 1996:14). 
 

1.6 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer uppsatsens andra kapitel, Tidigare forskning, där forskning 
inom området meningsfull sysselsättning presenteras och det i relation till psykisk sjukdom, 
socialt utbyte, hälsa och välbefinnande samt till psykiatrireformen och en utvärdering av en 
försöksverksamhet. I kapitel 3, Teoretisk referensram, presenteras uppsatsens teorier, 
KASAM, Stigma och Socialt Kapital. Vidare i kapitel 4, Metod och empiriskt material, 
framställs den valda forskningsmetoden vilken uppsatsen bygger på. I detta kapitel 
presenteras även förförståelse, datainsamling, genomförande, databearbetning, analysmetod, 
validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en redogörelse av uppsatsens etiska aspekter. I 
femte kapitel, Resultat och analys, presenteras studiens resultat vilket även analyseras och 
diskuteras i relation till den tidigare forskningen och de aktuella vetenskapliga teorierna. I 
uppsatsens sjätte kapitel, Slutdiskussion, förs det slutliga resonemanget gällande studien som 
avslutas med förslag på fortsatt forskning.  
 

Kapitel 2. Tidigare forskning 
 
En hel del forskning har genomförts inom området meningsfull sysselsättning och dess 
betydelse för psykiskt sjuka personer. Dock har jag funnit utbudet av jämförbara studier med 
målgruppen dubbeldiagnos vara begränsat. Därav har jag medvetet valt att diskutera den 
tidigare forskningen i relation till psykisk sjukdom, då en psykisk sjukdom är ett kriterium för 



5 
 

att räknas till gruppen dubbeldiagnos. Vidare presenteras meningsfull sysselsättning i relation 
till socialt utbyte, hälsa och välbefinnande. Slutligen presenteras en utvärdering på en 
försöksverksamhet som gjordes till följd av psykiatrireformen samt en sammanfattning. 
 

2.1 Meningsfull sysselsättning och psykisk sjukdom 
Ribeiros (1999) beskriver den dagliga kamp människor med psykisk sjukdom måste utkämpa 
för att passa in i samhället samt olika strategier som de har utarbetat för att kontrollera 
sjukdomen. Deltagarna i studien beskrev dessa strategier i form av medicinering, aktivering, 
gemenskap, användandet av förebilder, vistelser i trygga och sociala miljöer och inte minst 
deltagande i någon form av sysselsättning. Syftet med Ribeiros studie var att, utifrån 
deltagarnas perspektiv, beskriva erfarenheter av att fullfölja en meningsfull sysselsättning och 
identifiera aspekter av gemenskapens miljö som antingen aktiveras eller hämmas genom 
deltagandet i arbetslivet. Metoden var av kvalitativ ansats med djupintervjuer och deltagande 
observation som empiriskt material. I resultatet går det att finna en beskrivning av betydande 
systematiska hinder som försvårar utövandet av meningsfull sysselsättning för personer med 
psykiska funktionshinder. Samhället upplevdes, enligt deltagaren, som en labyrint av 
byråkrati och tjänster som de lätt gick vilsna i. Deltagarnas fysiska, mentala och emotionella 
förmåga förvärrades i och med denna labyrint vilket resulterade i få kvarstående resurser för 
deltagarna att tillgodose alla behov utöver den grundläggande överlevnaden. 
  
Att inneha ett arbete har många positiva effekter då arbetet kan medföra gemenskap, i form av 
kontakter med arbetskamrater, status och ekonomisk vinning. Ofta är det just arbetet som 
möjliggör integrationen med samhället och ger tillfälle att upptäcka och bemästra 
omgivningen (Bejerholm och Eklund, 2008). I en nyligen publicerad artikel av Eklund (2009) 
skildras meningsfull sysselsättning i relation till avlönat arbete. Syftet med hennes studie var 
att beskriva och jämföra den objektiva och subjektiva livskvaliteten hos ett urval av personer 
med psykisk sjukdom, bestående av tre grupper. Syftet var även att undersöka om effekten av 
andra projekt, i form av relationer mellan aktivitetsfaktorer och livskvalitet, kunde vara 
användbara. Eklund har använt sig av en kvalitativ undersökningsmetod. Det grundläggande 
resultatet tyder på att ett arbete på den öppna marknaden kanske inte är avgörande för den 
subjektiva livskvaliteten, dock kan tillfredställande och meningsfulla vardagliga aktiviteter 
bidra till en bättre livskvalitet för dem som har en svår och varaktig psykisk sjukdom. Studien 
visar att även att deltagande i en daglig verksamhet kan bidra till en förhöjd livskvalitet. 
 
Hvalsøe och Josephsson (2003) beskriver tre huvudsakliga beståndsdelar i vad som gör en 
sysselsättning meningsfull för personer med psykiska funktionshinder. De tre delarna är: (a) 
att den skapar en livsvärld så nära normaliteten som möjligt, (b) att sysselsättningen bidrar till 
engagemang, tillfredställelse och bekräftelse från andra samt (c) engagemanget för 
sysselsättningen utmynnar i positiva känslor och ökad självkänsla. Syftet med Hvalsøes och 
Josephssons kvalitativa studie var att undersöka och förstå egenskaperna bland de 
sysselsättningar som upplevs som meningsfulla av åtta svårt psykiskt sjuka individer. 
Författarna använde sig av en fenomenologisk metod. Resultatet av studien visade på några 
viktiga behov som deltagarna i studien beskrivit angående val av sysselsättning: (a) behov av 
att vara produktiv, (b) behov att engagera sig i icke-stigmatiserande yrken, (c) behov av att 
engagera sig i yrken som underlättar social interaktion samt (d) behov för personlig 
tillfredställelse. I Sverige har ämnet meningsfull sysselsättning och psykiska funktionshinder 
bland annat behandlats i en FoU-rapport författad av Rosenberg och Andersson (2005). 
Rapportens syfte var att ta reda på brukarens syn på behov av och önskemål om 
arbete/sysselsättning. Som vetenskaplig teori har rapportens författare använt sig av 
Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM). Rapporten har en kvalitativ ansats 
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och det empiriska materialet består av åtta intervjuer innehållande livsberättelser från 
informanterna. I rapportens resultat framkommer olika förslag på aktiviteter som skall 
tillgodose brukarnas önskemål och behov, vilka framkommit under intervjuerna med 
deltagarna. I rapporten går det att utläsa ett intresse bland psykiskt funktionshindrade 
människor av att delta i samhällets aktiviteter. Praktikplatser, studiecirklar, danskurser och 
kontakt med allmänheten var några av förslagen som framkom. I likhet med Eklunds artikel 
(2009) uttryckte deltagarna ett genuint intresse att delta i någon form i samhällets aktiviteter, 
vilket inte nödvändigtvis behövde vara i form av något avlönat arbete. Även i kapitlet om 
”vardagslivet” författat av Bejerholm och Eklund (2008) går det att utläsa att kreativa och 
sociala aktiviteter uppfattas som meningsfulla sysselsättningar för psykiskt funktionshindrade. 
Vidare menar forskaren Alan Topor (2001) att det inte är lönen, pengarna, som vanligtvis är 
det centrala för arbetets betydelse för psykiskt sjuka utan arbetets mening.  
 

2.2 Socialt utbyte 
Personer med schizofreni tenderar att leva ett liv i passivitet och i stor ensamhet (Bejerholm 
och Eklund, 2008). En avhandling skriven av Erdner (2006) visar att en existentiell ensamhet 
bildar ett livsmönster hos personer med psykiska funktionshinder, vilket troligen hindrar dem 
att leva ett fullvärdigt liv. Med ett fullvärdigt liv menar Erdner ett liv som innehåller 
meningsfullhet och socialt utbyte samt kontroll över sitt egna liv. Erdner hävdar även att 
personer med psykiska funktionshinder har ytterst få vänner och dåliga kontakter med 
anhöriga. Många känner sig utsatta, ensamma och marginaliserade. Intervjupersonernas 
negativa självbild utmynnar i en reell som existentiell ensamhet. Avhandlingens övergripande 
syfte var att, med hjälp av personer med psykiska funktionshinder och deras berättelser om 
deras egen syn på det dagliga livet, få en djupare förståelse för deras livssituation och genom 
det få kunskap om vilken form av stöd som de kan behöva för att kunna leva ett fullvärdigt 
liv. Den metod Erdner använt är kvalitativ. Jeffners teori om livsåskådning från 1998 har 
behandlats. I denna teori utgörs livsåskådningen av tre komponenter: (1) teorier om 
människan och världen, (2) ett centralt värderingssystem och (3) en grundhållning. De tre 
komponenterna bildar tillsammans ett mönster av människans tänkande och handlande, vilket 
skapar en helhet av människans tillvaro. Erdner har även använt sig av ett tvärvetenskapligt 
möte mellan vårdvetenskap och livsåskådning. Avhandlingen visar att just någon form av 
meningsfull sysselsättning kan mildra den existentiella ensamhetskänslan hos personer med 
psykiska funktionshinder. Flertalet av informanterna i avhandlingen beskriver att 
sjukdomstillståndet försvåras under tider av längre ensamhet då rösthallucinationer lättare 
uppstår. Vidare beskrivs att sysselsättning i form av arbetsverksamheter och stödinsatser från 
psykiatrin och socialtjänsten kan hjälpa då detta mildrar ensamheten. Informanterna i Erdners 
studie beskrev även att socialt utbyte kunde ge livet en mening.  
 
Erdner (2006) visar alltså på att människor med psykiska funktionshinder tenderar att leva ett 
liv som i stor utsträckning är kantat av ensamhet och att någon form av sysselsättning kan 
mildra denna ensamhetskänsla. Att meningsfull sysselsättning kan mildra ensamhetskänslan 
stärks även av den tidigare nämnda studien gjord av Hvalsøe och Josephsson (2003) där det 
framkommer att meningsfull sysselsättning bidrar till en naturlig arena för social interaktion. 
Denna interaktion underlättar identitetsskapandet för individen som i sin tur medför en känsla 
av välbefinnande. Vidare beskrev deltagarna i Halvsøes och Josephssons studie ett stort behov 
av hjälp och stöd tillföljd av den psykiska sjukdomen, vilket enligt dem resulterade i en 
utanförskapskänsla. Denna utanförskapskänsla beskrevs vidare minskas i och med en 
meningsfull sysselsättning. Även förhöjd samhörighetskänsla, en känsla av att vara viktig och 
behövd, då individen bidrar med något till samhället, beskrevs hänga ihop med innehavande 
av någon meningsfull sysselsättning. Vidare visar Rosenberg och Anderssons rapport (2005) 
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att behovet av att träffa folk är en av orsakerna till att respondenterna i studien ville ha någon 
form av sysselsättning. Topor (2001) betonar även han arbetets/sysselsättningens betydelse 
för minskandet av utanförskapet. Han menar att psykiskt sjuka personer får en plats i 
samhället just genom arbetet/sysselsättningen och genom de sociala relationerna som 
arbetet/sysselsättningen kan medföra.  
 

2.3 Hälsa och välbefinnande 
Att inneha någon form av meningsfull sysselsättning inkluderat hemsysslor, fritidsaktiviteter 
och egenvård har samband med hälsa och välbefinnande för personer med psyksiska 
funktionshinder menar Bejerholm och Eklund (2008). Eklund, Hansson och Bejerholm 
(2001), har studerat sysselsättningsfrågan i relation till schizofrena personer. Syftet var att 
undersöka relationer mellan tillfredställelser med diverse faktorer kopplat till sysselsättning, 
sysselsättningsgrad och den totala dagliga sysselsättningsfunktionen samt till hälsorelaterade 
variabler bland personer med schizofreni. Urvalet bestod av schizofrena patienter från den 
psykiatriska öppenvården i åldrarna 20-55 år. Studien är av både kvalitativ och kvantitativ 
ansats med intervjuer, formulär och egna skattningsskalor som empiriskt material. Det 
grundläggande resultatet visar vid en kontroll för depressiva symptom, att tillfredställelsen 
med sysselsättningsform var av betydelse för hälsan bland patienter med schizofreni, samt att 
känslan av tillfredställelse med den totala dagliga sysselsättningen tycktes vara ännu viktigare 
för livskvalitet och andra hälsoaspekter. Det var framförallt tillfredställelsen med dagliga 
aktiviteter som utgjorde en viktig dimension för självskattad livskvalitet.  
 
Erdner (2006) menar att det är av största vikt att personer med psykiska funktionshinder har 
någon form av sysselsättning oavsett om det är av avlönad eller oavlönad form. Deltagarna i 
Erdners avhandling förklarar att vardagliga rutiner, arbete och egen inkomst skulle ge dem 
möjlighet att återfå hälsan och återta makten och kontrollen över det egna livet. I 
avhandlingen beskrivs att tidigare studier visat på ett samband mellan hälsa och arbete. Topor 
(2001) belyser också han arbetets/sysselsättningens samband med hälsa. Han förklarar att 
arbetet kan ses som en hälsoindikator då han menar att det är ett mätinstrument beträffande 
hur väl personen återhämtat sig från sina psykiska funktionshinder. Han framhåller vidare att 
om den psykiskt funktionshindrade saknar arbete (lönearbete) så skall denne delta i olika 
sysselsättningsaktiviteter i form av arbete utan prestationskrav och lön. Resonemanget om 
meningsfull sysselsättning och dess påverkan på hälsan stöds vidare av Hvalsøe och 
Josephsson (2003) då de menar att meningsfull sysselsättning förstärker positiva känslor och 
medför en känsla av välbefinnande. Dessa känslor har samband med upplevelser av att vara 
behövd, att göra något bra, att vara kompetent, känna tillhörighet samt ett socialt erkännande 
och godkännande. 
 

2.4 Psykiatrireform och utvärdering av försöksverksamhet 
I samband med psykiatrireformen fick gruppen av klienter/patienter med en dubbeldiagnos ett 
stort utrymme och pengar avsattes till tio projekt. Ett av dessa projekt startades i Västerås i 
form av verksamheten Spindeln. Projektet blev starten för den permanenta dagverksamhet 
som Spindeln är idag. Detta går att utläsa ur en långtidsuppföljning av Socialstyrelsens 
försöksverksamheter i samband med psykiatrireformen (Socialstyrelsen, 2004). Syftet med 
utvärderingen var dels att följa förändringsprocessen för klienterna i projekten longitudinellt 
samt att undersöka betydelsen av samverkan, vilken förankrats inom och mellan 
organisationerna gällande ansvars- och kostnadsfördelningen. Metoden hade en kvalitativ 
ansats där det empiriska materialet utgjordes av 288 intervjuer. Det grundläggande resultatet 
visade att problemområdena alkohol, narkotika, psykisk hälsa, kriminalitet, psykologiska 
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symtom, global funktion alla hade förbättrats. Andelen personer som vårdats inom 
slutenvården hade ökat under projektperioden och sjunkit därefter. Behovet av stöd och 
behandling kvarstod dock på vissa områden, då främst gällande de psykiska problemen, de 
alkoholrelaterade problemen, problemen med avsaknad av sysselsättning och den bristande 
fysiska hälsan. I uppföljningen betonades starkt de stora behoven av sysselsättning som 
existerade inom gruppen. Vidare belystes även behov av anpassat boende och ekonomiskt 
stöd för målgruppen. Uppföljningen visade även att ytterst få i målgruppen hade erfarenhet 
från den öppna arbetsmarknaden.  
 
