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Sammanfattning 
 

Psykiska problem som till exempel schizofreni framställs ofta som kroniska, trots att forskning 

visar att återhämtning är möjlig. Hopp som personal förmedlar under en återhämtningsprocess 

har en positiv inverkan på individens tillfrisknande. Syftet med vår uppsats är att finna sociala 

faktorer som är betydelsefulla vid återhämtning från psykiska problem. Sociala faktorer 

inbegriper även människors attityder till individer med psykiska problem. Vår frågeställning är: 

Vilka sociala faktorer bidrar till att en person med psykiska problem återhämtar sig? Med 

uppsatsen vill vi inge hopp till människor med psykiska problem samt till berörd personal. 

 

Undersökningen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med sex medlemmar i RSMH, 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Teorier om återhämtningsfaktorer, avvikande 

individer, socialt samspel samt handlingsstrategier ligger till grund för den teoretiska 

förankringen i undersökningen. Intervjuerna analyserades med hjälp av meningskoncentrering. 

Nio olika teman framträdde varav åtta var sociala faktorer som ansågs betydelsefulla för 

återhämtningsprocessen. Individens egna resurser spelar en central roll, men det sociala 

samspelet har också stor betydelse. Majoriteten av personerna i studien har haft bra stöd av sina 

anhöriga, de har funnits till hands i svåra stunder. Det framkommer att personal som möter 

individen med respekt och förståelse påverkar återhämtningen positivt. RSMH har haft stor 

betydelse för personerna i vår undersökning. Här får man dela med sig av sina erfarenheter och 

hjälper på så sätt varandra. Att finna en mening med det som skett har visat sig vara viktigt för de 

flesta i undersökningen. Ekonomisk situation påverkar återhämtningen, är ekonomin god ökar 

möjligheten att vara delaktig i samhället. Det framkom även sådant som upplevdes som negativt 

för återhämtningen. Psykiatrins fokusering på symtom istället för att se helheten och samhällets 

attityder till personer med psykiska problem ses av de flesta i studien som negativt.  
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Förord 
 

 

Vi vill tacka RSMH i Karlstad och Säffle för det varma mottagande samt för all hjälp vi fått med 

att hitta personer som ville dela med sig av sina erfarenheter. Vi vill även tacka alla 

respondenter för att Ni berikat vår förförståelse och gjort vår studie möjlig. Tack Sten för din 

positiva och engagerande handledning. Slutligen vill vi tacka Alain Topor för goda råd under 

arbetets gång. 

 
Med vänlig hälsning 
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1.Inledning  
 

Den här uppsatsen har för avsikt att lyfta fram vikten av det sociala samspelet vid återhämtning 

från psykiska problem. Utifrån ett sociologiskt perspektiv har vi valt att studera sociala faktorers 

betydelse vid återhämtning. Vi önskar att denna uppsats inger hopp om återhämtning till 

individer med psykiska problem samt personal inom området. 

 

Personer med psykiska problem ses ofta som en avvikande grupp i samhället. Medias bild av 

personer med svåra psykiska besvär präglas av vansinnesdåd vilket försämrar människors attityd 

till individer med psykiska besvär. Det förstärker den bild som finns inom psykiatrin och bland 

större delen av samhället. Har man en gång fått en psykiatrisk diagnos så får man leva med den 

hela livet. I kontrast till detta synsätt finns det forskare som påvisar att återhämtning från 

psykiska problem är möjlig. En av dem är psykologen och forskaren Alain Topor. Vårt intresse 

för ämnet väcktes under kursen socialpsykiatri då Topor föreläste om återhämtning från svåra 

psykiska problem. Han menar att sociala faktorer har stor betydelse för återhämtningsprocessen. 

Andra människors inställning påverkar individens återhämtning. Möter individen personal och 

andra människor som tror på individens förmåga stärks individens tro på sig själv.1 

 

Vår begreppsdefinition är influerad av Topors definition av återhämtning. Återhämtning är en 

individuell process där individen funnit en mening med livet och ser framåt. Begreppet kan inte 

delas in i olika stadier som individen skall gå igenom. Det är då individen känner makt över sin 

egen livssituation man kan tala om återhämtning. Psykiatrin kan alltså inte avgöra om personen är 

återhämtad eller inte med hjälp av olika kriterier. Återhämtning kan tolkas på olika vis. Den ses 

främst som en utvecklingsprocess där individen utvecklas i sin identitet. Andra anser att personen 

återgår till den han var innan han blev sjuk.2 Vi har valt att se återhämtning som en 

utvecklingsprocess där individen kommer ur sitt problem med en starkare identitet. 

 

En del individer har fått olika diagnoser av olika läkare medan andra saknar diagnos. Genom att 

inte använda diagnos är det lättare att se individen och inte sjukdomen/problemen. Vid 

användning av definitionen psykisk sjukdom finns det risk att man ser problemen som kroniska 
                                                 
1 Topor.2004 
2 Topor.2004 
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vilket försvårar återhämtningen. Vi kommer att använda oss av definitionen psykiska problem 

istället för psykisk sjukdom. Vår definition av psykiska problem är: Individer som vårdats i 

öppen och/eller sluten psykiatrisk vård då de inte kunnat hantera sin livssituation på egen hand.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med vår uppsats är att finna sociala faktorer som är betydelsefulla vid återhämtning från 

psykiska problem. Sociala faktorer inbegriper även människors attityder till individer med 

psykiska problem. 

 

Frågeställningen är: Vilka sociala faktorer bidrar till att en person med psykiska problem 

återhämtar sig? 

 

1.2 Bakgrund.  
 

Psykiatrins historia 

1995 skedde den stora psykiatrireformen i Sverige. Syftet med psykiatrireformen var att integrera 

individer med psykiska problem från institutioner ut i samhället. Tidigare hade individer med 

psykiska problem spärrats in på olika institutioner. Dessa institutioner kunde bland annat vara 

fattighem, mentalsjukhus och fängelser.3 

 

Den franske filosofen och historiken Michel Foucault skriver om den stora inspärrningen av 

avvikande individer under 1600-talet. Syftet var att människor med beteenden som förorsakade 

oordning i samhället skulle spärras in för att skydda den övriga befolkningen.4 Asylerna, dårarnas 

egna institutioner, togs i bruk under slutet av 1700-talet. Genom observation och klassificering 

utforskades vansinnet, dialog förekom inte. Den vetenskapliga synen under asylernas tid 

medförde att endast det som var synligt av vansinnet studerades. Den del man inte kunde se föll i 

tysthet. Man bedömde efter de synliga handlingarna och brydde sig inte om i vilket syfte de 

utförts. När dårarna slutligen befriades menar Foucault att de möttes av andra bojor i form av 

                                                 
3 Topor.2004 
4 Foucault.1973 
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människors syn på avvikande. De stämplades fortfarande som dårar, vilket medförde svårigheter 

att leva som alla andra.5  

 