Efter att Spindeln blivit en permanent verksamhet gjordes en uppföljning av samtliga 
deltagare på Spindeln under åren 1997-2003 av Sandén (2003). Syftet var att på individnivå, 
efter på förhand givna teman, följa upp samtliga deltagare som varit inskrivna på Spindeln 
sedan starten 1997. Metoden hade en kvalitativ ansats med deltagarintervjuer som empiriskt 
material. De grundläggande resultaten visade att Spindelns verksamhet hade givit mycket 
positiva resultat utifrån hur levnadsförhållanden förändrats för deltagarna. Detta har 
säkerställts genom att fråga deltagarna om hur levnadsförhållandena sett ut vid 
inskrivningstillfället, vilka insatser Spindeln givit, hur förändringsprocessen sett ut samt hur 
situationen sett ut vid datainsamlingstillfället alternativt då de slutade på Spindeln. Ur 
sysselsättningssynpunkt framkom, enligt Sandéns undersökning, att Spindeln i största mån 
eftersträvar meningsfull sysselsättning utanför den avlönade arbetsmarknaden. Dock strävar 
personalen efter att med ett långsiktigt stöd upprätthålla en god funktionsförmåga gällande 
deltagande i aktiviteter och, för vissa av klienterna, i arbetsliknande miljöer. Bejerholm och 
Eklund (2008) påstår även de att schizofrena personer har stora svårigheter att fungera i den 
dagliga tillvaron vilket medför svårigheter i det eventuella arbetslivet. Samtidigt påpekar 
Bejerholm och Eklund att det finns stora individuella skillnader inom denna grupp och bör 
därmed inte generaliseras. Detta stöds av Eklund (2009) där hon poängterar att en individuell 
bedömning är av stor vikt rörande sysselsättningsform för psykiskt sjuka individer.  
 

2.5 Sammanfattning 
Behovet av meningsfull sysselsättning hos personer med psykisk sjukdom har bekräftats av 
ett flertal studier (Ribeiros, 1999; Eklund 2009; Hvalsøe och Josephsson, 2003). En studie 
gjord av Ribeiros (1999) visar dock på att det finns betydande systematiska hinder som kan 
försvåra utövandet av någon form av meningsfull sysselsättning för personer med psykiska 
funktionshinder. Samhället upplevs som en labyrint av byråkrati och tjänster som människor 
med psykiska funktionshinder lätt går vilse i. Men trots detta finns det personer som klarar av 
att bemästra denna labyrint, och vad är det då för sysselsättning som de önskar? En studie 
gjord av Eklund (2009) visar på att ett arbete på öppna marknaden inte behöver vara 
synonymt med meningsfull sysselsättning utan att tillfredställande och meningsfulla 
vardagliga aktiviteter i stor utsträckning kan bidra till en bättre livskvalitet för dem som har en 
svår och varaktig psykisk sjukdom. En studie, gjord av Hvalsøe och Josephsson (2003), 
genomförd på personer med psykisk sjukdom, visar på att sysselsättningen måste uppfylla en 
del grundläggande behov då den skall vara produktiv, icke-stigmatiserande, underlättande för 
en social interaktion samt medföra en personlig tillfredställelse. Vidare visar en rapport 
skriven av Rosenberg och Andersson (2005) på konkreta förslag på aktiviteter som psykiskt 
sjuka angivit som meningsfulla, dessa var: praktikplatser, studiecirklar, danskurser och 
kontakt med allmänheten. Ett flertal studier visar även på att meningsfull sysselsättning kan 
motverka ensamhet och bidra till en social interaktion (Erdner, 2006; Hvalsøe och 
Josephsson, 2003; Rosenberg, och Andersson, 2005). Meningsfull sysselsättning har även 
visats ha positiva effekter för hälsa och livskvaliteten hos personer med psykisk sjukdom 
(Eklund, Hansson och Bejerholm, 2006; Erdner, 2006). Hvalsøe och Josephsson (2003) menar 
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att meningsfull sysselsättning förstärker positiva känslor och medför en känsla av 
välbefinnande. Målgruppen psykiskt sjuka med missbruksproblematik, så kallade 
dubbeldiagnospatienter går att finna i Spindelns verksamhet i Västerås. Spindeln startades 
som ett projekt i samband med psykiatrireformen. I en uppföljning som gjordes av de projekt 
som startades i och med denna reform, inklusive Spindeln, visades att det fanns stora behov 
och avsaknad av sysselsättning inom målgruppen. Uppföljningen visade även att ytterst få i 
målgruppen hade erfarenhet från den öppna arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2004). På 
Spindeln försöker personalen, i hög grad, anpassa ambitionsnivån gällande sysselsättning till 
deltagarnas förutsättningar, detta genom ett långsiktigt stöd för att upprätthålla en god 
funktionsförmåga i deltagande i aktiviteter och, för vissa av klienterna, i arbetsliknande 
miljöer (Sandén, 2003). 
 

Kapitel 3. Teoretisk referensram  
 
Den teoretiska referensramen i denna studie utgörs av Aaron Antonovskys teori där begreppet 
KASAM (Känsla av sammanhang) är grundpelare. Presentationen av KASAM baseras på 
Antonovskys bok Hälsans mysterium (2009). KASAM valdes som vetenskaplig referensram 
då känslan av sammanhang kan hjälpa till att förklara begreppet meningsfull sysselsättning 
som studien bygger på. Vidare kommer även Erving Goffmans begrepp stigma att beröras i 
syfte att få en förståelse för den utsatthet som dubbeldiagnostiserade personer lever i. 
Slutligen kommer även begreppet socialt kapital att presenteras i relation till dess betydelse 
framförallt gällande hälsa. Detta just för att samtliga av studiens respondenter lider av någon 
form av ohälsa i form av den psykiska sjukdomen. Socialt Kapital kommer att definieras med 
hjälp av Pierre Bourdieu och James S Coleman samt kopplas till Sara Ferlanders resonemang 
om dess påverkan på hälsan.  
 

3.1 KASAM – Känsla av sammanhang 
Aaron Antonovsky utgår ifrån ett salutogent perspektiv där utgångspunkten är hur det 
kommer sig att så många människor förblir friska? Det vill säga de hälsobringande 
faktorernas ursprung. Detta i motsats till det patogeniska synsättet som frågar sig varför 
människor blir sjuka. Han menade att det inte enbart räcker att ”laga broläggningen över livets 
flod” så att folk inte ramlar eller hoppar i vattnet utan måste därtill även ”lära dem simma”, att 
hantera sina liv i med- och motgångar och göra det bästa av tillvaron. Detta genom att skapa 
en känsla av sammanhang (KASAM). Antonovsky menar att en människa aldrig antingen är 
frisk eller sjuk utan att hon ständigt är i rörelse mellan dessa poler, frisk-sjuk, och att det är 
graden av KASAM som ligger till grund för tillståndet mellan polerna (Antonovsky, 2009). 
Antonovsky definierar begreppet KASAM som ”En global hållning som uttrycker i vilken 
utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att 
(1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 
förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav 
som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 
investering och engagemang” (Antonovsky, 2009:46).  
  
Antonovsky (2009) menar att livet innehåller en mängd stressorer. Stressorer kan vara i form 
av händelser eller erfarenheter och det är när dessa upplevs som negativa som vi upplever 
stress. Exempel på stressorer är barnafödande, förlust av ett barn, en anhörigs sjukdom, en 
närståendes död, giftermål, skilsmässa, arbetslöshet, åldrande och olyckor och så vidare. En 
förlust eller en negativ livsomställning är inte önskvärd i sig men kan likväl bidra till en 
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förhöjd livskvalitet. Det som är avgörande är inte stressorn och dess laddning utan vad vi gör 
med den. Stress och stressorer är enligt Antonovsky inte enbart skadliga utan det några av oss 
upplever som stress och belastning upplever andra som utmaningar. Att se svårigheter och 
motgångar som utmaningar kan ha positiva effekter på hälsan. Vidare menar Antonovsky att 
när människan möter eller står inför stressorer uppstår ett spänningstillstånd som måste 
hanteras. För detta finns, enligt Antonovsky, generella motståndsresurser (GMR) vilka är de 
faktorer av fysiska, psykosociala och materiella slag som hjälper människan att göra 
omvärlden strukturerad och begriplig. Dessa motståndsresurser bidrar till att göra de 
stressorer vi ständigt överöses av begripliga. Jagstyrka, socialt stöd, erfarenheter och god 
ekonomi är alla exempel på generella motståndsresurser.  
  
För att återgå till KASAM går begreppet att dela upp i tre grundkomponenter: begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Den fösta komponenten, begripligheten, handlar just om i 
vilken utsträckning inre och yttre stimuli är gripbara, det vill säga att den information som 
upplevs är ordnad och tydlig snarare än kaotisk, oordnad, slumpmässig och oförklarlig, vilket 
Antonovsky (2009) benämner som brus. Om informationen inte är förutsägbar utan kommer 
som en överraskning krävs det att den åtminstone skall gå att ordna och förklara. För en 
socialarbetare kan ett ingripande och omhändertagande av ett barn vara begriplig då denne har 
kunskap om att barnet far illa. Dock kan samma situation samtidigt vara helt obegriplig för en 
släkting till familjen med avsaknad insyn och kunskap om familjen och barnets situation. Om 
en människa återkommande utsätts för en stressor och de generella motståndsresurserna 
skapas en livserfarenhet, det blir begripligt. Vidare menar Antonovsky att detta bidrar till att 
en kapacitet av att hantera olika specifika situationer byggs upp.  
 
Den andra komponenten i begreppet KASAM, hanterbarhet, handlar om i vilken grad som 
resurser upplevs stå till förfogande, med vilkas hjälp individen kan möta de krav som ställs av 
de stimuli som denne överöses av. Det vill säga att kunna möta utmaningar, att inneha vissa 
resurser och att kunna lita på egna och andras resurser. Exempel på en hanterbar situation 
skulle kunna vara då en bil helt plötsligt stannar och föraren i bilen är utbildad bilmekaniker. 
Föraren har därmed goda resurser att själv kunna handskas med problemet då han innehar 
dessa resurser och samtidigt har eventuella kollegor med ytterligare resurser. Skulle däremot 
samma bilmekanikers hund bli akut sjuk kan situationen kännas mindre hanterbar då denne 
saknar resurser för att kunna hjälpa hunden själv. Bilmekanikern tvingas istället att lägga allt 
ansvar på en, eventuellt för honom, okänd veterinär. En hög känsla av hanterbarhet medför en 
större möjlighet att slippa känslan av att vara ett offer för omständigheterna utan medför en 
känsla av att vara en aktör (Antonovsky, 2009). 
 
Den sista komponenten i KASAM-begreppet utgörs av meningsfullhet, vilket är en 
motivationskomponent. Med meningsfullhet menas i vilken utsträckning individen känner att 
livet har en känslomässig innebörd och att vissa problem är värda att investera energi i och 
därmed ses som utmaningar snarare än bördor. Vidare handlar det om att vara delaktig som en 
medverkande aktör i de processer som skapar ens dagliga erfarenheter och det egna ödet. Om 
en lovande fotbollstalang med brinnande intresse för idrotten väljer att spela fotboll varje 
kväll blir dessa träningar meningsfulla för honom. Dock skulle samma situation kunna te sig 
annorlunda om han istället enbart spelade för föräldrarnas skull. Då skulle träningarna istället 
ses som meningslösa och slöseri med tid. Komponenten hänvisar därmed till vikten av att vara 
delaktig, att livet trots motgångar har en känslomässig och värdefull innebörd som det är värt 
att investera energi och engagemang i. Antonovsky (2009) poängterar att delbegreppen inte 
får ses som självständiga enheter utan att de står i relation till varandra. Med en stark KASAM 
klarar individen livsstressorerna bättre än med en svag KASAM. 
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3.2 Stigma 
Enligt sociologen Ervin Goffman (2001) sker kategoriseringar av människor, i alla samhällen, 
utifrån egenskaper som nedvärderar individen. Detta förutsatt att egenskapen i fråga avviker 
på ett icke-önskvärt sätt från normstandarden i samhället, då det i alla samhällen redan finns 
tilldelade egenskaper som uppfattas som naturliga och vanliga för medborgarna. Samhället 
förutsätter att individer ska bete sig på ett förväntat sätt så att det inte stör interaktionen. Detta 
gör det möjlig för människorna att utan någon närmare eftertanke och utan att lägga någon 
större uppmärksamhet på, bemöta personen som de förväntar sig möta. Störs interaktionen 
följer en förvirring hos de ”normala” individerna vilket medför att de söker efter förklaringar 
till de avvikandes sätt att vara och dess beteenden. När de avvikande individerna (som tidigare 
sett sig som ”normala”) upptäcker att andra människor ser henne som annorlunda uppstår en 
avsaknad av överrensstämmelse mellan hennes faktiska tillvaro och den tillskrivna sociala 
identiteten. Den avvikande blir kategoriserad som en utstött person. I och med detta sker en 
stämpling av personen, vilket Goffman även benämner som stigma. Goffman skiljer mellan 
kroppsliga, tribala och karaktärsstigman. Kroppsligt stigma kan vara ett fysiskt handikapp 
medan ett tribalt stigma kan handla om religion och nation. Karaktärsstigman kan slutligen 
handla om psykiska funktionshinder och missbruk. Om en person är tilldelat något av dessa 
stigman uppfattar omgivningen henne som annorlunda. Dock kan personen i fråga ändå 
försöka att bli uppfattad som ”normal” och ickestigmatiserad genom att försöka dölja sitt 
stigma, detta via försök att styra de uppfattningar andra kan få av den stigmatiserade. 
  
Till följd av den avskärmning från sig själv och samhället som stigma medför beskriver 
Goffman (2001) två olika grupper där den stigmatiserade personen kan söka stöd och tröst 
hos, dessa benämns som de egna och de visa. Med de egna menas personer med samma 
stigma. Vid möte med individer som den stigmatiserade personen kan likna sig själv vid kan 
en känsla av avslappning uppstå då kraven på att dölja stigmat lättar. Dock finns ett problem 
med de egna. De stigmatiserade har fortfarande de normalas referensramar vilket medför ett 
behov av samhället i stort. Detta behov medför att den stigmatiserade gruppen enbart lever i 
”en halv värld”. De visa är däremot personer som tagit ställning för den stigmatiserade, 
exempel på dessa kan vara familj, vänner och professionella personer med kunskap om denna 
grupp. Dock finns även här ett dilemma. Genom att de visa tar ställning för de stigmatiserade 
skapas inte enbart en acceptans av gruppen utan medför samtidigt ett problem, nämligen ett 
större utmärkande av de annorlunda egenskaperna hos den stigmatiserade gruppen. Exempel 
på detta kan vara att de visa anpassar samhället mer efter handikappade vilket är bra i sig men 
medför samtidigt ett synliggörande och bekräftande av handikappet vilket utmärker personen i 
fråga som annorlunda.  
 
Goffman (2001) förklarar även att människor kan inneha misskrediterade eller misskreditabla 
stigman. Med ett misskrediterat stigma menar han att stigmat är synligt eller känt av andra 
och att den stigmatiserade personen inte kan välja att dölja stigmat för andra. Exempel på ett 
misskrediterat stigman kan vara ett svårt fysiskt handikapp vilket medför att stigmat hela tiden 
gör sig påmint. Misskreditabelt stigma är däremot då stigmat är av den karaktären att den 
stigmatiserade personen kan välja att dölja sitt stigma för andra. Exempel på detta kan vara en 
alkoholist som döljer sitt drickande för sin omgivning. Ett misskreditabelt stigma innebär att 
individen kan förhålla sig till de normala. Dock medför detta en stor press på individen att inte 
råka avslöja stigmat. Den stigmatiserade måste ständigt försöka hemlighålla stigmat för 
omgivningen och hela tiden vara på sin vakt för att inte råka avslöja stigmat. Vid avslöjande 
av stigmat riskerar personen att förlora förtroendet hos de normala, då lögnen i sig blir ett 
sorts misstänkliggörande av hela personen. 
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3.3 Socialt kapital 
Socialt kapital används inom sociologin för att försöka förstå hur individer kan säkerställa 
förmåner genom deltagande i sociala nätverk. Begreppet socialt kapital har intresserat de båda 
sociologerna Pierre Bourdieu och James S Coleman. Bourdieu menar att det finns fyra olika 
kapital: kulturellt, socialt, ekonomiskt och symboliskt kapital. Socialt kapital är, enligt 
Bourdieu, summan av de resurser som en aktör har till följd av att denne är medlem av en viss 
grupp. En enskild individs sociala kapital kan bestå av ett institutionaliserat nätverk i form av 
individens familj, klass och parti. Vidare kan det även bestå av nätverk, enbart sammanhållet 
av utbyten mellan deltagarna genom materiell eller kulturell form. Vidden av socialt kapital 
för varje enskild individ beror på hur utbrett nätverk av relationer individen i fråga kan 
mobilisera, samt av den volym av kapital (ekonomiskt, kulturellt och symboliskt) som varje 
enskild deltagare i det aktuella nätverket råder över (Bourdieu, 1986).  
  
Coleman menar i sin tur på att det är tillgången till socialt kapital som möjliggör för en grupp 
individer att organisera samarbetsprojekt där samtliga individer tjänar på om projektet 
kommer till stånd. Inga individer agerar oberoende av varandra och deras målsättningar kan 
inte nås helt oberoende av andra aktörer. Coleman påpekar att socialt kapital inte kan ses som 
en enda enhet, utan som en uppsättning av en mängd olika enheter, med två gemensamma 
drag: de består alla av någon aspekt av social struktur, vilket underlättar för ett visst 
handlande hos aktörer – både för enskilda individer och för ”organisationer” - inom 
strukturen. Coleman betonar att det sociala kapitalet är produktivt, vilket gör det möjligt att 
uppnå vissa mål som i sin frånvaro inte skulle vara möjlig. Socialt kapital är inte utbytbart, 
men kan vara specifikt för vissa verksamheter. En viss form av socialt kapital som är 
värdefullt för att underlätta vissa åtgärder kan vara värdelösa eller till och med skadliga för 
andra. Utöver socialt kapital finns enligt Coleman även fysiskt kapital, finansiellt kapital samt 
humankapital (Coleman, 1988). 
 
Sara Ferlander (2007) har diskuterat det sociala kapitalet i relation till hälsa. Ferlander menar 
att det är olika former av sociala nätverk som är kärnan i det sociala kapitalet. De olika 
nätverken kan vara i form av familj, vänner, kollegor, kyrkosamfund, frivilligorganisationer, 
gäng och så vidare. Dock kan dessa variera i olika nivåer av formalitet, styrka och mångfald. 
Dessa nätverk kan i sin tur ha olika effekter på individers hälsa. Olika typer av sociala kapital 
innebär olika typer av resurser, stöd, inflytande och skyldigheter vilka alla är av mycket 
relevanta skillnader gällande dess konsekvenser för hälsan. Stark sammanhållning tenderar att 
ge känslomässigt stöd vilket påverkar hälsan positivt, dock kan denna sammanhållning 
samtidigt vara stressande för den som har ett mycket krävande arbete och lite tid över till det 
starka sammanhållna nätverket. Stark social bindning skapar krav på överrensstämmelse och 
begränsar tillgången till övriga kontakter och informationskällor. Sådana nätverk med stark 
kontroll på sina medlemmar kan leda till ohälsosamma beteenden, då det inte ges möjlighet 
för medlemmarna att diskutera sina tankar om nätverket med utomstående individer. Å andra 
sidan är samkörning och skapande av socialt kapital viktigt för hälsan i form av kontroll av 
avvikande och förstärkning av positiva hälsonormer i samhället. Samhällen med flera 
samkörda sociala nätverk kan ha makt att påverka politiska hälsofrågor. Enligt Ferlander 
skulle en balanserad fördelning av olika former av socialt kapital kunna gynna både enskilda 
individer och folkhälsan totalt sett. Ett brett spektrum av socialt kapital kan vara till nytta för 
individens hälsa. Detta genom den tillgång det sociala kapitalet medför i form av resurser som 
kan vara till hjälp i hanterande av olika situationer. Ett sunt samhälle kan också speglas av en 
jämn fördelning av olika former av socialt kapital, inklusive starkt stöd, informationsutbyten, 
tolerans, tillgänglighet och delaktighet. 
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Kapitel 4. Metod och empiriskt material 
 
För att uppnå studiens syfte har jag valt att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod. 
I detta kapitel följer en redogörelse av den aktuella forskningsmetoden, hur uppsatsen arbetats 
fram samt vilka hänsynstaganden som gjorts gällande etik, validitet och reliabilitet. 
 

4.1 Val av metod 
I syftet poängteras att det är klienternas uppfattningar som är det väsentliga för studien samt 
att meningsfull sysselsättning är individuellt och måste sättas i relation till individen. Därav 
föll sig valet av den kvalitativa undersökningsmetoden som naturligt då jag har för avsikt att 
fånga upp personliga uppfattningar bland klienterna och detta genom semistrukturerade 
intervjuer. I enighet med Trosts (1997) resonemang, om att kvalitativa intervjuer bland annat 
utmärks av enkla och raka frågor som får komplexa och innehållsrika svar, anser jag denna 
metod som mest lämpad för att besvara studiens syfte.  
 
Inspiration har även hämtats från den hermeneutiska vetenskapsteorin gällande tolkning av 
det insamlade empiriska materialet samt från den hermeneutiska tolkningen som verktyg för 
den egna förståelsen. Hermeneutiken inriktar sig på att leta efter förståelse. Den 
hermeneutiska tolkningen är ett arbetssätt i vilket forskaren studerar texter och söker efter en 
förståelse och tolkning utifrån texternas egentliga mening och innebörd. Istället för att enbart 
hålla sig till ytan går hermeneutiken in på djupet i texternas egentliga innebörd. Ett 
genomgående tema i hermeneutiken är påståendet att en mening hos en del endast kan förstås 
om den sätts i samband med helheten (Alvesson och Sköldberg, 1994). Vid genomförande av 
en hermeneutisk tolkning måste författaren vara medveten om den egna förståelsen. Jag har 
därmed reflekterat över min egen förståelse gällande meningsfull sysselsättning och Spindeln 
vid upprepade tillfällen under studiens gång. Den egna förståelsen kallas inom hermeneutiken 
för förståelsehorisont, och först då ens egen förståelsehorisont ligger på samma nivå som en 
annan människas förståelsehorisont sker en horisontell sammansmältning och vi förstår 
varandra (Kvale, 1997).  
 
Vidare har inspiration hämtats från den hermeneutiska cirkeln. I denna cirkel sker ett 
växelspel mellan helheten och delarna, vilka hela tiden påverkar varandra genom att delarna 
endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna. I och med den hermeneutiska 
cirkeln växer tolkningen fram i en cirkulär rörelse mellan individens förståelse och de nya 
erfarenheterna. Detta har rent praktiskt utspelat sig genom att jag, efter att fått en uppfattning 
av resultattextens helhet, tolkat de enskilda delarna, vilket i sin tur skapat en ny förståelse och 
lett till en ny tolkning och en ny förståelse. Alltså har jag, genom att analysera de olika 
delarna, fått en bredare förståelse för helheten samt genom att analysera helheten fått en bättre 
förståelse för delarna. Detta genomfördes genom att bland annat ställa enskilda uttalande från 
intervjuerna mot intervjuns helhet vilket påverkade synen på helheten och i sin tur ledde till 
en vidaretolkning och en ny kunskap. Detta upprepades tills att jag ansåg mig komma fram till 
en rimlig mening som inte sa emot sig själv (Kvale, 1997). Dock är resultatet aldrig slutgiltigt 
utan alltid provisoriskt, då den hermeneutiska processen alltid kan fortsättas. Dock bör den 
avslutas när ett svar funnits som uppfattas som mest rimligt (Alvesson och Sköldberg, 1994). 
 

4.2 Förförståelse 
Inom hermeneutiken riktas stort fokus på förförståelse, vilket betyder den kunskap som 
innehas före studien påbörjas tillsammans med de känslor och eventuella intryck som väcks 
av det som studeras. Detta innebär att min förståelseprocess är färgad av tidigare erfarenheter, 
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vilket påverkar sättet att förstå omvärlden eller specifika fenomen. Dock ses inte 
förförståelsen som något hinder inom hermeneutiken utan snarare som en förutsättning i 
tolknings- och förståelseprocessen. Förförståelse betraktas av många hermeneutiker som ett 
grundläggande existenssätt för varje människa eftersom hon dagligen måste orientera och 
balansera sig i tillvaron (Alvesson och Sköldberg, 1994). 
 
Min egna förförståelse har beaktas under hela studien genom att jag, vid ett flertal tillfällen, 
har reflekterat över min egna förförståelse och de dilemman som uppstått genom denna. Den 
förförståelse jag hade innan undersökningen påbörjades var till en liten del den kunskap som 
införskaffats genom studierna från socionomprogrammet gällande målgruppen. Dessa var 
främst i form av en föreställning av dubbeldiagnostiserade klienter som mycket utsatta och 
isolerade. Dock bestod den största delen av den egna förförståelse av de kunskaper som 
inhämtats under de 9 veckor långa verksamhetsförlagda studierna, som under hösten 2009 
genomfördes på Spindeln i Västerås. Jag hade därav, redan innan studien startade, bekantat 
mig med och lärt känna såväl personalen som klienterna på verksamheten. Redan innan 
intervjuerna genomfördes besatt jag en viss kunskap om hur Spindeln fungerade och hur 
respondenternas respektive sysselsättningssituation såg ut. Kunskap fanns även om hur 
dagarna på Spindeln i princip såg ut. Jag visste dessutom att klienterna hade en förvaltare och 
den egna ekonomin knuten till Spindeln, vilket i praktiken ”tvingade” dem att delta i 
verksamheten för att få tillgång till de egna pengarna. Jag visste även att samtliga klienter 
hade ett individuellt schema de var förbundna att följa. Ytterligare uppfattningar som präglade 
min förförståelse var den bild som veckorna på Spindeln givit i form av en avsaknad 
sysselsättning för samtliga klienter på Spindeln, samt en föreställning om Spindeln som en 
meningsfull och betydande sysselsättning för dem.  
 

4.3 Datainsamling och genomförande 
Efter att syftet med studien formulerats startades en kunskapssökande process, detta inom 
områdena psykisk sjukdom, dubbeldiagnos och meningsfull sysselsättning. Där lästes och 
bearbetades litteratur, artiklar och rapporter. Vidare inhämtades information rörande Spindeln 
genom personlig kommunikation med en informant ur personalstyrkan på verksamheten. Att 
inneha en bred teoretisk grund anser jag vara av mycket stor vikt för studiens utformning och 
för kvaliteten i intervjuerna. Detta med stöd av Kvale (1997) som menar att teori och kunskap 
om ämnet kan skapa ordning vid intervjutillfället och ge mening vid analysering av empirin.  
 
Studien är avgränsad till verksamheten Spindeln i Västerås. Urvalet gjordes i form av ett 
strategiskt urval där kriterierna var klienter med psykossjukdom och missbruksproblematik 
från verksamheten Spindeln. Kontakt togs med Spindeln genom att jag skickade ut ett mail till 
personalen och presenterade min idé och samtidigt frågade om det var möjlig att genomföra 
studien med hjälp av deras verksamhet. Ett positivt svar lämnades och ett studiebesök 
bokades in. Under studiebesöket tilldelades jag en kontaktperson ur personalstyrkan som även 
kom att bli informant. Under studiebesöket valdes även möjliga respondenter ut. Detta genom 
att jag och den utvalde kontaktpersonen diskuterade fram fem klienter att genomföra de 
semistrukturerade intervjuerna med, hänsyn togs till klienternas hälsotillstånd. Vilka studiens 
respondenter blev verifierades av kontaktpersonen via telefon vid ett senare tillfälle efter att 
de tänkta respondenterna svarat ja på förfrågan. En intervjuguide arbetades fram till 
intervjutillfällena i syfte att kunna besvara de givna forskningsfrågorna (se bilaga 2). 
Sammanlagt genomfördes fem intervjuer och detta med tanke på Trosts (1997) 
rekommendation att begränsa sig till ett mycket litet urval för att materialet inte skulle bli för 
ohanterligt och för stort. Under intervjuerna ställdes ett antal frågor utifrån förutbestämda 
teman samt följdfrågor vid behov. 
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Jag har, som Kvale (1997) beskriver, liknat mig vid en resenär ”på väg mot en berättelse som 
ska förtäljas vid hemkomsten”. Detta genom att ha samtalat med de lokala invånarna och 
medvetet sökt upp specifika platser om ämnen genom att följa en metod, vilket rent praktisk 
har realiserats genom intervjuer och analyser. Att genomföra semistrukturerade intervjuer 
innebär att intervjuaren har ett frågeformulär med ett antal frågor vilka respondenterna fritt får 
besvara. Vid behov kan även följdfrågor ställas, vilket har gjorts i samtliga intervjuer (Kvale, 
1997). Intervjuerna genomfördes avskilt i verksamheten Spindelns lokaler ansikte mot ansikte 
med respondenterna. Detta med tanke på att det i en besöksintervju, ges möjlighet att se 
respondenternas reaktioner samt att tolka deras kroppsspråk och engagemang vid olika frågor 
(Bryman, 2009). Valet av Spindelns lokaler som intervjuplats föll sig naturlig då jag ville ha 
en så bekant och trygg miljö som möjligt för respondenterna. 
 

4.4 Databearbetning och analysmetod 
Intervjuerna har spelats in via diktafon och sedan transkriberats ordagrant. Detta med tanke på 
att Trost (1997) menar att forskaren genom att spela in en intervju fångar unika tonfall och 
ordval. Det underlättar även för koncentrationen då intervjuaren enbart kan fokusera på 
respondenten. Efter att samtliga intervjuer nertecknats så ordagrant som möjligt bearbetades 
materialet med hjälp av det Kvale (1997) beskriver som meningskategorisering. Jag började 
med att sätta upp fyra huvudteman där de tre första svarade mot studiens frågeställningar. Det 
fjärde huvudtemat behandlade övriga livsförhållanden som ansågs kunna påverka 
respondenterna och deras förutsättningar för en god levnadsstandard och en meningsfull 
sysselsättning. Vidare började jag successivt att arbeta mig igenom de transkriberade 
intervjuerna och föra in meningar med relevans till diverse huvudtema. Kvale (1997) skriver 
att det, genom att kategorisera meningar, går att finna empirigenererande mönster.  
 
Efter att materialet noga analyserats och kategoriserats kvarstod enbart de, enligt mig, mest 
relevanta resultaten under diverse huvudtema. Ur dessa huvudteman, som resultaten 
kategoriserats in i, kunde jag urskilja ett antal underteman. Dessa underteman finns 
presenterade under diverse huvudtema för att underlätta och förtydliga läsandet av resultatet. 
Efter att resultatet var färdigställt gjordes egna tolkningar. Vidare analyserades och tolkades 
materialet till den tidigare presenterade forskningen och till studiens vetenskapliga teorier. 
  