På sinnessjukhusen under 1800-talet var tanken att en lugn och ordnad miljö skulle tränga in i det 

sjuka sinnet och skapa ordning. Psykiatrikerna på dessa sjukhus såg optimistiskt på behandlingen 

av psykiskt sjuka individer. Det var först då dessa sjukhus blev överbefolkade av individer som 

var missanpassade i samhället som denna syn förändrades. Detta medförde att struktur och hårda 

regler infördes, dessa tog inte några individuella hänsynstaganden. Under 1850-talet började vissa 

psykiatriker bilda teorier om att psykiska sjukdomar var kroniska. Sjukhusen gick från 

behandling till ren förvaring utan hopp. Patienterna på dessa sjukhus blev kroniskt sjuka av 

miljön. Skulden lades på individerna i stället för på miljön.6 

 

Under mentalsjukhusens framväxt på 1900-talet ansågs de psykiskt sjuka inte kunna leva i 

samhället, utan spärrades in för att skydda samhället. De som under denna tid inte ansågs ha ett 

normalt beteende riskerade att spärras in. Människor som var lösdrivare, prostituerade, 

alkoholister, fysiskt och psykiskt handikappade kunde hamna där.7 Avvikande beteenden 

kategoriseras i förhållande till vad som anses normalt eller inte, dessa bedömningar benämns 

diagnoser. Risken med diagnoser är att man tappar helhetssynen på hela människan.8 I 

teoriavsnittet kommer synen på avvikande och diagnos närmare beskrivas. 

 

Psykiatrin idag 

Topor menar att dagens psykiatri fortfarande kan fastna i diagnosbegreppet. Psykiska sjukdomar 

ses då som kroniska, risken och följden blir att man fokuserar på diagnosen istället för på 

individen. Enligt psykiatrins synsätt förändras hela individens identitet vid psykisk sjukdom 

vilket medför att en helt ny identitet skapas. Individen kommer aldrig att bli fri från sin sjukdom, 

utan kommer alltid att vara beroende av behandling, medicin och andras stöd. Förbättringar är 

endast tillfälliga och försämring ses som den dominerade faktorn. Psykiatrin har svårt att ta till 

sig forskningsrapporter som påvisar att återhämtning är möjligt. Det kan medföra en hopplöshet 

                                                 
5 Lindgren.2003  
6 Topor.2004 
7 Topor.2004 
8 Foucault.1973 
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hos personalen som förs över på individen. Bemötandet har stor betydelse inom den psykiatriska 

vården. Personal som bryter mot de vardagliga rutinerna och tar sig extra tid för en pratstund eller 

bjuder på en fika kan ha stor betydelse. Det kan medföra att individen känner sig unik, sedd och 

bemött på lika villkor.9 

 

Personal som arbetar med individer som befinner sig i en återhämtningsprocess bör behandla 

individen som en vuxen person med insikt om sina problem, men samtidigt vara medveten om att 

individen trots detta är i behov av stöd och hjälp. Det är inte alltid lätt som personal att beakta 

det.10 Det finns forskning som visar att personal som vågar vara sig själva och bjuda på sig har en 

positiv inverkan på individen.11 

 

Andra perspektiv 

John Read, forskare och psykolog, verksam i Nya Zeeland ställer sig kritisk till den dominerande  

biologiska synen på sjukdom. En vanlig förklaringsmodell till psykiska problem är en genetisk 

känslighet som utlöses av miljöfaktorer. Read anser att psykisk sjukdom är en reaktion på trauma. 

Han menar att psykiatrin bör lyssna och ta del av individernas livshistoria, istället för att fokusera 

på symtomen och utifrån detta ställa en diagnos.12 

 

Jaakko Seikkula, docent i psykologi vid universitetet Jyväskkylä ställer sig också kritisk till den 

biologiska synen på psykiska problem. Han betraktar psykisk sjukdom som en effekt av svåra 

livssituationer. Tillsammans med kollegor i Västerbotten har han utvecklat ett synsätt där sociala 

och psykologiska omständigheter står i centrum. Dialogen är viktig eftersom språkets funktion 

gör att man kan förstå människors psyke. Diagnos skall helst undvikas annars riskerar man att 

fastna i det tänkandet. Språket förändras ständigt och omformar vår världsbild. Språket formar 

vad vi tänker och känner. Läkarens makt att sätta diagnos medför att individen formar sin 

identitet efter diagnosen och kan fastna i en psykotisk värld.13 Det här synsättet praktiseras 

framgångsrikt i Västerbotten, där endast 35 % av patienterna använder medicin i jämförelse med 

Stockholm där 93 % av patienterna använder medicin och är inlagda tre gånger så lång tid, än i 

                                                 
9 Topor.2004 
10 Denhov.2000 
11Borg.1999 
12Gustafsson.2005 
13 Hagberg.2005 
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Västerbotten. Majoriteten av patienterna återkommer till arbete i Västerbotten medan de flesta är 

sjukskrivna eller förtidspensionerade i Stockholm.14  

 

Jerry Tews, redaktör till boken ”Social Perspectives in Mental Health” menar att det är få sociala 

modeller inom psykiatrin som tillämpas och att den biomedicinska modellen dominerar. Det 

försvårar utvecklandet av nya sociala modeller. För att kunna få ett ökat socialt perspektiv bör 

man lämna begreppet sjukdom och istället tala om sammanbrott. Det är också viktigt att ta vara 

på patienternas erfarenheter, deras inre och yttre resurser samt att arbeta för att förändra attityder 

gällande människor med psykiska problem.15 

 

Återhämtningsprojekt 

Återhämtningsprojektet startade 2003 och är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social och 

Mental Hälsa RSMH, Forskningsstiftelsen Humlan och FoU-enheten vid SPO Psykiatrin Södra, 

Stockholms Läns Landsting. Alain Topor är en av forskarna som deltar i projektet. Syftet med 

projektet är att visa att det går att återhämta sig från svåra psykiska problem. Kunskaper och 

erfarenheter om återhämtning har samlats in genom intervjuer. Kunskapen skall förmedlas till 

personal, forskare, utbildningar och framförallt till dem som själva har psykiska problem. Under 

2004 startade ett antal studiecirklar i RSMH: s regi runt om i Sverige. Genom att delge egna och 

andras erfarenheter skall individerna kunna finna vägar till återhämtning.16 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Hagberg.2005 
15 Lindquist.2005 
16 www.återhämtning.se 051121 
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2. Teori 
 

I teoriavsnittet kommer vi att behandla teori som ligger till grund för vår undersökning. Teorin 

innehåller vikten av det sociala samspelet, samhällets syn på avvikande individer, 

handlingsstrategier samt viktiga faktorer vid återhämtning. 

 

2.1 Social responsivitet 
 

Utifrån den socialpsykologiska synvinkeln ses den sociala responsiviteten som en viktig och 

maktfull egenskap hos människan. Social responsivitet är att ”se” andra människor och ge ett 

”äkta gensvar”. Socialitet betyder samhällighet eller sällskaplighet och responsivitet betyder svar 

eller gensvar. Två människor i ett samspel svarar varandra genom att vara socialt responsiva. 

Mötet med andra handlar främst om frågor och svar, ofta ställer människan själv frågor för att få 

tillfälle att svara. Människan anses vuxen och socialiserad först när den sociala responsiviteten 

blivit begränsad, från början är den vild och barnslig. Den sociala responsiviteten utvecklar 

människans individualitet.17 Asplund menar att den sociala responsiviteten är mycket viktig för 

att existera som människa. Det är av avgörande betydelse att vara social, få gensvar och att vara 

ömsesidig.18 

 
Motsatsen till social responsivitet är asocial responslöshet. Det är att inte svara socialt på andra 

människor, att inte ge ett ”äkta gensvar”. Den asociala responslösheten måste vi lära oss till 

skillnad mot den sociala responsiviteten som finns med naturligt. När man riktar sin 

uppmärksamhet mot någon eller något, vänder man sig från det som sker runt omkring. Asocial 

responslöshet medför makt. Är man asocialt responslös mot en annan människa hindras denna att 

vara social. 19 

 

 

 
 

                                                 
17 Asplund.2002 
18 Asplund.2002 
19 Asplund.2002 
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2.2 Synen på avvikande 
 

Foucault undersöker samtiden med hjälp av historien. Han undersöker de moderna institutens 

uppkomst och hur de påverkat styrning och kontrollering av sociala grupper. 20 Enligt Foucault, 

finns det skillnader mellan medeltidens syn och modern tids föreställningar om galenskap. Under 

medeltiden ansågs människor med psykisk sjukdom vara harmlösa, vissa menade dock att dessa 

individer var beskaffade med en speciell ”gåva”. Idag behandlas galenskap genom medicinering 

och behandling. Stor vikt läggs vid individens sjukdom. Genom bland annat medicinska experter, 

läkare och yrkesorganisationer stöttas och bevaras olika synsätt och föreställningar i den 

medicinska diskursen. 21 

 

All mänsklig aktivitet innehåller makt och då speciellt i relationen till det som är annorlunda och 

avvikande. Makten skall lära människor vad som är ett ”normalt och gott beteende”. Där det finns 

makt uppstår det alltid ett motstånd. Makt är något som utövas och inte innehas.22 Makt skapar 

kunskap och diskurser. Makt och kunskap är beroende av varandra. I Foucaults diskursteori 

beskrivs diskurs som gemensamma grundvalar och regler för hur människor talar och inte talar 

om ett visst fenomen. Diskurser har en betydande roll i Foucaults filosofi om kontroll och makt i 

samhället. Makten verkar genom olika diskurser i syfte av att frambringa vardagliga 

föreställningar om exempelvis galenskap. Diskurser som är inrättade av människor med makt kan 

endast bemötas av likasinnade, det vill säga andra människor med makt. Detta leder till att 

kunskap blir en form av kontroll eftersom diskurser kan begränsa människors olika sätt att tala 

och tänka.23 När de vansinniga separerades från andra individer med avvikande beteende, och 

sattes på egna institutioner skapades därigenom en kunskap om galenskap i övriga samhället.24 

Individernas symtom kategoriserades och fick olika benämningar som till exempel mani och 

hysteri.25 Benämningarna kallas i dag för diagnoser. Foucault beskriver den vetenskapliga syn 

som uppkom under asylernas tid: ”övergången från en värld av fördömelse till ett universum av 

bedömningar”26 

                                                 
20 Giddens.2003 
21 Giddens. 2003 
22 Lindgren.2003 
23 Giddens.2003 
24 Lindgren.2003 
25 Foucault.1973 
26 Foucault.1973.s.268 
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Sammanfattningsvis menar Foucault att humanvetenskapens historia är en spegling av vansinnets 

historia.27 Foucault beskriver att psykiatrins vetenskap ”vilar på en infekterad moralisk grund. 

Den psykiska kunskapen är koordinerad med makten, vars ändamål är att korrigera och 

normalisera efter det rationella förnuftets rättsnöre”.28 Synen på galenskap har förändrats under 

historiens gång och det är skeenden i den sociala utvecklingen som format denna syn.29  

 

2.3 Teoretiska modellen KASAM 
 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, författare till boken ”Hälsans mysterium” 

använder sig av den teoretiska modellen KASAM, känsla av sammanhang, för att förstå 

hälsoproblem. Antonovsky är intresserad av frågan varför vissa människor klarar av stora 

påfrestningar och dessutom vidareutvecklas? Han menar att det beror på individens KASAM. 

KASAM styr hur individen påverkas av olika händelser i livet.30  

 

”Det är styrkan i KASAM hos den individ som upplever dessa händelser som bestämmer om 

följderna kommer att vara skadliga, neutrala eller hälsobringande.”31  

 

KASAM kan förändras under livet, genom hjälp och stöd från professionella eller att individen 

själv lär sig hantera problem på ett nytt sätt.32 

 

Antonovsky ser tre centrala komponenter i KASAM, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet: 33 

1. Begriplighet. Upplever man yttre och inre stimuli som förnuftsmässig information som 

sammanhängande, ordnad struktur eller ser man bara kaos, som slumpmässig och oförklarlig? En 

individ med hög känsla av begriplighet kan se förändringar och överraskningar i livet som 

förklarbara. Deras syn på trauma är att de kan vändas som erfarenheter och utmaningar. Har man 

                                                 
27 Lindgren.2003 
28Lindgren.2003. s. 384. 
29 Giddens.2003. 
30 Antonovsky.2001 
31 Antonovsky.2001.sid 53 
32 Tamm.2002 
33 Antonovsky.2001 
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en låg känsla av begriplighet ser man sig som en olycksfågel med ständig otur som följer genom 

livet.34 

 

2. Hanterbarhet handlar om yttre och inre resurser. Inre resurser är individens egen möjlighet till 

att kontrollera situationen. Yttre resurser är anhöriga, vänner, Gud, läkare, arbetsgivare, sådana 

man kan lita på och räknar med att de ställer upp. En person med hög hanterbarhet ser sig inte 

som ett offer vilket däremot en person med låg hanterbarhet gör. 35 

 

3. Meningsfullhet, är KASAM-begreppets motivationskomponent, att uppleva en mening med 

livet och känna ett engagemang i vissa frågor. Individer med hög KASAM har ett engagemang 

inom frågor som är viktiga för dem och har stor betydelse i deras liv. En individ med låg 