4.5 Validitet och reliabilitet 
När materialet var insamlat granskades det utifrån de två kriterier som finns vid granskning av 
empiriskt material, nämligen validitets och reliabilitetkriteriena. Validiteten, giltigheten, 
handlar om att ta reda på om och hur vida en källa verkligen svarar på studiens syfte. Att det 
som var avsett att mätas verkligen har mätts (Trost, 1997). Detta har rent praktiskt utspelat sig 
genom att jag har varit mycket uppmärksam och medveten om studiens syfte och 
frågeställningar och strävat efter att få svar på dem. För att vidare öka validiteten har jag varit 
mycket noggrann i valet av presenterade artiklar i den tidigare forskningen samt i valet av 
vetenskapliga teorier. Detta för att dessa skulle passa in och vara relevanta för studiens syfte. 
Reliabiliteten, tillförlitligheten, handlar istället om att undersökningen skall vara pålitlig, samt 
att samma resultat ska framkomma oberoende av vem som genomfört undersökningen (Trost, 
1997). Detta har eftersträvats genom lyhördhet och tydlighet från min sida samt genom att 
uppmärksamma tonfall, uttryck och kroppsrörelse hos respondenterna. Även följdfrågor har 
ställts vid intervjutillfällena för att säkra och förtydliga respondenternas svar. Vidare 
medverkade användandet av diktafon vid intervjuerna till ett visst säkerställande av resultatet. 
Detta genom att det gavs möjlighet att reducera misstolkningar genom att lyssna på 
intervjuerna i efterhand samt genom att transkribera dessa ordagrant. Jag har även, genom att 
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förtydliga de etiska forskningskraven och anonymiteten, strävat efter att respondenterna ska 
känna sig trygga i intervjun för att få så ärliga svar som möjligt. 
 
Studiens brister gällande validiteten och reliabiliteten går att härleda till den kvalitativa 
forskningsintervjun. Med tanke på att människors uppfattningar, ståndpunkter och 
livsförhållanden är förändringsbara samt genom att verksamheten Spindeln utvecklas och 
förändras problematiseras återupprepbarheten. Sannolikheten att respondenterna i denna 
studie säger exakt samma sak till en annan forskare som upprepar denna studie är, med tanke 
på detta, förhållandevis låg. Även att studiens målgrupp är en psykiskt instabil grupp påverkar 
reliabiliteten i yttersta grad, detta på grund av att sjukdomen när som helst kan orsaka kaos i 
respondenternas tillvaro. En ytterligare aspekt som kan påverka giltigheten är respondenternas 
uppriktighet vid intervjutillfällena samt personkemin mellan respondent och forskare.  
 

4.6 Etiska frågor 
Vetenskapsrådets fyra huvudregler gällande etik inom samhällsvetenskaplig forskning har 
beaktas och förklarats för respektive respondent via ett missivbrev (se bilaga 1) som delgivits 
de tänkta respondenterna i och med förfrågan om deltagandet i studien. Då studie genomförts 
på människor med psykisk sjukdom anser jag att de etiska övervägandena är av största vikt då 
dessa människor redan är mycket utsatta. Därav har de fyra etiska kraven noggrant beaktats.  
 
För att säkerställa att informationen kom fram till respondenterna angående de fyra etiska 
huvudreglerna så nertecknades det tidigare nämnda missivbrevet (se bilaga 1). I detta 
redogjordes den mest väsentliga informationen rörande de etiska forskningskraven. Det första 
kravet – Informationskravet – beaktades genom att jag, vid intervjutillfället och delvis i 
missivbrevet, kort och koncist beskrev studien och vad den skulle användas till samt 
frivilligheten i studien. Det andra kravet – Samtyckeskravet – beaktades genom att jag, i 
missivbrevet, beskrev respondentens rätt att själv bestämma över sin medverkan samt genom 
att beskriva respondenternas rätt att när som helst avböja och avbryta deltagandet utan några 
negativa påföljder. Vidare har det tredje kravet – Konfidentialitetskravet – tagits hänsyn till 
genom att allt inkommet material har behandlats med största möjliga konfidentialitet. Detta 
genom kodning av materialet i syfte att inget av detta skulle kunna kopplas till respondenten 
personligen samt genom att ha förvarat materialet så att ingen obehörig skulle kunna ta del av 
det. Detta finns även det beskrivet i missivbrevet. Slutligen har det sista kravet – 
Nyttjandekravet – tagits hänsyn till. Jag har och kommer inte, med hänsyn till detta krav, 
använda uppgifterna som framkommit i studien till något annat än till den aktuella uppsatsen 
vilket även det framkommer i missivbrevet. Jag har även förklarat för respondenterna att det 
som framkommer i studien inte kommer att påverka någon av dem personligen. Jag har även 
försäkrat för respondenterna att ingen i personalen på verksamheten Spindeln kommer att få 
tillgång till de inspelade intervjuerna (Vetenskapsrådet, 1990).  
 

Kapitel 5. Resultat och Analys 
 
Under detta kapitel ges en kort presentation av respondenterna. Respondenterna är, med tanke 
på studiens konfidentialitet, anonyma vilket medför att inga namn eller närmare personliga 
beskrivningar ges. Efter presentationen följer en resultatredovisning utifrån fyra teman. 
Kapitlet avslutas med en analys av egna tolkningar av empirin kopplat till den tidigare 
forskningen samt till studiens vetenskapliga teorier.  
 



17 
 

5.1 Presentation av respondenterna 
Respondenterna i denna studie består av fem manliga klienter på verksamheten Spindeln i 
Västerås i åldrarna 23-55 år. Valet av enbart manliga respondenter kommer sig av att det vid 
intervjutillfället enbar stod män till förfogande då verksamheten i princip består av manliga 
klienter, dock med ett undantag. Gemensamt för dem är att alla är dubbeldiagnostiserade då 
de lider av någon form av psykossjukdom samt innehar en historia av missbruksproblematik. 
Respondenterna har varit verksamma på Spindeln under olika lång tid. Den som varit verksam 
på Spindeln längst har varit inskriven sedan år 2000 och den som varit kortast har varit 
inskriven sedan år 2007. Deltagandet sträcker sig över förmiddagarna men antalet dagar i 
veckan är individuellt anpassat och varierar beroende på respondenternas behov. En 
respondent deltar på Spindeln fem dagar i veckan medan en annan respondent enbart kommer 
och tar en spruta varannan vecka. Fortsatt går den tredje respondenten till Spindeln två dagar i 
veckan medan de resterande två går tre dagar i veckan. Gemensamt för dem alla är att de vid 
någon period deltagit i Spindelns verksamhet fem dagar i veckan. 
 

5.2 Resultat 
Resultatet kommer att redovisas i form av fyra huvudteman där de tre första knyter an till 
studiens aktuella frågeställningar: 
 

- Vad innebär meningsfull sysselsättning? 
- Vad inom verksamheten Spindeln bidrar till meningsfull sysselsättning? 
- Vad gör klienterna på den tid de inte spenderar på Spindeln som är meningsfullt? 

 
Det första huvudtemat behandlar den första forskningsfrågan och benämns som meningsfull 
sysselsättning, huvudtema nummer två svarar mot den andra forskningsfrågan och kallas för 
Spindeln. Det tredje huvudtemat namnges med fritiden och knyter an till den tredje 
frågeställningen. Det sista huvudtemat belyser övriga livsförhållanden som kan påverka 
respondenten och dess förutsättningar för en meningsfull vardag och sysselsättning. Detta 
tema namnges som livsförhållanden. Resultatet under respektive huvudtema kommer att 
indelas i ett antal underteman. Vilka underteman som kommer att beröras under respektive 
huvudtema presenteras i inledningen av varje nytt huvudtema. 
  

5.2.1 Meningsfull sysselsättning 
De underteman som kommer att behandlas under denna rubrik är: Trygghet, 
avlönad/oavlönad sysselsättning, erfarenheter av meningsfull sysselsättning samt framtid, mål 
och hinder. 
 
Trygghet 
Med tanke på studiens övergripande syfte tillfrågades samtliga klienter vad som de själva 
ansåg göra en syssla meningsfull. Gemensamt för respondenternas resonemang var att 
sysselsättningen skulle ge någon form av trygghet. Att ha någonting att göra, att ha 
någonstans att gå till, rutiner, drogfrihet, omväxling, utföra något av intresse, lön och struktur 
var det som respondenterna förknippade med meningsfull sysselsättning vilka alla skänkte 
någon form av trygghet. Att ha något att göra eller att ha någonstans att gå till skänkte en 
trygghet i form av tillhörighetskänslor och samt ett sammanhang att tillhöra. Drogfrihet, 
rutiner och struktur medförde även det trygghet. Även utförandet av något intresse och 
känslan av omväxling skapade en trygghet. Detta genom att intresset medförde en mening 
med sysslan och genom att omväxlingen medförde en form av kontinuitet i vardagen. Att få 
någon form av lön eller ekonomisk ersättning tillföljd av sysselsättningen gav slutligen en 
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ekonomisk trygghet. En av respondenterna förklarade vad som gjorde en syssla meningsfull: 
Det är att göra något strukturerat… struktur. Det är ju viktigt att tjäna pengar också, det är 
en del av vardan det med. Man är ju tvungen att ha´t. 
 
Avlönad/oavlönad sysselsättning 
Att pengar är viktigt att ha är för de flesta inte någon större nyhet, men att tjäna pengar var 
inte någon självklarhet för respondenterna i denna studie. En uppdelning av respondenterna 
kunde urskiljas angående denna fråga. På en sida fanns de som talade om att syssla med något 
som resulterade i någon form av ekonomisk vinning. På den andra sidan talades det däremot 
främst om sysselsättningar som medförde att de klarade av den gråa vardagen, oberoende om 
det resulterade i lön eller ej. Flera av respondenterna hade redan en form av inkomst genom 
den medföljande ersättning som sjukersättningen och förtidspensionen medförde. Trotts detta 
tar tre av respondenterna upp möjligheten att tjäna pengar upp till ett visst belopp i månaden 
utöver den sjukersättning de är berättigade till:  
 

Kanske skulle kunna ha sjukersättning, men man kan ju fortfarande arbeta  
fast man har sjukersättning och tjäna lite pengar, upp till 3000kr… så jag  
är väl lite sugen på det ibland… det är jag. 

 
För de respondenter som inte talar om sysselsättning i form av avlönat arbete är det daglig 
aktivering som beskrivs som meningsfullt. Att ha något att göra eller att ha någonstans att gå 
till tar nästan alla respondenter upp. Även att ha ett boende samt att få träffa sina barn lyfts 
fram. En respondent beskriver vad som är meningsfullt: Det är väl att man försöker göra 
något på dagarna… det gäller ju att man liksom fyller ut dagarna. 
 
Respondenterna gav även konkreta exempel på vad de ansåg vara meningsfulla 
sysselsättningar. De talade om sysselsättningar de haft innan de blev sjuka men även om 
sådant som de faktiskt gör nu samt om sysselsättningar de skulle vilja göra. Exempel på 
meningsfulla sysselsättningar kunde enligt respondenterna vara: hämta sonen på dagis, gå 
igenom miljöbodar och leta pantburkar, ta hand om miljön, cykla och se sig omkring, åka på 
loppmarknader, ta körkort, greja med bilen, rasta hundar, studera, praktisera, arbeta som 
fritidsledare, arbeta som fastighetsskötare, städa eller hjälpa till i hamnen med att lossa båtar 
och lasta. En respondent uttryckte en stor önskan om att få delta i en specifik daglig 
verksamhet som han ansåg vara en ytterst meningsfull sysselsättning. Denna verksamhet 
bestod av ett hunddagis, dock var det lång kö till att få börja där: 
 

Det som jag är mest intresserad av är ett sånt där hunddagis… jag har sett dom  
som går där, dom har fått gått ut och rasta hundarna och sköta om dom. Men det  
är kö dit vet du men det är en sak som jag skulle vilja, det jag helst av allt skulle  
vilja… att hålla på med det där hunddagiset. 

 
Erfarenheter av meningsfull sysselsättning 
Utöver dessa exempel talade respondenterna om sina egna erfarenheter av meningsfull 
sysselsättning. I detta sammanhang kommer flertalet in på effekten av den psykiska 
sjukdomen då de pratar om de sysselsättningar de haft före diagnosen som mycket 
meningsfulla. Samtliga av respondenterna har tvingats avsluta en eller flera, för dem, 
meningsfulla sysselsättningar till följd av den psykiska sjukdomen. En av respondenterna 
uttrycker detta genom följande påstående: 
 

Jag har inte haft så mycket jobb och sånt, jag blev sjuk ganska tidigt…men 94  
var det, miljöpatrullen kallas det för…då var jag och plocka skräp och så, det 
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hade jag ett halvår och fick bra betalt. Det trivdes jag jättebra med det skulle 
passa mig bra… lite senare  kanske… det var trevligt! Vi åkte runt i buss och 
plockade skräp och högg lite ved, då funkade det bra. Då var jag frisk. 
 

Övriga erfarenheter av meningsfull sysselsättning beskrevs vara i form av studier och olika 
typer av arbeten. Dessa arbeten var i form av fabriksarbete, hamnarbete, arbete som sjöman, 
kvartersvärd och som fastighetsskötare. Ytterligare en av respondenterna gestaltar de problem 
som den psykiska sjukdomen medfört genom detta uttryck: Jag jobbade från 86-95 som 
fastighetsskötare på Mimer, och det var roligt men sen vart jag sjuk, jag fick depressioner och 
sådär. 
 
Respondenternas nuvarande sysselsättning består av deltagande på verksamheten Spindeln, 
dock får påståendet om Spindeln verkligen är en meningsfull sysselsättning vara osagt då 
resonemanget återkommer i nästkommande tema. Utöver Spindeln har två av respondenterna 
andra sysselsättningar i form av praktik och något som kan jämföras med arbetsträning i form 
av städning. En respondent har, med hjälp av personalen på Spindeln, fått en praktikplats på 
en verksamhet där sysslorna främst består av städning och gå ärenden. Respondenten 
beskriver denna syssla som meningsfull på grund av att han får möjlighet att göra någonting 
om dagarna. Återigen tas behovet av sysselsättning och aktivering upp. Den andra 
respondenten är mycket stolt över sin sysselsättning i form av städning och ser även denna 
syssla som ett drömyrke. Dock beskriver han en önskan om att få arbeta ”på riktigt”. Det 
städjobb han har nu är via en daglig verksamhet i Västerås som inte ger någon lön: 

 
Jag skulle vela haft något dom där timmarna man får jobba även fast man  
har sjukersättning. Jag har sjukpenning och då får man jobba vissa timmar,  
så skulle jag velat haft det. 

 
Framtid, mål och hinder 
Flera av respondenterna hade en önskan om ett avlönat arbete som framtida sysselsättning. 
Dock går det även här att urskilja den uppdelning som tidigare nämnts, de som hade 
lönearbete som mål för framtiden samt de som talade om en framtida sysselsättning utanför 
den avlönade arbetssektorn. En av respondenterna beskriver en framtida önskan om att träffa 
sin son mera men även att arbeta med någon form av miljövård. En annan respondent 
beskriver sitt framtida mål: Jag skulle vilja försöka att ta nytt körkort igen. Sen kanske köpa 
en liten bil… skaffa en bil som man kan skruva själv med och hålla på. 
 
Andra mål som framkom var: att fjällvandra, få egen lägenhet, resa, studera, arbeta eller 
praktisera. Efter att respondenterna beskrivit sina mål och visioner för framtiden följde frågan 
om det fanns något som de själva upplevde begräsa eller hindra dem från att nå dessa mål. Det 
hinder som flera av respondenterna lyfte fram var bland annat den psykiska sjukdomen och de 
medföljande symptomen, främst i form av passivitet och paranoia. En respondent förklarar: 
 

Det är väl min sjukdom då… jag har ju schizofreni, manodepressiv schizofreni. 
Man blir lite passiv och har svårt att ta för sig saker ibland. Man har svårt att  
liksom göra saker… ibland kan jag bara gråta och ibland blir jag jätte glad,  
mani sådär och ibland hör jag rösthallucinationer...  jag tar ju sprutor och 
sådär, det tar bort det värsta i alla fall… men det finns fortfarande kvar på  
något sätt ibland… ibland är det värre och ibland är det bättre… jag åkte ju 
in nu sist, då var det lite sämre igen så det… det är ju min sjukdom som 
hindrar mig på något sätt… jag tror det. 
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Ytterligare hinder som nämndes var missbruket, ekonomiska begränsningar och det 
förvaltarskap som medföljer vid deltagande i verksamheten Spindeln. En av respondenterna 
beskrev situationen med att vara tilldelad en förvaltare som en stor belastning. Detta på grund 
av det arvode som förvaltaren varje månad tar ut. Pengar som respondenten, enligt honom 
själv, hade kunnat spara för att snabbare nå sitt mål i form av att ta nytt körkort. Vidare 
nämndes även missbruket som ett hinder och ett ständigt orosmoment då rädslan över att 
”falla dit igen” tärde hårt på framförallt en av respondenterna. Han uttryckte en rädsla över att 
sabotera en eventuell sysselsättning på grund av återfall i missbruk och på så sätt tvingas börja 
om på ruta ett igen. Andra faktorer som beskrevs ligga till belastning i införskaffandet av en 
framtida meningsfull sysselsättning var den egna hälsan, svårigheter att bryta rådande rutiner, 
rädslan över att pröva något nytt, det geografiska avståndet till sysselsättningen samt 
innehavandet av sjukersättning.  
 

5.2.2 Spindeln  
De underteman som går att finna under detta avsnitt är: Dagverksamheten, delaktighet, stöd 
och motivation samt upplevelser och erfarenheter av verksamheten. 
 
Dagverksamheten 
För att få en inblick i vad respondenterna konkret gjorde på verksamheten Spindeln 
efterfrågades beskrivningar om hur en vanlig dag på Spindeln kunde se ut. Respondenterna 
beskrev att strukturen i verksamheten varierade mellan veckodagarna. Aktiviteter erbjuds 
måndagar, onsdagar och fredagar varje vecka. Med dessa dagar följer även rutiner och 
skyldigheter för att få delta i verksamheten. När klienterna anländer till Spindeln lämnas ett 
övervakat urinprov, de blåser i en alkometer och tar sina respektive mediciner. Är allt som det 
ska är respondenterna välkomna in i verksamheten. Om det däremot skulle ge utslag på 
urinprovet eller i alkometern är respondenten i fråga inte välkommen in i verksamheten. En av 
respondenterna kommenterar dessa rutiner med följande: 
 

Men att slippa urinprovet eller liksom bara ta det vid misstanke… dom bara  
fortsätter med samma rutiner… dom vet ju att man är grön, dom kan ju bara ta  
vid misstanke… man är ju ingen missbrukare längre. Jag har varit det… men  
ändå måste man fortsätta, det är så konstigt… det är… jag tycker att det känns 
jobbigt ibland. Det är inte jobbigt att kissa (småskratt)… men du vet… själva  
grejen… att dom bara misstänker…  

 
Vid ett senare tillfälle i intervjun återkommer samma respondent till detta resonemang där han 
helt plötsligt ändrar sin inställning om övervakade urinprov: 
 

Så det känns bra, det är liksom ingen som är dum och elak här för då får  
man inte komma in. Jag gick tidigare på ett annat ställe och då var det lite  
mer hotfull stämning. Jag missbrukade själv då och det var lite hot och  
sådär. Nu slipper man det, här är alla drogfria och sådär, alla sköter sig,  
det är trevligare. Inget gör något dumt, så då känns det tryggt också… Det  
är tryggt när det är drogfritt också, det är ju det, så det kanske är bra med  
urinprov trotts allt… det är både och det där. 

 
Efter att de genomgått de ovannämnda rutinerna dricker respondenterna kaffe och personalen 
håller i ett gemensamt morgonmöte där det samtalas om dagen i sig och om veckan. Sedan är 
det fika och inväntande på någon aktivitet. På måndagar har respondenterna grupptid som 
innebär psykosocial färdighetsträning där sjukdomen diskuteras, nya färdigheter övas in och 
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det talas om missbruket och dess konsekvenser. På onsdagarna åker klienter med behov, 
tillsammans med personalen, och handlar mat till respondenternas egna hushåll, övriga går 
hem efter morgonmötet. På fredagar beskriver flertalet av respondenterna en stor väntan och 
understimulering efter morgonmötet. En av klienterna lagar, tillsammans med en ur 
personalen, lunch som alla bjuds på. Under tiden som lunchen förbereds får resterande 
klienter sitta ner och vänta på maten. En gång i månaden åker alla iväg på restaurang, dock på 
ett villkor. Du ska ha haft, som respondenterna beskriver, full följsamhet. Med det menas att 
du ska ha följt ditt individuella schema och inte lämnat något positivt prov (spår av droger på 
urinstickorna eller promille i alkometern). En gemensam nämnare i respondenternas 
beskrivningar om dagen är den ständiga väntan: Vi kommer och lämnar prov och blåser sen 
är det kaffe… På fredagar är det mycket väntning innan lunch och sådär… sitter där, det 
tycker jag är drygt… 
 
För att återgå till vad respondenterna gör på Spindeln så ser inte alla veckor likadana ut, 
ibland får respondenterna delta i andra aktiviteter. På frågan om vilka av Spindelns aktiviteter 
som känns meningsfulla ges flera olika förslag. Bland annat så tar en av respondenterna upp 
ett stundande besök i Stockholm och på riksdagen. Verksamheten har anordnat ett studiebesök 
i Stockholm där respondenterna erbjuds att se riksdagen och äta lunch. Vidare beskrivs 
meningsfulla aktiviteter som tidigare anordnats i form bowling, minigolf, fredagslunch, 
matinköp, bad, grillning, fiske, kanotpaddling, besök på Kolmården, besök på ett MC-
museum, grupptid och restaurangbesök. Flertalet respondenter beskriver att det är under 
sommaren som det främst anordnas aktiviteter utöver den vanliga strukturen. 
 
Delaktighet, stöd och motivation 
Vidare beskriver respondenterna den delaktighet de känner i verksamhetens utformning då de 
redogör för den möjlighet de har att påverka val av aktiviteter på Spindeln. Samtliga 
respondenter beskriver att de har möjlighet att påverka. De nämner att det ges möjlighet att 
rösta fram aktiviteter på planeringsdagar. Respondenterna anser även att personalen verkligen 
lyssnar till förslagen. En av respondenterna beskriver hur han och ytterligare en klient på 
verksamheten gavs möjlighet att planera aktiviteter innan fredagslunchen för att undvika en 
lång händelselös väntan. Han beskriver vidare hur detta mer och mer försvunnit på grund av 
att idéerna tagit slut. Men dessa aktivteter kunde vara i form av pingisturnering, film, spel och 
promenader. På frågan om Spindelns aktiviteter är meningsfulla svarar en av respondenterna 
följande: Ja det är meningsfullt… Det ju bra att man få vara med och bestämma. 
 
Ytterligare ett gemensamt ämne som gick att urskilja från respondenternas svar var det stöd 
som Spindeln givit och ger. En respondent beskriver att personalen från Spindeln varit till stor 
hjälp då han ordnade sin nuvarande praktikplats. En annan av respondenterna beskriver att det 
var på grund av Spindeln som han fick den sysselsättning han idag innehar, städningen. 
Vidare förklaras det att personalen ”ställer upp”. En av respondenterna beskriver att han fått 
hjälp av en ur personalstyrkan som följt med honom till Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. En annan beskriver den stöttning han har fått och fortfarande får från 
personalen gällande avhållsamhet från droger. 
 
Men vad är det egentligen som får klienterna att gå till Spindeln? Är det kopplat till det 
ekonomiska eller till aktiviteterna? Eller är det bara ett socialt sammanhang respondenterna 
upplever och vill åt? Dock är det tillgången till de egna medicinerna som, enligt 
respondenterna, får dem att delta i verksamheten. Samtliga respondenter tar upp vikten av att 
ta sina mediciner. En annan faktor som de flesta av respondenterna lyfter fram som en orsak 
till deras närvaro är den ekonomiska vinningen. De berättar att tillgången till deras egna 
pengar är knutna till deltagande och följsamhet i Spindeln. Jag har vid ett tidigare tillfälle 



22 
 

diskuterat förvaltarskapen med studiens informant. Informanten har då beskrivit 
förvaltarskapets funktion med syftet att begränsa möjligheten att finansiera missbruket. 
Vidare beskrivs förvaltarskapet ha en kontrollerande funktion med syfte att skänka en mening 
och motivation för klienterna att ta sig ner till verksamheten. Dock beskriver inte 
respondenterna i denna studie förvaltarskapet som något positivt. En av dem beskriver varför 
han deltar i verksamheten med följande:  
 

Det är för medicinen och pengarna… Jag tror att om jag inte kommer  
så får jag inga pengar. Jag tror det… Jag har förvaltare... Det är den  
dummaste regeln jag har hört! 

 
Ytterligare orsaker till deltagande i verksamheten beskrivs vara restaurangbesöken och det 
sociala sammanhanget som Spindeln skapar. En respondent förklarar: Ja det är det att man 
träffas, man sitter ju och umgås lite grann… Det är socialt kan man säga. 
 
Upplevelser och erfarenheter av verksamheten 
Upplevelser och erfarenheter av verksamheten belystes av samtliga respondenter, alla hade 
något att säga. Ett genomgående tema i samtliga respondenters svar var den tristess och 
understimulering som ofta medföljer vid deltagande på Spindeln. Det var mycket långa och 
utdragna väntetider mellan aktiviteterna konstaterade respondenterna. Dessa väntetider 
utmynnade i en tristess. Något som däremot framhölls som positivt med Spindeln var de 
rutiner som verksamheten arbetar efter. Flertalet av respondenterna lyfter upp deras behov av 
rutiner och att detta behov tillgodoses i och med verksamheten. En respondent lyfter särskilt 
upp den trygghet som medföljer vid verksamhetens krav på drogfrihet. Dock beskrevs även 
känslan av att inte komma vidare i livet. Det flesta respondenterna beskrev sig vara redo för 
att lämna verksamheten och prova något nytt. Vidare beskrev en av respondenterna som 
deltagit i ett flertal år på verksamheten att kvaliteten har sjunkit i takt med att verksamhetens 
ekonomiska situation har förvärrats: 
 

Det är svårt med Spindeln nu för att dom har dragit in pengarna, dom ska spara… 
Det märks skillnad… Förut var det så att man belönades vid drogfrihet. Förut var 
det ett poängsystem där man fick poäng vid drogfrihet, jag fick poäng för varje  
gång man lämnade prov, det skulle jag vilja ha igen… 
 

På frågan om Spindeln är en meningsfull sysselsättning svarar samtliga respondenter ja. 
Spindeln är enligt respondenterna meningsfull dock kan graden av meningsfullhet variera 
mellan respondenternas behov och i vilket psykiskt och fysiskt skick de befinner sig i. 
Samtliga av respondenterna svarade ja på frågan om de ansåg att verksamheten var 
meningsfull, dock hade samtliga någon form av utläggning efter att de svarat ja. En av 
respondenterna beskrev verksamheten som meningsfull då han genom Spindeln fick möjlighet 
att aktivera sig och göra något om dagarna. En annan av dem är inne på samma spår och 
förklarar: Men det tycker jag väl… det är någonstans att gå i alla fall, något att göra. 

 
En annan förklaring till vad som gör verksamheten meningsfull beskrivs av en respondent 
vara den hjälp som erbjuds i vardagens bestyr, då främst med tanke på de gemensamma 
matinköpen som görs på onsdagarna och lunchen som bjuds på fredagarna. En annan 
respondent beskriver att verksamheten varit mycket meningsfull förr men nu ser han ett avslut 
nära tillhands då han vill gå vidare i sitt liv. Dock kan han se en liten mening med att delta i 
verksamheten. Detta på grund av den dagliga dokumentation som förs rörande drogfrihet och 
nykterhet som han anser kan vara till fördel i samband med ansökan om körkortstillstånd: 
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Allting som är här… När man lämnar prov, urinprov, och blåser så finns allt 
dokumenterat. Så alltså om man söker om körkort så kan man hänvisa hit och  
då kan ju dom, ja, ge mig goda vitsord och då vet ju dom att man har varit ren. 
 

5.2.3 Fritiden 
Under huvudtemat fritiden presentras följande underteman: En vanlig dag, meningsfulla 
vardagliga aktiviteter och socialt sammanhang och gemenskap. 
 
En vanlig dag 
Respondenternas dagar ter sig olika, dock går ett genensamt mönster att urskilja. De flesta av 
respondenterna beskriver tiden efter deltagande på Spindeln som ensam och händelselös. 
Dagen börjar med att samtliga respondenter går upp och utför diverse morgonrutiner så som 
tandborstning, duschning, kaffedrickande och rökning. Efter detta beger de sig av till 
Spindeln. En del av respondenterna hämtar personalen upp med buss medan andra som bor i 
närheten av verksamheten tar sig dit på eget bevåg. En av respondenterna cyklar till en annan 
verksamhet och städar. Förmiddagen spenderas på verksamheten. Sedan åker de flesta av 
respondenterna hem och spenderar eftermiddagen/kvällen hemma. Väl hemma beskrivs 
aktiviteter så som tv-tittande, lyssnande på radio, pratande i telefon, datoranvändande och 
tidningsläsande. Även städning, matlagning och tvättning är sysslor som nämns. En av 
respondenterna tillbringar eftermiddagen hemma hos föräldrarna med liknade aktivteter som 
ovan. En annan respondent förklarar att han vanligtvis spenderar sina eftermiddagar på stan 
där han fikar eller utför någon annan form av aktivitet. Han redogör för vad ordet 
meningsfullt betyder för honom: Det är väl att man försöker göra något på dagarna… att se 
sig omkring… 
 
När respondenterna får beskriva intressen framkommer dock ett flertal aktiviteter de skulle 
vilja syssla med samt aktiviteter de redan håller på med. Intressen som togs upp var: sport i 
största allmänhet, pingis, djur, natur, bilar, fjällvandring, fiske, fotboll, musik, bad, cykling, 
mopeder, datorer och att träffa vänner. Det som främst sticker ut i respondenternas berättelser 
är att näst intill alla nämner cykling som ett intresse.  
 