KASAM kan inte se något som är viktigt för dem.36 Antonovsky menar att meningsfullhet är den 

viktigaste komponenten. Så länge det finns hopp och möjlighet att se en mening verkar 

människan anpassa sig till allt.37 

 

”Känslan av sammanhang är 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 ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.”38 

 

Det finns två olika synsätt att se på sjukdom. Salutongenetiskt, där man fokuserar på det friska 

hos individen eller patogenetiskt där sjukdomstillståndet är i centrum. Antonovsky använder sig 

av det salutogenetiska synsättet, där hälsans ursprung är i fokus. Varför behåller en del hälsan 

eller uppnår hälsa trots hög stressbelastning? I stället för att använda dikotomin friskt eller sjukt 

används här istället hälsa och ohälsa. Hälsan varierar i perioder och trots att människan är sjuk 

finns det fortfarande något friskt hos individen. Helhetsperspektivet är väsentligt i det 

                                                 
34 Antonovsky.2001 
35 Antonovsky.2001 
36 Antonovsky.2001 
37 Tamm.2002 
38 Antonovsky.2001.sid 41 
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salutogenetiska synsättet.39 Det är viktigt att se individens totala levnadshistoria och 

livssammanhang. Antonovsky menar att faktorer som samhällsklass, kultur, ålder och kön 

samverkar och spelar roll för hur individen löser sina problem i livet.40 I stället för att fråga sig 

vad som orsakade sjukdomen tittar man på faktorer som bibehåller hälsan eller förbättrar den. 

Stressorer behöver inte vara något negativt utan kan stärka individen. Mest betydelsefullt är att 

synsättet medför en teori om problemhantering.41 

 

Det andra sättet att se på sjukdom är det patogenetiska synsättet: Varför blir människor sjuka? 

Här sätts fokus på sjukdomstillståndet, inte människan som har problemen. Antonovsky menar att 

det är inhumant att nonchalera individens sjukdomsupplevelser och livssituation. Dessutom kan 

det bidra till att man missar att se orsakerna till varför individen mår dåligt. Han ställer sig kritisk 

till sjukvårdens sätt att kategorisera människor och deras hälsoproblem i diagnoser.42 

 

2.4 Återhämtningsfaktorer 
 

Studier visar att betydelsefulla faktorer återkommer hos individer som har återhämtat sig från 

psykiska problem.43 Topor har tillsammans med andra forskare intresserat sig för individer som 

återhämtat sig från svåra psykiska problem. Han är intresserad av faktorer som främjar 

återhämtning. Det finns en bild både hos allmänheten och inom psykiatrin att psykiska sjukdomar 

som till exempel schizofreni är kroniska. Ändå finns det forskning som visar att många blir 

friska. Topor menar att det finns en skepsis bland personalen angående återhämtning. De vill inte 

ta åt sig forskningsrapporter som påvisar detta. Det innebär att personalen för över en hopplöshet 

på patienterna. Det är svårt att återhämta sig om ingen tror att det är möjligt. Att visa att 

återhämtning är möjligt medför hopp. Topor har genom intervjuer kommit fram till 

återkommande teman bland personer som vårdats inom psykiatrin.44 

 

 

                                                 
39 Antonovsky.2001 
40 Tamm.2002 
41 Antonovsky.2001 
42 Antonovsky.2001 
43 www.aterhamtning.se 051121 
44 Topor.2004 
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Resans utgångspunkt: Personerna som intervjuades i återhämtningsprojektet talade om 

bakgrunden till de psykiska problemen. Upplevelser i barndomen kan ha orsakat svårigheter eller 

medfört en ökad sårbarhet i livet. Det framkommer också att dessa händelser inte har 

uppmärksammats av psykiatrin nämnvärt, de har inte fått prata om det som skett. Upplevelserna 

har i många fall blivit förnekade.45 

 

Vägen ner: Under livet drabbas individen av fler påfrestningar och motgångar som till slut 

medför ett psykiskt sammanbrott. Personen har ofta utvecklat sätt att hantera sin livssituation, när 

hanteringsstrategierna inte håller längre, infinner sig ett inre kaos. Det kan medföra att personen 

hittar nya sätt att hantera sitt liv på.46 

 

En botten: Många upplever till slut att de kommit till botten, där de mår som sämst. Hoppet 

känns inte längre närvarande och allt verkar svart. En del söker sig till botten, de ser en trygghet 

eftersom det inte går att komma längre. Här kommer ofta frågan om att leva eller dö krypande. 

Allt känns hopplöst, det finns inget att leva för, domen som kroniskt sjuk hänger över en. Man ser 

sig själv som ett hopplöst fall. Dödslängtan riskerar att sluta med självmord. Att befinna sig 

längst ner kan också innebära ett val, leva eller dö. Att välja livet innebär att hoppet växer och ger 

ny styrka.47 

 

En vändpunkt: När hoppet tänds igen ses det ofta som en vändpunkt. Under en period eller 

tidpunkt finns det något som gör att individen orkar ta ny kraft och börja den mödosamma vägen 

upp från botten. Individen söker efter nya sätt att hantera sina problem och ta makten över sitt 

eget liv. Resan upp från botten innebär många möten både med sig själv och med andra runt 

omkring. Det är viktigt att poängtera att människor i individens omgivning kan motivera en 

vändpunkt, ibland bara genom att finnas nära. 48 

 

 

 
 

                                                 
45 Topor.2004 
46 Topor.2004 
47 Topor.2004 
48 Topor.2004 
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2.4.1 Dubbelt medvetande 

 

Att bli medveten om sina problem är en viktig del i återhämtningsprocessen. I vår kultur ses en 

individ med svåra psykiska problem bestå av endast störningar och utan sjukdomsinsikt. 

Individen kan inte själv handskas med sina problem och endast personal inom psykiatrin kan 

behandla individen. Denna syn skiljer sig från mångas berättelser, det finns hela tiden en 

medvetenhet om att något är fel. Personen ser två sidor hos sig själva, dels den del som han 

känner igen sig i och dels en sida som känns främmande och tar en allt större plats. Detta medför 

att de kan föra en dialog med sig själva, personen hittar egna förklaringar till sina erfarenheter. 

Omgivningen riskerar att se dialogen som ett symtom, vilket innebär avskärmning från andra. 

Dialog med andra är en viktig del i återhämtningsprocessen.49 

                                                 
49 Topor.2004 
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2.4.2 Sammanträffande där återhämtning växer  

 

För att man ska kunna återhämta sig behövs flera faktorer, när de sammanträffar kan 

återhämtningsprocessen framskrida. Topor visar med denna figur hur dessa faktorer 

sammanträffar. Faktorerna förklaras närmare i texten som följer. 

 

Figur 1. Fyra sammanträffande där återhämtning växer.50 

 

Materiella förhållanden  

Yttre förhållanden som medicin och pengar har spelat roll som verktyg för att förbättra 

livssituationen. Även vissa platser där interaktion sker är viktiga.51 

 

Verktyg 

1. Medicin  

Medicin har enligt många varit en hjälp i återhämtningen medan andra lider av svåra 

                                                 
50 Topor. Föreläsning 051122 
51 Topor.2004 
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biverkningar och upplever att den stjälper snarare än hjälper. Medicinen kan ge en lindring och 

en möjlighet för personen att ta itu med sig själv och sitt liv. En del känner sig hjälpta av 

medicinen men saknar hjälp med att bearbeta sina upplevelser.52  

 

Vissa läkare arbetar efter ett synsätt där medicinen ses som det enda verksamma, vid visad effekt 

på personen ska dosen därför inte ändras. Detta kan innebära att personen tvingas dras med 

biverkningar och skapar en upplevelse av maktutövning från läkaren. Om psykiatrikern inte vill 

samarbeta angående nedtrappning är det risk att personen tvingas ljuga och trappa ner på egen 

hand. Det kan gå bra men det finns alltid en risk att nedtrappningen går alldeles för snabbt vilket 

kan medföra att personen blir sämre igen. Personer som känner att de kan påverka genom att föra 

en dialog med sin läkare upplever sig delaktiga i sin egen medicinering.53  

 

2. Pengar 

Psykiatriutredningen har visat att psykiskt funktionshindrade lever under sämre ekonomiska 

förhållanden än normalbefolkningen och andra grupper med funktionshinder. Fattigdomen 

medför försämring av hälsan och deras självbild. Att ständigt leva under knappa ekonomiska 

förhållanden medför en ständig oro. Det bidrar också till bilden att de själva inte är värda något 

bättre. Pengar medför en normalisering och integrering i samhället, allt kostar pengar och utan 

pengar hamnar människor utanför samhället.54 

 

Platser  

RSMH: s träfflokal har stor betydelse för många med psykiska problem, här kan man vara sig 

själv utan att förställa sig. Här finns en gemenskap där man kan dela med sig av sina erfarenheter 

och få förståelse. Att uppleva att folk lyssnar engagerat utan att vända sig bort har stor betydelse 

för självkänslan. Känslan av att kunna hjälpa och stötta andra bidrar även till att individen växer. 

Deras erfarenheter från psykiatrin blir inte bara en skam utan även en viktig resurs. Inom RSMH 

ses individen som en medlem och inte en patient vilket är värdefullt om man tvingats underordna 

sig psykiatrins personal. Det är ingen personal som bestämmer vad som ska göras, medlemmarna 

bestämmer gemensamt. De egna erfarenheterna kan tillsammans med andras erfarenheter i 

                                                 
52 Topor.2004 
53 Topor.2004 
54 Topor.2004 
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föreningen mynna i ett engagemang för att förbättra psykiatrin och kommunens socialpsykiatri.55  

 

Meningsförklaring 

Det väcks många tankar när man genomgått en svår psykisk kris. Varför just jag? Vad har jag 

gjort för fel? Livet blir inte som det var tänkt. För att kunna gå vidare och må bättre är det 

betydelsefullt att finna en mening, förklaringsmodell till det som skett. Det kan vara 

barndomsupplevelser, traumatiska händelser, brist av ett visst ämne som kräver medicin eller en 

andlig förklaring.56 Svåra psykiska problem kan leda till att individen ställer sig existentiella 

frågor på samma sätt som olika andliga samfund. Flera som återhämtat sig talar om andliga 

aspekter vilket varit betydande för återhämtningsprocessen. Andligheten kan medföra en känsla 

av mening, allt som hänt har ett syfte. Den kan också ge en trygghet, där allt som sker, sker av en 

anledning. Andligheten ger även en känsla att aldrig vara ensam, det finns alltid ett stöd 

närvarande. Här kan man hämta kraft och motivation för att orka fortsätta framåt. Tyvärr har 

många mötts av en skepsis och fientlig inställning från psykiatrin, en del har fått uppleva att den 

andliga förklaringsmodellen ses som ett symtom.57 

 

Individen 

Individen har en central roll i återhämtningen. Att försöka förstå det som hänt är en viktig del i 

bearbetningsarbetet. Sätt att hantera sina upplevelser och ge utlopp för sina känslor kan vara att 

skriva dikter, insändare, dagbok eller måla. Flera i Topors studie har beslutat sig för att ta tag i sig 

själva och sina liv, vilket har gett resultat.58 En del har även gett sina symtom 

förhandlingsutrymme. Topor berättar om en kvinna som avtalade tid med sina röster att endast 

komma mellan kl. 19-20 varje kväll, vilket fungerade. Under den timmen gav hon sina röster full 

uppmärksamhet medan hon annars levde ett normalt liv.59  

 

I en studie om individens roll vid återhämtning av Lars Brusell beskrivs vikten av att återfå sin 

värdighet och återupprätta sin självkänsla för återhämtningen. Sätt att nå denna återupprättelse 

kan vara genom andras uppskattning för den de är och det de gör, stoltheten när de klarar av mer 

                                                 
55 Topor.2004 
56 Topor.2004 
57 Topor.2004 
58 Topor.2004 
59 Topor. Föreläsning 051122 
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och mer saker och glädjen att kunna kontrollera sina symtom. Återupprättandet blir en motivation 

och en förutsättning för att kunna gå vidare.60  

 

Andra 

Även om individens roll är avgörande i återhämtningsprocessen så är individen beroende av 

sociala relationer som stöd och bärare av hoppet.61 

 

Professionella  

Det sociala samspelet är viktigt i återhämtningsprocessen. Att känna sig sedd, respekterad och 

accepterad är viktigt för självkänslan. God kvalité och kunnig personal är värdefulla delar men 

det sociala samspelet ses många gånger som en avgörande del i återhämtningen. Detta innebär 

enligt Topor att det viktiga inte är vilken behandling individen får utan hur hon blir bemött. 