Meningsfulla vardagliga aktiviteter 
Vidare diskuterades meningsfulla vardagliga aktiviteter. De aktiviteter som visade sig vara 
mest meningsfulla för respondenterna var att umgås med familj eller flickvän. Att umgås med 
och engagera sig i sin son beskrevs av två respondenter som det mest meningsfulla inslaget i 
dess respektive vardag. En av respondenterna beskrev umgänge med flickvännen som mest 
meningsfullt medan en annan beskrev umgänge med brodern och föräldrarna som det 
vikigaste och meningsfullaste med vardagen. Även aktiviteter lyftes fram som meningsfulla. 
En meningsfull vardaglig syssla som framkom var att gå på loppmarknader och köpa kläder i 
syfte att kunna klä sig snyggt och vårdat. Andra sysslor som framkom var bland annat 
hundpassning, svamp- och bärplockning, bilvård, fiske, fotbollstittande, att få vara för sig 
själv, cykling, vara hemma och ta det lugnt samt att träffa vänner. En annan respondent 
beskrev en meningsfull syssla i form av att gå igenom miljöbodar för att leta pant. De pengar 
som panten medförde öppnade möjligheten, för respondenten, att kunna köpa en lott till 
kvällens sportdragning vilket gav en mening i att följa sportresultatet på radion: 
 

… det brukar jag själv göra på nätterna, leta pant och så, för då får jag några  
extraslantar. Pantburkar och petflaskor, det är den enda inkomsten jag har, he  
he… Det blir alltid några kronor, speciellt vid storhelger. Då kan jag gå och  
spela för en slant så att jag kan lyssna på radiosporten på kvällen. 
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Socialt sammanhang och gemenskap 
Sociala kontakter och gemenskap var även det något som diskuterades i relation till en 
meningsfull vardag. Respondenternas sociala liv såg väldigt olika ut. Något som uttryckligen 
framkom i flera intervjuer var att antalet sociala kontakter begränsats i samband med avslutat 
missbruk samt ett avståndstagande från dem som de missbrukat tillsammans med. Två av 
respondenterna uttrycker ensamhetskänslor som ofta närvarande men förklarar samtidigt att 
de ibland även uppskattar ensamheten. En respondent beskriver sitt sociala nätverk i form av 
två vänner och framhåller främst en av dem som betydelsefull. På frågan om sociala kontakter 
är viktigt förklarar samme respondent:  
 

Jo jo, det känns verkligen viktigt, för att om jag inte skulle… om jag säger  
såhär, om jag skulle mista kontakten med han så skulle liksom… då skulle  
jag bryta ihop… eller ähh, det skulle inte kännas bra alls liksom. Så han  
betyder alltså väldigt mycket för mig, det gör han… 

 
En av respondenterna beskriver en total avsaknad av vänner samt att han ibland önskar att han 
hade det medan han andra gånger kan känna sig nöjd med situationen. En annan respondent 
beskriver vikten av sociala kontakter med följande: 
 

Det är viktigt för mig att komma ut i sociala nätverk. Inte gömma mig och  
stanna hemma, det var ju så förut… jag var ju paranoid och så när jag hade  
psykos. Så jag försöker komma ut, gå på stan och umgås med folk och så. Så  
att det går bort liksom… Nu är det inte så lägre att det är jobbigt, det kan bli  
jobbigt ibland om det blir för mycket. Men annars funkar det. 

 

5.2.4 Livsförhållanden 
Under resultatets avslutande huvudtema, livsförhållanden, går följande underteman att finna: 
Boende och familj, de andra – de liknande och de normala, husdjur och missbruket 
 
Boende och familj 
Respondenternas boende bestod för de allra flesta av en egen lägenhet. De flesta av 
respondenterna bodde ensamma i en lägenhet i Västerås. En av respondenterna bodde, så som 
han själv beskrev det, på ett kvalificeringsboende eller trappstegsboende i Västerås. Detta 
gick ut på att respondenten ifråga kvalificerade sig fram till ett eget boende i form av en 
träningslägenhet. För tillfället var respondenten i fråga på det första kvalificeringssteget som 
bestod av ett eget rum och gemensamt kök. Efter det att personalen sett att respondenten 
klarar av att sköta sig själv och rummet kvalificerar han sig till en egen lägenhet i boendet. 
Efter att han ytterligare bevisat sig klara av att sköta en egen lägenhet kvalificerar han sig till 
en träningslägenhet utanför boendet. Detta koncept beskrev respondenten som en stor 
motivationsfaktor i att klara av vardagen och sköta de sysslor han ålagt sig. 
 
Respondenternas respektive familjesituation var även det något som respondenterna tog upp. 
De två respondenterna med söner beskrev sönernas betydelse vid ett flertal tillfällen under 
intervjuns gång. Ingen av dem bodde dock ihop med barnets mamman eller med det egna 
barnet. Samtliga respondenter beskrev att det hade kontakt med minst en av de egna 
föräldrarna. Flertalet av respondenterna träffade familjemedlemmar minst en gång i veckan 
och flera av dem hade även regelbunden kontakt med sina syskon. En av respondenterna 
förklarade vikten av vänner med följande: Alltså, ja, det är viktigt för mig. Det finns ju 
viktigare saker men dom är näst högst på listan, familjen är högst. 
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De andra – de liknande och de normala 
Ytterligare ett resonemang som gick att urskilja genom respondenternas svar var det jag 
benämner som de andra – de liknande och de normala. Respondenterna beskrev sitt 
förhållande till dem som de själva kunde likna sig vid (de liknande) och de som inte hade 
något missbruk eller psykisk sjukdom (de normala). En respondent beskrev sitt kontaktnät i 
form av personer som tidigare gått eller fortfarande går på Spindeln. Han beskrev särskilt en 
vän till honom som också lider av dubbeldiagnos och hur mycket han betydde för honom. Två 
av respondenterna beskrev dock raka motsatsen då de hellre umgicks med, så som de själv 
beskrev, ”friska människor”. En av dem förklarade: Jag har ju varit upp på SAM någon gång 
men dom som är där har något handikapp… och jag vill ju helst umgås men friska människor. 
 
Ett liknande resonemang förs av en annan respondent då denne beskrev problemet med att 
vara ute i grupp med Spindeln: 

 
Jag tycker inte om att vara i grupp… Alla är så mycket äldre än mig. Gå runt 
med ett gäng gamla alkoholister… Du förstår vad jag menar? Det är inget illa 
menat mot dom som går här, absolut inte. 

 
Dock menade flera av respondenterna att Spindeln var en plats där det gick att vara sig själv. 
Att det var skönt att bara få vara där och prata och umgås.  
 
Husdjur 
Utöver det mänskliga sällskapet talade flera av studiens respondenter varmt om husdjur. I 
flertalet av intervjuerna var sällskapsdjur ett återkommande inslag. Två av respondenterna 
hade redan husdjur i form av katter och fåglar medan två andra respondenter tydlig uttryckte 
en önskan om att skaffa husdjur (hund eller katt). På frågan om vad som var meningsfullt i en 
av respondenternas vardag svarade denne att det var att ta hand om katterna och se till att de 
fick mat och hade det bra. En annan respondent beskrev med värme den tid han ägnade åt sina 
två fåglar genom matning och omsorg. En tredje respondent beskrev en önskan om att skaffa 
en hund eller katt, men detta först när han och flickvännen flyttat ihop. En annan respondent 
beskrev hur han mer än gärna tog hand om systerns hund och den stora önskan om att en dag 
få en egen hund. Han beskrev även ett förslag på meningsfull sysselsättning i form av att vara 
hundvakt åt någon som satt ut en annons i tidningen:  
 

Jag håller ögonen öppna i tidningen… För ibland så söker dom som jobbar 
till exempel såna som vill vara hundvakt på dagarna.. Det är en sak som jag  
ta tag i när jag ser det. 

 
Missbruket 
Tankar om det forna missbruket var även det något som präglade respondenternas liv. En av 
respondenterna beskrev missbruket som en stor riskfaktor. På frågan om vad som skulle 
kunna vara till besvär i en framtida sysselsättning beskrev denne följande: 
 

Det är drogerna i sådana fall. Men jag är ju ren nu, jag har varit ren i över ett 
år, och så… det kan vara ett problem ifall jag börjar igen, det finns ju alltid 
risker och sådär… Alltså jag har känt såhär förut att nej nu är det slut, nu slutar 
jag, nu får det vara nog liksom, därför har jag blivit osäker på mig själv.  

 
En annan respondent beskrev att droger har förekommit trots att denne gång på gång förklarar 
att denne inte är någon missbrukare längre. Vidare beskriver tre av respondenterna med 
stolthet sin drogfrihet och den lättnad som de känner över att inte missbruka längre. En av 
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respondenterna beskriver med stolthet hur länge han har varit ”ren” och hur skönt det är att 
”slippa jaga knark hela dagarna” och istället kunna fylla dagarna med något meningsfullt att 
göra. Missbruket har för de flesta av respondenterna inneburit ett minskat socialt kontaktnät 
vilket en av respondenterna beskriver med följande: 
 

… sen har vi min brorsa och min syrra men dom har jag inte så mycket kontakt  
med just nu, du vet det försvann i och med knarket. Jag har inte velat blanda 
in dom i mitt knark om man säger så. 

 

5.3 Analys 
I analysen kopplas det empiriska resultatet till tidigare forskning och till studiens teoretiska 
perspektiv, KASAM, stigma och socialt kapital.  
 

5.3.1 Tidigare forskning 
Resultatet tyder på att meningsfull sysselsättning är mycket individuellt. Dock går det att 
finna en gemensam nämnare, nämligen tryggheten. Det gemensamma i respondenternas 
redogörelser angående vad meningsfull sysselsättning innebar för dem var den form av 
trygghet som sysslan medförde. Denna trygghet gestaltades främst i känslan av att ha någon 
stans att gå till men även genom en materiell trygghet i form av ekonomisk vinning/lön. De 
flesta av respondenterna beskrev en framtida sysselsättning i form av utförande av något 
intresse som inte nödvändigtvis behövde resultera i någon form av avlönat arbete. Lön 
beskrevs mer som någon form av extra bonus och att det var sysslan i sig som var det mest 
väsentliga. Dock kunde en uppdelning av deltagarna urskiljas då det även fanns respondenter 
som beskrev det avlönade arbetet som en del av meningsfull sysselsättning. Denna uppdelning 
går även att finna i Hvalsøes och Josephssons (2003) studie. Ur Hvalsøes och Josephssons 
resultat går det att urskilja en uppdelning av deltagarna gällande de som genom lönearbete vill 
klara sig utan ekonomiska stöd från samhället i form av bidrag. Andra deltagare kände en 
trygghet i det ekonomiska stöd de fick från samhället och ägnades sig därmed åt 
sysselsättningar utöver den normala arbetssektorn. Vidare beskriver Eklund (2009) att avlönat 
arbete inte behöver vara det mest väsentliga i och med meningsfull sysselsättning utan att 
tillfredställande och meningsfulla vardagliga aktiviteter bidrar till en bättre livskvalitet. Topor 
(2001) belyser även han sysselsättningens mening då han beskriver att det inte är lönen, 
pengarna, som vanligtvis är det centrala för arbetets betydelse för psykiskt sjuka utan arbetets 
mening. Varför respondenterna i min studie främst talade om oavlönade arbeten/ 
sysselsättningar menar jag till stor del ha att göra med det faktum att de redan har en 
ekonomisk ersättning i form av sjukersättning/förtidspension. Varför de flesta beskrev 
intressen och att få aktivera sig som mer väsentligt än lönen i sig tror jag beror på det 
ekonomiska stöd som respondenterna får från samhället. De flesta av respondenterna innehar 
redan någon form av ekonomisk trygghet i form av sjukersättning. Om respondenterna skulle 
börja arbeta och tjäna egna pengar skulle de inte längre vara berättigad denna ersättning som 
de i så många år levt på. Här tror jag en rädsla finns i att förlora denna och ”stå på egna ben”. 
Detta resonemang går även att hänvisa till Hvalsøes och Josephssons (2003) studie där 
deltagarna, i form av psykiskt sjuka människor, beskrev den långdragna historia de hade med 
ekonomiskt stöd från samhället och menade att de å ena sidan uppskattar det och å andra 
sidan ville klara sig utan den. Dock fanns det en respondent som beskrev det avlönade arbetet 
som en självklar framtida meningsfull sysselsättning. Detta tror jag beror på att han 
fortfarande var så pass ung och inte hade förtidspension och på så vis en önskan om att en dag 
kunna bli självförsörjande. En annan av respondenterna uttryckte en önskan om en, enligt 
honom, meningsfull sysselsättning i form av ett deltidsstädjobb. Dock nämner han samtidigt 
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svårigheten med att söka detta då han ansåg att sjukersättningen och försäkringskassans regler 
och rutiner begränsade möjligheten. Ribeiros (1999) beskriver att det råder betydande 
systematiska hinder som försvårar utövandet av meningsfull sysselsättning för personer med 
psykiska funktionshinder. Ribeiros uttrycker även att samhället upplevs som en labyrint av 
byråkrati och tjänster där människor med psykiska funktionshinder lätt går vilse. Dessa hinder 
tror jag även påverkar respondenterna att inte söka ett avlönat arbete i tron på att förlora den 
ekonomiska trygghet och ersättning de redan besitter i form av sjukersättning/förtidspension. 
 
Utöver arbete framkom ett flertal förslag på meningsfulla sysselsättningar, då i form av 
sysslor som att hämta sonen på dagis, leta pant, ta hand om miljön, cykla, gå på 
loppmarknader, ta körkort, greja med bilen, rasta hundar, delta på någon annan daglig 
verksamhet, studera och praktisera. Bejerholm och Eklund (2008) beskriver att psykiskt 
funktionshindrade uppfattar kreativa och sociala aktiviteter som meningsfulla 
sysselsättningar. Vidare bekräftas den positiva inverkan deltagande i en daglig verksamhet har 
på människor med psykiska funktionshinder bland annat av Eklund, Hansson och Bejerholm 
(2001). De beskriver att tillfredställelsen med sysselsättningsform tenderar att ha positiv 
påverkan på hälsan för personer med schizofreni samt att deltagande i en daglig verksamhet 
och i dagliga aktiviteter har en god påverkan för gruppens livskvalitet. Detta faktum går även 
att hänvisa till min studie där samtliga respondenter beskriver Spindeln som en meningsfull 
sysselsättning. Dock gavs även en del kritik till verksamheten då flera av respondenterna 
beklagade sig över händelselösa och ibland även långtråkiga förmiddagar på verksamheten. 
Varför respondenterna trotts detta ansåg verksamheten som meningsfull tror jag, med stöd av 
studiens resultat, beror på dokumentationen (i form av dokumenterade urinprov, alkotest och 
följsam medicinering), det sociala sammanhanget och vetskapen om att ha någonstans att gå 
till. Genom dokumentationen får klienterna möjlighet att bevisa sin avhållsamhet från 
missbruket vilket medför uppskattning och förtroende. Detta tillsammans med möjligheten att 
få träffa folk och prata av sig och ha ett schema att efterfölja skapar en sorts mening enligt 
studiens respondenter. Inslagen av medicinering, aktivering, gemenskap, vistelser i trygga och 
sociala miljöer och deltagande i någon form av sysselsättning är grundkomponenter i 
Spindelns verksamhet, dessa inslag ses enligt Ribeiros (1999) som strategier för psykiskt 
sjuka personer för att kontrollera den psykiska sjukdomen vilket även det förklarar varför 
Spindeln sågs som en meningsfull sysselsättning.  
 