Personal som gör lite mer utöver sin yrkesroll som att bjuda på en fika eller ta sig tid för 

patienten, kan ha stor betydelse eftersom individen känner sig sedd och speciell.62  

 

Personal som arbetar med individer i återhämtning behöver ha en annan syn än den traditionella 

som finns mellan personal och patient. Denna är ofta att patienten är en passiv mottagare av 

behandling. Personal bör istället tänka på att patienten är en vuxen person med kunskap om sig 

själv och sina problem. Patienten vet vilka strategier som fungerar för honom, men han är också i 

behov av stöd och hjälp. Dessa båda sidor medför att stora krav på personal ställs, att kunna 

anpassa sig efter individen och situationen.63 

 

Forskning visar att relationen mellan patient och personal kan förbättras, om båda individerna 

visar ”sitt rätta jag” och bjuder på sig själva. Om personalen kan öppna sig medför att patienten 

kan göra det samma.64 

 

 

 

                                                 
60 Brusell.2000 
61 Borg & Kufås.2002 
62 Topor.2004 
63 Denhov.2000 
64 Borg.1999 
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Anhöriga 

Anhöriga har stor betydelse för återhämtningen, de finns ofta kvar vid individens sida trots 

motgångar. Uthålligheten och kontinuiteten hos de anhöriga är av stor betydelse eftersom det 

skapar trygghet. Vad som än händer så vet individerna att de har stöd hos anhöriga. Dessvärre så 

upplever inte alla ett gott familjeklimat där de närstående stöttar. Anhöriga tar ofta rollen som 

bärare av hoppet vilket är viktigt när individen själv har tappat hoppet. Att ha människor nära 

som tror att livet kan bli bättre och tror att individen kommer att resa sig igen har stor betydelse.65 

Anhöriga som under lång tid tar hand om och stöttar individen riskerar att fastna i en 

omhändertagande roll även när individen mår bättre och klarar sig själv.66  

                                                 
65 Borg & Kufås.2002  
66 Topor.2004 
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3. Metod  
 

I metodavsnittet redogör vi för valet av metod för undersökningen och vårt urval. Därefter 

beskrivs hur vi gått till väga för att genomföra och analysera studien.  

 

3.1 Val av metod  
 

Målgruppen för vår undersökning är personer som befinner sig i en återhämtningsprocess. 

Vi ville ta del av personers livsberättelser, där de berättar om sin egen återhämtning. Vi 

resonerade oss fram till att det är lättare att berätta om sina upplevelser än att svara på frågor i en 

enkät. Det är även lättare att undvika missförstånd eftersom intervjun innebär en dialog. Utifrån 

dessa utgångspunkter har vi valt att göra en kvalitativ undersökning genom intervjuer. Kvale 

menar att kvalitativ metod är ett verktyg för att undersöka en forskningsfråga. Genom intervju 

kan undersökningspersonen förmedla sitt vardagsliv och tankar med egna ord. Den kvalitativa 

forskningsintervjun skapar beskrivningar av den intervjuades livsvärld. Forskningsresultaten blir 

inte mer sanna för att de uppträder fler gånger, varje intervju har lika stor betydelse.67  

 

Vår metod baseras utifrån ett fenomenologiskt synsätt. Det innebär att man tar del av 

respondenternas olika upplevelser och skildrar dem. Synsättet medför att forskaren använder sig 

av det som sägs men även på vilket sätt det sägs. Förutfattade meningar skall sättas åt sidan, för 

att vi lättare skall kunna skapa en förståelse till våra respondenter.68 Spiegelberg (1960) beskriver 

förhållningssättet till den fenomenologiska metoden genom metaforer: ”hålla ögonen öppna, se 

och lyssna, inte tänka men se”.69 Fenomenologi är att försöka beskriva en upplevelse utan tanke 

på upplevelsens orsak och härkomst.70  

                                                 
67 Kvale.1997 
68 Kvale.1997 
69 Kvale.1997s.55 
70 Kvale.1997 
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3.2 Urval 
 
Psykiska problem är ofta förknippat med skam, därför kan det vara svårt att hitta intresserade 

personer som vill och vågar medverka. På grund av detta valde vi att vända oss till RSMH, en 

förening där medlemmarna har egna erfarenheter av psykiska problem. Kontaktpersonen på 

RSMH förmedlade informationen vidare till intresserade. Urvalet består av 6 personer som 

befinner sig i en återhämtningsprocess. Samtliga är medlemmar i RSMH och fem av dem är 

delaktiga i RSMH: s återhämtningsprojekt.  

 

3.3 Information om respondenterna 
 

Våra respondenter (intervjupersoner) är tre kvinnor och tre män mellan 38-61 år. De beskriver 

sina problem utifrån diagnoser som schizofreni, bipolär-sjukdom (manodepressivitet), utbrändhet 

och panikångest. Majoriteten av dem har varit inlagda i både sluten och öppen psykiatrisk vård, 

tid sedan senast inläggning varierar från 2 till 30 år. Ett fåtal har endast varit i kontakt med 

öppenvården. Hälften av respondenterna är långtidssjukskrivna, resterande arbetar antingen deltid 

eller erhåller pension. Flertalet av dem har barn. I resultatet har vi givit våra respondenter 

figurerade namn för att skilja dem åt. Vi kommer inte att redogöra för var och en av individernas 

levnadshistoria, eftersom man då kan känna igen respondenterna. Vi har valt namnen Gustaf, 

Lena, Kalle, Greta, Linda och Thomas.  

 

3.4 Genomförande 
 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide71. Det innebär att 

forskaren utgår från vissa teman som diskuteras i intervjun.72 Vi genomförde provintervjuer med 

två intressanta respondenter utifrån vår frågeställning. Kontakt togs efter några dagar för att få ett 

utlåtande hur intervjun och frågorna uppfattades efteråt. Inga förändringar behövde göras. 

Provintervjuerna gav oss en bekräftelse på att våra frågor var relevanta. 

 

                                                 
71 Se Bilaga 1 
72 Kvale.1997 
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Därefter kontaktades respondenterna för tid och plats för intervjun. De två första intervjuerna 

ägde rum på RSMH: s träfflokal i centrala Karlstad. Intervjuerna spelades in på en mp3-spelare. 

Tekniken krånglade och de två första intervjuerna gick förlorade. Vi kontaktade då RSMH i 

Säffle och bad om ytterligare respondenter. Resterande intervjuer delades upp emellan oss 

eftersom vi märkte att det påverkade intervjuerna negativt att vara två.  

 

En intervju genomfördes i respondentens hem, fyra på RSMH: s träfflokaler och en i ABF:s 

träfflokal. Intervjuerna bandades med hjälp av mp3- spelare och diktafon. Intervjuerna varade 

mellan 30-60 minuter. Sedan skrevs de ut och skickades till respondenterna för godkännande. 

Utskrifterna av intervjuerna analyserades genom meningskoncentrering. Det är en analysmetod i 

fem steg. Intervjuerna läses först igenom för att få en helhetsbild, därefter fastställs 

meningsenheter (meningar i utskriften som står i ett sammanhang) utifrån utskriften. Det tredje 

steget innebär att teman skapas utifrån de naturliga meningsenheterna. Det är viktigt att tolka 

svaren utan fördomar. Vid det fjärde steget ställs frågor till meningsenheterna utifrån 

undersökningens syfte. Slutligen ställs de centrala och väsentliga teman samman.73 Utifrån 

meningskoncentreringen framträdde nio olika teman vilka beskrivs i resultatet. 

 

3.5 Bortfall 
 

De två intervjuer som inte gick att få fram i datorn räknas som bortfall. Vi löste problemet genom 

att intervjua två nya personer. Ingen har valt att hoppa av sin medverkan. 