Det som specifikt utmärker sig just för denna forskning är det faktum att tillståndet eller 
livssituationen spelar en utmärkande roll i fråga om vad meningsfull sysselsättning innebär. 
Att ålder, sjukdomstillstånd, erfarenheter och visioner kan ha en mycket stor påverkan på vad 
som anses vara en meningsfull sysselsättning. Vidare är den tidigare nämnda 
trygghetsaspekten mycket viktigt enligt resultatet av denna studie. Ytterligare en viktig aspekt 
som framkommit genom empirin är vikten av att ha någonstans att gå till och ett socialt 
sammanhang att delta i. Påstående att människor måste ha något att sysselsätta sig med och 
komma ut i sociala sammanhang för att finna någon mening med sin existens har behandlats i 
och styrks av ett flertal studier (Eklund, Hansson, och Bejerholm, 2006; Erdner, 2006; 
Hvalsøe och Josephsson, 2003). Respondenterna i studien talade vid ett flertal tillfälle om 
vikten av att aktivera sig och komma ut i sociala sammanhang. Att göra något ansåg samtliga 
respondenter vara mycket viktigt. En av dem beskriver hur han försöker att aktivera sig för att 
inte återfalla i sjukdom och psykos. Erdner (2006) beskriver att det psykiska 
sjukdomstillståndet försvåras under tider av längre ensamhet då rösthallucinationer lättare 
uppstår. 
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5.3.2 Vetenskapliga teorier 
Resultatet i denna studie har påvisat att en meningsfull sysselsättning inte enbart utgörs av de 
tre dimensioner som Antonovsky (2009) beskriver genom begreppet KASAM – en känsla av 
sammanhang. En viktig del av en meningsfull sysselsättning är det faktum att den ska skänka 
någon slags trygghet. KASAM-begreppet består däremot, enligt Antonovsky (2009), enbart 
av de tre komponenterna hanterbarhet, begriplighet, och meningsfullhet. Antonovsky (2009) 
menar att människor med en stark känsla av sammanhang är mer hälsosamma och bättre 
anpassade än människor som har en mindre stark KASAM. Med detta i åtanke kan det vara en 
viktig uppgift i val av sysselsättning för klienterna, att ägna särskild uppmärksamhet åt att 
hitta någon sysselsättning som i så stor utsträckning som möjligt innehåller dessa delar. Dock 
bör även uppmärksamhet rikas, utöver dessa tre komponenter, till den dimension som 
resultatet i denna studie stödjer, nämligen trygghetsaspekten. Att en syssla medför en sorts 
trygghet vare sig det gäller ekonomisk, social eller psykisk trygghet ses som mycket 
meningsfullt av respondenterna i denna studie och bör även det finnas i åtanke vid val av 
sysselsättning. Dock tycker jag mig kunna se tydliga samband mellan de behov 
respondenterna lyfter fram och Antonovskys teori.  
 
Flera respondenter beskriver den psykiska sjukdomen som ett hinder, vilket påverkar känslan 
av sammanhang. Att anse sig begränsas av ett psykiskt funktionshinder kan påverka 
hanterbarheten för individerna. Hanterbarheten handlar om huruvida individen bedömer sig 
ha egna resurser som denne kan ta till vara på då hon/han utsätts för påfrestningar i livet och i 
hur väl individen känner sig kunna hantera situationen. Dock beskriver respondenterna hur de 
funnit strategier för att kunna kontrollera den psykiska sjukdomen. Dessa strategier består av 
medicinering, aktivering och deltagande i sociala sammanhang. Att delta på Spindeln svara 
mot samtliga strategier då verksamheten övervakar medicineringen, aktiverar deltagarna 
genom olika aktiviteter samt skapar en social mötesplats för både klienter och personal. 
Spindeln har även en kontrollerande funktion, gällande medicinering och drogfrihet, vilket 
kan öka respondenternas hanterbarhet. Begripligheten, som är ytterligare en faktor i KASAM-
teorin, handlar om att kunna se tillvaron som begriplig vilket till stor del bygger på 
livserfarenheter. Samtliga av studiens respondenter beskriver just meningsfulla 
sysselsättningar i form av intressen och tidigare erfarenheter. Att få ägna sig åt sådant som de 
själva känner att de behärskar anser jag kunna stärka individens självkänsla, att de känner att 
de lyckas med något och känner sig behövd. Den sista faktorn, meningsfullheten, belyser 
huruvida individen upplever sin tillvaro som meningsfull. Denna komponent anser jag vara 
mycket viktigt gällande denna målgrupp. Att ha ett intresse i eller se någon mening med att 
utföra en syssla anses av mig vara av mycket stor vikt gällande denna målgrupp då inte alla 
har möjligheten att delta i den öppna arbetsmarknaden och tjäna egna pengar till följd av de 
begränsningar dubbeldiagnosen kan medföra. Avsaknaden av lön gör det ännu viktigare för 
psykiskt sjuka att se en mening i arbetet, annars tror jag att motivation och vilja snabbt kan 
försvinna.  
 
Ett konkret exempel på en meningsfull sysselsättning som ger en hög känsla av sammanhang 
går att urskilja från empirin. En av respondenterna beskrev specifikt en önskan om att delta på 
en daglig verksamhet. Denna verksamhet var i form av ett hunddagis. Respondenten 
förklarade sitt intresse för hundar som mycket stort och han kunde se en mening med 
sysselsättningen. Vidare hade han under ett flertal år varit hundägare. Han hade kunskaper för 
att hantera sysselsättningen, samt kunskap om vad hundarna hade för behov vilket gjorde 
sysselsättningen begriplig för honom. Ytterligare en koppling till KASAM går att hämta ur 
beskrivningen av en av respondenternas boendesituation. Respondenten ifråga beskrev sig bo 
på ett kvalificeringsboende/trappstegsboende med möjlighet att kvalificera sig fram till en 
egen lägenhet. Detta kvalificeringssystem skulle, i samklang med Antonovsky (2009), kunna 
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ge respondenten i fråga en hög grad av KASAM. Detta genom att klienten i fråga har ett mål, 
han kan se en mening med att sköta sig själv och sitt boende då han vet att det kan resultera i 
en egen lägenhet. Situationen kan te sig begriplig i form av att respondenten förstår att om han 
gör A så kan han få B. Dock säger inte resultatet något om respondenten även innehar den 
tredje komponenten, hanterbarhet. Respondenten beskriver inte uttryckligen om han anser sig 
ha resurser att hantera och sköta ett boende och där kan jag enbart hoppas att han får den hjälp 
som han behöver. Dock går det att konstatera att detta ger honom en sorts motivation och ett 
mål som jag anser vara avgörande för livets mening. 
 
Samtliga respondenter i denna studie innehar en psykossjukdom och en lång historia kantad 
av missbruksproblematik. Dessa faktorer medför att respondenterna avviker från normen i 
samhället och på så vis stigmatiseras. Goffman (2001) beskriver olika förhållningssätt till det 
tilldelade stigmat. Jag har genom studiens resultat kunnat identifiera två av dessa hos 
respondenter. Å ena sidan har vi dem som talar om ”de egna” som umgängeskrets, de som 
innehar samma stigma som de själva. De beskriver vänner i form av klienter som går eller gått 
på Spindeln samt den trygget Spindeln skänker i och med ett socialt sammanhang med de 
egna. Å andra sidan har vi främst två av respondenterna som beskriver ett behov av att träffa 
”friska människor”, att få umgås med människor som tillhör ”de normala”. Det finns två faror 
som Goffman (2001) lyfter upp med båda dessa förhållningssätt. De som enbart umgås med 
”de egna” avskärmas från samhället och lever i någon form av ”halv värld”. Med en halv 
värld menar jag att individen fortfarande lever efter samhällets krav och normer även fast 
denne har begränsat sig till ett sällskap. Vidare menar Goffman att ju mer den stigmatiserade 
umgås med ”de normala”, desto mer ändras den egna synen på sig själv och den 
stigmatiserades ser sig själv mer och mer som normal. Detta tror jag kan vara bakgrunden till 
de två som helst umgås med ”friska människor”. Genom att de umgås med de visa har de 
svårare att acceptera likheterna med de egna. I mottsats till detta kan umgänget på Spindeln 
även skapa en skön och avslappnad atmosfär då de stigmatiserade slipper försöka anpassa sig 
och dölja sitt stigma för de andra i gruppen eftersom alla är där av samma orsak. Jag anser att 
en sådan miljö bör finnas, där stigmatiserade kan ”få andas” och slippa de fördomar som finns 
från ”de normala” men tror samtidigt att detta begränsar respondenterna i att finna en 
meningsfull sysselsättning. Detta för att de stigmatiserade sluter sig med varandra och inte 
vågar ta steget ut i samhället där sysselsättningarna finns. Samtidigt finns en risk med att 
enbart se ”de normala” som det enda alternativet till umgänge. Detta för att den stigmatiserade 
hela tiden måste försöka dölja det faktiska stigma som denne besitter, vilket jag tror kan bli en 
stor påfrestning för individen. Skulle denna misslyckas med att dölja stigmat, genom att till 
exempel återfalla i psykos eller i missbruk, kan acceptansen och förståelsen hos ”de normala” 
vara mycket liten jämfört hos ”de egna”. På så vis skulle misslyckandekänslorna antas bli 
dubbelt så stora. Jag anser att en balans mellan grupperna skulle vara det bästa alternativet. 
Detta genom att ha ett sorts ”skyddsnät” genom Spindeln och samtidigt utöva någon form av 
meningsfull sysselsättning utöver verksamheten som bidrar till ett annat socialt sammanhang. 
Vidare har de flesta av respondenterna, i enlighet med Goffman (2001), gått från att tillhöra 
de ”normala” med ett produktivt arbete till att stigmatiseras till följd av den psykiska sjukdom 
som hindrat respondenterna att arbeta. I takt med att sjukdomen trätt i kraft stördes 
interaktionen med de ”normala” och med samhällets normer. Då samtliga respondenter är 
dubbeldiagnostiserade innehar de, som Goffman (2001) beskriver med karaktärsstigma som 
utmärker dem som avvikare. Jag tyckte mig kunna märka en stolthet i respondenternas 
beskrivningar av de arbeten eller studier de utförde innan sjukdomen satte upp hinder för dem, 
en stolthet över att en gång i tiden passat in i normalitetens ramar.  
 
Vikten av sociala sammanhang och sociala mötesplatser är något som respondenterna lyfter 
upp. De menar att sociala mötesplatser och stödjande sociala relationer är mycket viktiga för 
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den egna hälsan men ses även som strategier för att förebygga att inte hamna i psykos. Att 
sociala sammanhang påverkar hälsan bekräftas i teorin om Socialt kapital. Som empirin visar 
så minskas respondenternas sociala nätverk i samband avslutat drogmissbruk. Det skulle 
därmed vara hälsosamt för dem att bygga upp nya social nätverk i drogfria miljöer. Detta i 
samförstånd med Ferlander (2007) som menar att ett brett spektrum av socialt kapital kan vara 
till nytta för individens hälsa genom att det medför tillgång till resurser som hjälper till att 
hantera många situationer. Jag anser att sociala nätverk och någon form av meningsfull 
sysselsättning kan skapa ett meningsfullt liv. Att verksamheten Spindeln tydligt markerat att 
missbruk inte är tillåtet i verksamheten skapar en drogfri arena för nya sociala nätverk där 
erfarenheter kan utbytas och stöd kan ges från både personalen och klienterna emellan, vilket 
jag anser, vara ett skyddsnät för klienterna i både med och mottgångar.  
 
Begreppet socialt kapital har diskuterats genom flera olika teoretiker, bland annat av Bourdieu 
(1986) och Coleman (1998). Ferlander (2007) har diskuterat det sociala kapitalet och dess 
relation till just hälsa. Socialt kapital är kort sagt summan av den tillit och förtroende 
individer i en grupp eller samhälle har för varandra. Det är även beroende av hur utbrett 
nätverk av relationer individen i fråga kan mobilisera, samt av styrkan av förtroende 
individerna i dessa relationer har för varandra (Bourdieu, 1986). Ferlander (2007) menar att 
olika typer av socialt kapital innebär olika typer av resurser, stöd, inflytande och skyldigheter 
vilka alla är mycket relevanta skillnader gällande dess konsekvenser för hälsan. Dessa 
komponenter kan vara positivt för hälsan genom att medlemmarna i nätverken hjälper och 
stöttar varandra. Olika nätverk kan ha olika kompetenser för olika typer av situationer och 
problem. Dock kan även de skyldigheter nätverken medför orsaka stress och ohälsa om 
kraven blir för många och för stora, ett ömsesidigt utbyte är därmed önskvärt för hälsan. Jag 
anser Spindeln vara ett socialt kapital med god inverkan på dess klienter. Detta just för att 
verksamheten innehar resurser att hjälpa klienterna att avstå från missbruk och stötta dem i 
sitt vardagliga liv. All personal har utbildning inom Kognitiv Beteendeterapi och har därmed 
ett verktyg för hur behandlingen skall ske. Personalen eftersträvar att ge klienterna egna 
resurser att klara av det vardagliga livet och den kamp de står inför genom att hålla i kurser i 
färdighetsträning och återfallsprevention. Vidare bekräftar samtliga respondenter i denna 
studie det stöd de känner från personalen och även den delaktighet och påverkan de känner att 
de har i verksamhetens utformning gällande främst val av aktiviteter. Samtidigt har klienterna 
skyldigheter gentemot personalen genom att komma i tid, ta sin medicin och att inte 
missbruka. En meningsfull sysselsättning kan även ha god påverkan på hälsan om 
sysselsättningen utförs i ett socialt sammanhang. Detta genom att ett nytt nätverk bildas med 
nya resurser och möjligheter men även skyldigeter inför andra människor. Jag vill dock 
understryka att ett nätverk av professionella bör finnas till hands lika väl som nätverk av 
vänner och familj men även, i största möjliga mån, ett nätverk av sysselsättnings-/eller 
arbetskamrater. Detta påstår jag med stöd av Ferlander (2007) som menar att ett brett 
spektrum av socialt kapital kan påverka individens hälsa positivt genom tillgångar till resurser 
som hjälper till att hantera många situationer. 
 

Kapitel 6. Slutdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att söka kunskap om vad klienterna med så kallad dubbeldiagnos 
på verksamheten Spindeln upplever som meningsfull sysselsättning samt om verksamheten 
Spindeln bidrar till att klienterna upplever sig inneha någon form av meningsfull 
sysselsättning. Studiens frågeställningar var följande: 
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- Vad innebär meningsfull sysselsättning? 
- Vad inom verksamheten Spindeln bidrar till meningsfull sysselsättning? 
- Vad gör klienterna på den tid de inte spenderar på Spindeln som är meningsfullt? 
 

Frågeställningarna behandlades och avgränsades till ett klientperspektiv, vilket innebar att jag 
besvarade forskningsfrågorna genom intervjuer med klienter i Spindelns verksamhet. 
 
Jag anser mig ha besvarat de ovannämnda frågeställningarna och på så vis fått kunskap om 
vad klienterna på Spindeln anser vara meningsfull sysselsättning. Jag har även fått en 
uppfattning om verksamheten Spindeln och dess betydelse för klienterna. Studiens 
frågeställningar har även bidragit till framkomsten av konkreta exempel om vad som anses 
vara en meningsfull sysselsättning. Respondenterna har beskrivit sysselsättningar i form av 
arbete, deltagande på Spindeln, fritidsaktiviteter och umgänge i sociala sammanhang. 
 

6.1 Resultatsammanfattning 
Gällande den första frågeställningen, vad klienterna ansåg vara en meningsfull sysselsättning, 
har det framkommit att en meningsfull sysselsättning innebär någon form av trygghet. Denna 
trygghet kan te sig på olika sätt för respondenterna. Trygghet kan för vissa bestå i vetskapen 
om att ha någonstans att gå till om dagarna samt att den ger möjlighet till att ha något att göra. 
Vidare kan denna trygghet även utspelas i rutiner och struktur som är mycket viktigt för 
målgruppen. Meningsfull sysselsättning ansågs, för vissa av respondenterna, vara i form av 
avlönat arbete vilket i sin tur medför en ekonomisk trygghet. Andra såg mening i att enbart 
han något att fylla vardagen med. Ytterligare en trygghet som sysselsättningen medförde var 
vetskapen om att sysslan gav en omväxlig i tillvaron samt att den medförde en stimulans av 
individuella intressen. Gemensamt är att meningsfull sysselsättning ger en struktur och 
mening med vardagen.  
 