 

3.6 Etik  
 

Eftersom det var svårt för oss att veta hur långt i återhämtningsprocessen medlemmarna kommit, 

hjälpte kontaktpersonen oss att få kontakt med villiga respondenter. För den som inte mår 

tillräckligt bra kan det vara svårt att berätta om sina upplevelser. Det kan även medföra att man 

berättar sådant man sedan ångrar. I samband med intervjun fick de först läsa igenom ett 

informationsbrev74. I brevet fanns information om vilka rättigheter de hade som respondenter, 

                                                 
73 Kvale.1997 
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syftet med undersökningen och vilken kurs vi läser. Det fanns även information om hur de kunde 

kontakta oss vid funderingar. Materialet behandlades konfidentiellt. Det betyder att data som kan 

identifiera individen inte finns med. Respondenterna fick ta del av sina intervjuutskrifter. Ämnet 

är känsligt, det är därför viktigt att undvika missförstånd.  

 

3.7 Validitet och Reliabilitet 
 

Validitet är giltigheten i studien. Den belyser att man har mätt det man avsett att mäta. 

Generalisering är att forskaren skall kunna dra slutsatser utifrån resultatet i studien och kunna 

överföra dem på en population. En studie kan ge en generalisering i den valda gruppen men inte 

utanför denna.75 Validiteten i denna studie är hög. Resultaten är tillförlitliga i just denna studie. 

På grund av den lilla mängd data vi har kan man inte generalisera den med andra populationer, 

men den kan ge vägledning.  

 

Reliabilitet är tillförlitlighet i studien, där man frågar sig om mätinstrumenten varit tillförlitliga 

och om studien är fri från slumpmässiga fel. I kvalitativa studier tittar man på forskningens 

relevans. En studie skall kunna göras på nytt av någon annan. Samma mätinstrument, 

frågeställning samt begrepp skall ge liknande slutsats.76 För att stärka reliabiliteten har vi låtit de 

intervjuade tagit del av utskrifterna. För att se att utskrifterna stämmer överens med intervjuerna.  

 

För att öka reliabiliteten är det viktigt att frågorna ställs på rätt vis. Om respondenterna blir 

påverkade av intervjuaren genom ledande och krångliga frågor kan material gå förlorat. Intervju 

som mätinstrument kan medföra att respondenten svarar som han tror att intervjuaren vill att han 

skall svara. Respondenternas svar kan även påverkas av att allt för personliga frågor ställs. Vid 

intervjuer är det viktigt att tänka på sitt kroppsspråk. Respondenten behöver känna att svaret är 

accepterat, för att stärka självkänslan.77 Eftersom det sammanlagt blev fyra provintervjuer fick vi 

god möjlighet att träna på hur vi skulle ställa frågorna och tänka på vårt kroppsspråk I 

undersökningen valde kontaktpersonen i RSMH ut möjliga respondenter. Vi är medvetna om att 

det kan ha påverkat resultatet. 
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4. Resultat 

Här presenteras resultaten från vårt intervjumaterial. Genom analysmetoden 

meningskoncentrering har nio faktorer (teman) framträtt Faktorerna är: Individuella resurser, 

anhöriga och andra, professionellas betydelse, betydelsefulla platser, finna en mening, 

bemötande, medicin, ekonomisk situation och diagnos som makt. Av dem avses åtta som 

betydelsefulla sociala faktorer. Den nionde, diagnos som makt framträder som hämmande för 

återhämtningsprocessen. Vi har ändå valt att ta med den eftersom den påverkar återhämtningen, 

dock inte positivt. Faktorerna beskrivs i resultatavsnittet med belysande citat.  

 

4.1 Individuella resurser 
 

Så gott som alla ser sig själva som avgörande för sin egen återhämtning. De beskriver hur de lärt 

sig hantera sin situation. Vissa talar om att de har lärt sig att känna igen signaler från sin kropp. 

Erfarenheter har lärt dem att tackla situationer som annars gjort att de mått dåligt. En del av 

respondenterna talar om att de lärt sig sätta gränser och säga nej till sådant som inte känns bra. 

 

Linda talar om sin egen centrala roll i återhämtningen: 

”Det är väl att jag fångat fatt i mig själv, att jag läst massa böcker att det är ingen annan som 

gör något utan att jag måste göra allt själv” 

 

Lena beskriver sin del i återhämtningen: 

”Jag har jobbat med dom verktyg jag har fått, skriver, målar det är viktigt och att jag är suverän 

på avslappning.” 

 

Greta pratar om hur hon har lärt sig att tackla sin ångest: 

”Ok, det som händer det händer låt det hända, jag dör inte. Det här går ju bra, jag kan göra en 

hel del utan att dö. Jag fick känslan att jag var på väg.” 

 
Gustaf talar om hur han lärt sig bemöta hinder: 

”Då bilen stannar försöker jag att inte få panik, utan tänker istället hur löser jag det här, jag har 

verkligen fått tränat på att övervinna stressen, och att bli stresstålig. Nu klarar jag av vilka 
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situationer som helst och kan jag inte lösa det själv så vet jag vart det finns hjälp.” 

 

4.2 Anhöriga och andra 
 

Det närmaste inom familjen har spelat en stor roll, men även vänner. Personer som finns med och 

stöttar när det behövs. Greta pratar om hur hennes barn blev aggressiva då hon var sjuk, de tyckte 

hon var lat som bara låg och sov. Thomas talar om att hans familj har försökt vara förstående, 

men att de inte ha varit det innerst inne. Lena talar om att hon nu har mycket god kontakt till sina 

barn. Hon har blivit den mamma hon alltid velat vara, och de ställer upp för henne. Linda menar 

att det är barnen som gör att hon vill komma framåt i livet.  

 

Gustaf pratar om att utan hans familj hade han inte levt idag och vad hans fru sagt till honom när 

han fick problem: 

”Min hustru sa att nu är det så här att du har fått problem och barnen tar jag hand, du måste lita 

på dem att de klarar av det här, jag lovar och du skall inte göra någonting. Du skall inte ha 

dåligt samvete att du är på sjukhuset nu, jag lovar att jag fixar allting som är hemma. ”Glöm 

oss”, du behöver inte känna något krav. Vi klarar oss, vi har klarat av svårare saker än det här. 

Så de gav mig ett oerhört stöd” 

 

Linda pratar om hur hennes barn ställt upp på henne: 

”Mina barn har ju stöttat mig väldigt mycket, min son har kört mig till psyket och stöttat mig hela 

tiden. Så de har gjort enormt mycket mina barn” 

 

4.3 Professionellas betydelse 
 

Personal som individerna mött har berört dem på olika sätt. Lena har efter många års lidande med 

återkommande besök hos psykiatrin utan att bli hjälpt, äntligen hittat någon som såg vad hon 

behövde. En diakonissa vägledde henne till uttryckande terapienheten, där de arbetar utifrån ett 

helhetsperspektiv med både kropp och själ. Terapeuten bad henne att ha tilltro till sina 

skyddsänglar, hennes ord hade stor betydelse:  

”En terapeut sa det till mig, jag blev så glad: ha större tilltro till dina skyddsänglar. Kan man 

säga nåt bättre när man jobbar med människor? Hon ser hela paketet, jag tror vi alla har det 
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men när man hör det från så att säga professionellt håll och att man faktiskt får ha dom och att 

man ska tro på dom då. Det är lycka.” 