Studiens andra frågeställning, rörande det som verksamheten Spindeln bidrar till gällande 
meningsfull sysselsättning, har även den besvarats. Till att börja med ansåg samtliga 
respondenter att Spindeln var en meningsfull sysselsättning. Men vad Spindeln konkret gjorde 
för att skapa meningsfull sysselsättning fanns det delade uppfattningar om. För vissa av 
respondenterna räckte det med att enbart vara där och få en möjlighet att aktivera sig medan 
andra ansåg att det var fredagslunchen som gjorde verksamheten meningsfull. En av 
respondenterna ansåg att den dagliga dokumentationen som personalen förde, främst rörande 
drogfri- och nykterhet, skapade mening med deltagandet. En annan respondent betonade 
delaktigheten och medbestämmandet. Rutinerna som medföljde verksamheten var även det 
något som ansågs skapa mening. Den tredje frågeställningen gällande klienternas 
meningsfulla sysselsättningar utöver den tid som spenderas på Spindeln visade sig främst 
bestå av umgänge med familj eller flickvän. Även aktiviteter i form av besök på 
loppmarknader, hundpassning, bilvård, fiske, cykling, svamp- och bärplockning, vara hemma 
och ta det lugnt, träffa vänner samt att se på sport lyftes fram som meningsfulla sysslor. Alla 
respondenter förutom en säger sig ha vänner att umgås med. De som har vänner beskriver 
dessa som mycket viktiga. 
 

6.2 Metoddiskussion 
Den metod som använts för att få svar på de aktuella forskningsfrågorna ha varit i form av 
kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Genom dessa intervjuer har empirin 
samlats in, baserat på respondenternas egna upplevelser och erfarenheter. Då meningsfull 
sysselsättning, enligt mig, är individuellt och unikt för var och en har enskilda intervjuer varit 
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mycket givande i relation till studiens syfte. Det som jag anser ha varit till mest nytta i och 
med den kvalitativa undersökningsmetoden är just den möjlighet som gavs att sitta och 
samtala ansikte mot ansikte med respondenterna och utöver det verbala kunna uppfatta gester 
och stämning samt kunna ställa följdfrågor vid behov. Urvalet grundade sig enbart på manliga 
klienter med psykossjukdom och missbruksproblematik inskrivna på verksamheten Spindeln. 
Varför urvalet enbart grundade sig på män har, som tidigare nämnts, att göra med att det 
främst är män som deltar i verksamheten. Dock hade det, nu i efterhand, varit intressant att 
komplettera studien med intervjuer av personalen på verksamheten och ställt deras 
uppfattning om meningsfull sysselsättning för klienterna mot klienternas egna utsagor. På så 
vis hade det gått att se om de arbetade åt samma håll. Detta var dock inte möjligt att 
genomföra i denna studie på grund av den givna tidsramen.  
 
En annan aspekt som kan vara av värde att belysa är det faktum att jag tidigare praktiserat på 
verksamheten och därav redan träffat samtliga respondenter. Huruvida detta påverkade 
respondenterna är svårt att säga men jag tycktes kunna utskilja två förhållningssätt vid 
intervjuerna. Tre av respondenterna talade öppet, utan några nämnvärda svårigheter, om livet, 
den psykiska sjukdomen och allt som där tillhör. Dock tycktes jag kunna märka hur två av 
dem inte riktigt ville öppna sig helt och uttryckte sig mer kortfattat och enkelspårigt. Jag har 
därmed frågat mig själv om de, på grund av praktiken, såg mig som ”en ur personalen” och på 
så vis varit sparsam med egentliga uppfattningar om verksamheten? Dock anser jag att jag 
varit mycket tydlig med att belysa att min roll i form av forskare/student. Jag var även mycket 
tydlig med att förklara att det som kom att sägas i intervjuerna skulle hanteras anonymt och 
inte visas för personalen. Därav har jag valt att inte presentera respondenterna närmare och 
samtidigt låtit citaten vara oidentifierade för att på så sätt minimera risken att kunna binda 
respondenterna personligen till de uttalanden som finns citerade i studien. Vidare är jag 
medveten om att den egna förförståelse kan ha färgat resultatet och dess tolkning, dock menar 
jag att jag trots detta kunnat föra en kritisk diskussion kring den framtagna empirin samt 
försökt att i så stor utsträckning som möjligt undvika att ställa riktade frågor. 
 

6.3 Avslutande reflektioner 
Varför jag valde att uppmärksamma det aktuella problemområdet var dels på grund av den 
egna förförståelsen som införskaffats genom de verksamhetsförlagda studierna på Spindeln 
och dels på grund av målgruppens stora utsatthet som dubbeldiagnosen medför. Vidare har 
jag en grundföreställning om att människor måste ha något att sysselsätta sig med och komma 
ut i sociala sammanhang för att finna någon mening med sin existens. Efter att ha läst in mig 
på ämnet om psykisk sjukdom och meningsfull sysselsättning kunde jag förstå att det rådde en 
brist på sysselsättning för målgruppen. Efter att vidare läst om socialnämndens ansvar 
gentemot psykisk sjuka människor i Socialtjänstlagen och om deras rätt till en meningsfull 
sysselsättning, ställde jag mig frågan om klienterna på Spindeln verkligen ansåg sig inneha en 
meningsfull sysselsättning och om deras behov, genom verksamheten Spindeln, verkligen 
blivit tillgodosett. Dessa frågor ledde mig vidare till formuleringen av studiens syfte. Syftet i 
sin tur besvarades genom de tidigare nämnda forskningsfrågorna.  
 
De teorier och den tidigare forskningen som presenterats har hjälpt mig att få en kunskap om 
målgruppens relation till meningsfull sysselsättning samt varit till hjälp vid analysering av 
empirin. Den tidigare forskningen som studien vilar på har till största del riktats mot psykiskt 
sjuka personer, främst med psykossjukdom. Varför jag inte koncentrerat den tidigare 
forskningen mot dubbeldiagnos var just på grund av att utbudet av aktuell forskning inom 
område ansågs som mycket liten och begränsad. Dock anser jag att den forskning som berörts 
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i denna studie har bidragit till en god förståelse rörande de problem som den psykiska 
sjukdomen medför för klienterna på Spindeln i relation till meningsfull sysselsättning. 
 
En slutsats som jag kommit fram till är att meningsfull sysselsättning är högst personligt och 
ter sig olika för respondenterna. Dock har jag, med hjälp av resultatet, kommit fram till att 
respondenternas tillstånd i allra högsta grad påverkar vad som anses vara en meningsfull 
sysselsättning. Med tillstånd menas både den psykiska och fysiska hälsan. Främst de faktorer 
så som ålder och sjukdomstillstånd spelar in på den egna bilden av vad som är en meningsfull 
sysselsättning. Studiens yngsta respondent beskriver en hög framtidstro på lönearbete som 
meningsfull sysselsättning och har tydliga idéer om vad denna sysselsättning bör innehålla. 
Två av respondenterna beskriver den psykiska sjukdomen som ett stort hinder och har på 
grund av detta insett att ett avlönat arbete inte kommer att bli aktuellt. De beskriver istället 
vardagliga aktiviteter så som fiske och sociala relationer som meningsfulla sysselsättningar. 
Dock kan jag se en gemensam nämnare hos samtliga respondenter och det är viljan att ha 
något att göra om dagarna. En meningsfull sysselsättning ska enligt dem mätta detta behov. 
Det viktigaste med en sysselsättning är att den ger en mening med vardagen och ger 
respondenterna en möjlighet att aktivera sig. Att ha något att göra i kombination med sociala 
miljöer att vistas i, följsam medicinering och avhållsamhet från missbruk anser jag, med stöd 
av studiens resultat, vara en förutsättning för en meningsfull och fungerande vardag för 
människor med dubbeldiagnos. Därav bör meningsfull sysselsättning vara av hög prioritet för 
denna målgrupp och ges ett stort utrymme till inom det sociala arbetet. Hänsyn bör även tas 
till individuella önskemål. 
 
Slutligen vill jag även belysa några förslag till framtida forskning som uppkommit under 
studiens gång. Som det tidigare nämndes skulle en jämförbar studie som denna kunna 
genomföras på personal där de fick beskriva deras tankar och idéer om klienterna och 
meningsfull sysselsättning. På så vis skulle det gå att ställa klienternas och personalens syn i 
kontrast mot varandra och se om deras visioner går åt samma håll. Samtidigt skulle 
personalen ges möjlighet att möta klienternas uppfattningar rörande den rastlöshet som ofta 
medföljer vid deltagande i verksamheten samt höra vad de skulle kunna göra åt det.  
 
Vidare skulle det även vara mycket intressant att genomföra en studie på en likartad 
verksamhet någon annanstans i Sverige för att se om resultaten blev liknande. Jag anser att det 
bör finnas ett intresse i att forska vidare på målgruppen dubbeldiagnos i relation till 
meningsfull sysselsättning. Detta på grund av den avsaknad av forskning som konstaterats och 
på grund av de hinder och begränsningar som diagnosen medför i arbetslivet. Då resultatet 
tyder på en vilja från deltagarna att få göra någonting om dagarna bör meningsfull 
sysselsättning vara högt prioriterad för målgruppen. Då många av respondenterna beskrivit 
den passivitet som sjukdomen medför är det av största vikt att verksamheter som Spindeln, 
och övriga verksamheter som jobbar med målgruppen, gör sitt yttersta för att hjälpa klienterna 
mot en meningsfull sysselsättning. Resultatet tyder på att viljan finns men frågan är om 
verksamheter runt om i landet innehar resurser för att kunna identifiera dessa behov och 
hjälpa målgruppen mot en individuellt anpassad meningsfull sysselsättning? För att besvara 
denna fråga behövs betydligt mer och omfattande forskning. Jag anser detta forskningsområde 
som ytterst relevant inom ramen för socialt arbete och tror att förutsättningarna för det 
praktiska arbetet med målgruppen enbart kan förbättras om uppmärksamhet riktas mot 
problemet. Genom vidareforskning kan det sociala arbetet utvecklas och målgruppens behov 
synliggöras.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Missivbrev 
 
Information om intervju    

 
Hej! 
 
Jag heter Emeli Fahlén och studerar på Socionomprogrammet med inriktning 
mot missbruk, ohälsa och rehabilitering vid Mälardalens högskola. Ni har sedan 
tidigare träffat mig då jag genomförde mina verksamhetsförlagda studier hos Er 
på Spindeln. Inom ramen för min utbildning ingår att skriva ett självständigt 
examensarbete (en C-uppsats) och jag har för önskan göra en undersökning om 
vad meningsfull sysselsättning innebär för er på Spindeln.  
 
Om detta ämne vill jag göra en intervju med dig. Intervjun kommer att spelas in 
på band och beräknas ta ungefär 30-40 minuter och den är planerad i enlighet 
med forskningsetiska regler. Detta innebär att det är helt frivilligt att delta i 
studien och att du när som helst har rätt att avbryta deltagandet om så önskas 
utan några negativa konsekvenser till följd. Det som sägs i intervjuerna kommer 
att skrivas ut och kodas så att inget av svaren kommer att kunna kopplas till dig 
personligen och det material som framkommer kommer enbart att användas i 
studiesyfte. Det framkomna materialet kommer att förvaras så att ingen 
utomstående kommer att kunna ta del av det. 
 
 
Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för mig! Om du har några 
frågor är du välkommen att höra av dig till mig. 
Tack på förhand. 
 
 
Vänliga hälsningar. 
Emeli Fahlén, 073-045 44 74 



 
 

Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Inledning 
Du har tidigare träffat mig när jag praktiserade hos er i höstas och jag heter som sagt Emeli 
Fahlén och studerar på Socionomprogram med inriktning mot missbruk, ohälsa och 
rehabilitering vid Mälardalens högskola. Syftet med denna studie är att undersöka vad 
meningsfull sysselsättning är för Er på Spindeln. 
 
Frågor: 
 
Bakgrundsfrågor: 

• Födelseår 
• Civilstånd (partner, barn) 

 
• Kan du berätta hur en vanlig dag brukar se ut för dig? 
• Vad betyder för dig att något är meningsfullt? 

 
 
Verksamheten Spindeln: 

• Hur många dagar i veckan är du på Spindeln? 
• Hur lång tid spenderar du på Spindeln då du är där? 
• Hur kan en vanlig dag på Spindeln se ut? 
• Vad tycker du om att gå på Spindeln? 
• Vilka aktiviteter på Spindeln tycker du är viktiga? 
• Ser du någon mening i att delta på Spindelns olika aktiviteter? 

- Om ja, kan du ge ett exempel på vilken och hur denna aktivitet varit eller är 
meningsfull för dig? 

- Om nej, varför inte? 
• Känner du att du har möjlighet att påverka form av aktiviteter på Spindeln? 
• Skulle du vilja göra någon annan aktivitet än det som erbjuds på Spindeln? 

o Om ja, vilken och varför? 
• Tror du att personalen på Spindeln skulle kunna hjälpa dig om du vill göra något utöver de 

planerade aktiviteterna under den tiden du tillbringar på Spindeln? 
• Hur tror du att din vardag skulle se ut om inte du gick på Spindeln? 
• Tycker du att Spindeln är en meningsfull sysselsättning? 

 
 
Sysselsättning 

• Hur känner du i det stora hela för din nuvarande sysselsättningssituation? Är du nöjd eller 
är det något som du skulle vilja vara annorlunda? 

o Om ja, kan du precisera vad du är nöjd med? 
o Om annorlunda, hur skulle du vilja att din sysselsättning såg ut? 

• Känner du att något hindrar dig från att utföra den sysselsättning du önskar? 
- Om ja, vad hindrar dig? 

• Skulle du behöva något stöd för att göra det? 
- Om ja, vad för form av stöd? 

o Hur skulle Spindeln kunna hjälpa till? 
• Gör du något som du känner dig särskilt stolt över? 



 
 

- Om ja, vad? Får du någon uppskattning? Spindeln? 
- Om nej, vad tror du skulle kunna göra dig stolt över dig själv? 

• Känner du att du får göra något som känns utvecklande och lärorikt? 
• Har du någon meningsfull sysselsättning idag? Vad? 
• Hur ser du på din framtid? 
• Hur ser du dig själv inneha en meningsfull sysselsättning i framtiden?  

 
 
Fritiden: 

• Hur brukar du spendera din fritid? 
• Vad tycker du är viktigt att göra när du är ledig? 
• Hur har du det med kontakter? (familj, vänner och övriga) 

- Vem/vilka brukar du umgås med? 
- Vad brukar ni göra? 
- Känns detta viktigt för dig? 
- Skulle du vilja göra det oftare? 
- Önskar du ha fler kontakter? 

• Vad har du för intressen? 
• Gör du något särskilt du tycker om? 

- Om ja, vad ger det dig? 
• Känner du att du har möjlighet att göra det du tycker om? 

o Om inte, varför? 
o Om ja, bidrar Spindeln till att du får göra det du tycker om? 

• Tror du att Spindeln skulle kunna hjälpa dig att utöva någon fritidsaktivitet du skulle vilja 
göra? 

- Om ja, på vilket sätt? 
• Har Spindeln hjälpt dig någon gång med att utöva något du ville göra på fritiden? 

- Om ja, hur har de hjälpt dig? 
• Deltar du i några organiserade aktiviteter utöver Spindeln? (Gruppverksamheter, 

frivilligorganisationer etc.) 
- Om ja, kan du beskriva vad för aktiviteter? (Vart, när, hur länge/ofta?) 

o Varför är du med?  
o Känner du att det är viktigt för dig att delta? I sådana fall hur? 

- Om nej, är det något du skulle vilja vara med på? Vad skulle det vara?  
• Har du något förslag på något du skulle vilja göra på din fritid?  

- Om ja, vad skulle detta kunna vara? 
• Vilka aktiviteter på din fritid känns mest meningsfulla? 

 
 

Har du något som du känner att du vill tillägga?  
 
Tack för att jag har fått intervjua dig!  
 