 

Lena berättar om en läkare som för många år sen såg vad det var för fel på henne, vilket genom 

samtal hjälpte henne en bit på vägen. Kalle är tacksam över personalen på stödboendet som 

stöttar och förmedlar trygghet. Linda berättar att den enda betydelsefulla person inom psykiatrin, 

är nu pensionär och hennes kontaktperson.  

 

För Greta har psykologen hjälpt till att reda upp tankar och varit en stöttepelare. Samtidigt kunde 

inte psykologen förstå vad hon varit med om eftersom de inte delade samma erfarenheter: 

”Vi samtalade om vad som hade hänt tidigare i livet, men under de här samtalen fick jag känna 

att hon har inte gått i väggen, det hon hjälpte mig var att reda ut mina tankar” 

 

Henrik berättar att sjuksköterskan och psykologen ger råd hur man ska bete sig:  

”Som när man pratar med sköterskan och psykologen, de ger lite skjuts om hur man kanske skall 

bete sig och då kanske man vågar att prata med en gammal vän i snabbköpet.” 

 

Gustaf beskriver livet som ett pussel och hur personal inom psykiatrin hjälpt till att lägga pusslet 

igen. När Gustafs psykolog tyckte att han var färdig att axla livet på egen hand, firade han 

”examen” hos psykologen med tårta och cider:  

”Ja, jag tog en examen. Då jag kom in på psyket hade jag avvikit från den norm som samhället 

har satt. Avviker man från den då får man tid på ett mentalsjukhus, ok. Ja vi firade med tårta, 

cider och kaffe.” 

 
Samtidigt som man ser att det finns professionella som betytt mycket för individernas 

återhämtningsprocess, finns det flera exempel på motsatsen. Linda beskriver personalen inom 

psykiatrin som passiv. De har inte tagit kontakt med henne när hon legat inne på avdelningen: 

”När man är inlagd så är man bara inlagd men det händer ingenting.” 

 

Lena berättar att läkarna aldrig frågat om varför hon mår dåligt utan bara sett symtomen och 

agerat efter det. Det har saknats ett helhetsperspektiv:  

”Ja, dom kopplade inte ihop kropp och själ inte. Inte förrän faktiskt då jag började på terapin 
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(uttryckande). Där började jag räta ut mig, faktiskt.” 

 

Thomas upplever också att det är för mycket fokusering på symtom. Det diskuteras aldrig några 

andra behandlingsalternativ än medicin. 

 

4.4 Betydelsefulla platser 
 

Samtliga är medlemmar i RSMH. Deras träfflokal har varit en viktig samlingsplats för dem. Hit 

kan man gå även om man mår dåligt. Atmosfären beskrivs som varm och avslappnad, här ska alla 

känna sig välkomna. Alla utom en har medverkat i återhämtningsprojektet där de diskuterat sina 

erfarenheter. 

 

Kalle talar om RSMH:s betydelse för honom: 

”Ja, det har det. Det är det än idag det, för vi gör saker tillsammans och sen har vi matkvällar, 

varje tisdag. 

 

Greta: 

”Jag gick ut och träffade människor, träffade dem på RSMH. De har hjälpt mig jättemycket. Jag 

har träffat människor som förstår mig.”  

 

Andra platser som haft betydelse är arbetet, kyrkan, hemmet, idrottshallen, stödboenden samt 

uttryckande terapienheten. Lena beskriver uttryckande terapienheten: 

”Det är det enda som jag har hittat som är bra för mig och många andra människor tror jag. För 

dom jobbar med hela kroppen, dom har så brett spektrum och dom har så mycket att erbjuda.” 

 

 

 

 

 



27  
 

4.5 Finna en mening 
 

Respondenterna ser olika förklaringar till sina psykiska problem. Barndomsupplevelser, stress, 

brist av vissa ämnen som serotonin och litium är några av förklaringarna. Kombinationen mellan 

traumatiska händelser och medicinska orsaker är en förklaringsmodell. En del har påverkats av 

omvälvande förändringar i livet. 

 

Linda beskriver stressen som utlösande faktor:  

”Då hade jag ett jobb som var väldigt stressigt. Det blev för stressigt och jag blev sjuk.” 

 

Greta beskriver hur hon trängt undan en massa problem: 

”Man packar ner jättemycket i den här ryggsäcken som man förtränger, men till slut är den 

full…Själen har rätt att känna att den vinner. En gång frågade jag min terapeut, är det så här det 

känns när man föds, för det var det jävligaste jag varit med om. Vilka krafter det finns inom 

människan som jag inte trodde existerade.” 

 

Kalle tror att det berodde på förlusten av hans mamma: 

”Ja, vet inte. Det var efter morsans död, när hon dog. Jag bodde ju hemma då, väldigt länge.” 

 

De flesta av personerna vi intervjuat kan se något positivt med allt det svåra de gått igenom. De 

har tvingats se sig själva med nya ögon och sett att det de gått igenom har berikat dem. 

 

Greta: 

”Det handlar om att vända dessa krafter och resurser till något gott av det, och det är svårt, jag 

har fått mig en bra läxa. Man vänder inget över en natt, det är inte bara att ta bort gamla 

mönster och banor, för hela processen skall vara med på det här också. Jag har varit hård emot 

mig själv. Man bara suger tag i dessa snören för man håller på att drunkna men man har ingen 

grund att stå på. Jag har min grund att stå på, jag har mina värderingar hur man är mot andra 

människor med problem.… Detta är innan man får den här känslan i hjärtat, men nu har jag 

tagit mig upp ur dyn. Nu har jag grunden att stå på och det är så viktigt och härligt. Nu vet jag 

att jag har RSMH.” 
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Lena: 

”Jag skulle inte sitta här och inte vara den människa jag är om jag inte hade gått igenom det 

här. Mot var jag gjorde före terapin, OH ja, jag är inte samma eftersom inte jag tyckte om mig 

själv så förstår inte jag hur någon annan kunde göra det heller. Man kan inte ta emot kärlek om 

man inte älskar sig själv.” 

 

Att få stötta andra som mått dåligt har varit en viktig del i återhämtningsarbetet. Här beskriver 

Greta hur värdefullt det känns att få dela med sig av sina erfarenheter: 

”Det finns så många människor som mår dåligt, även om man inte gått i väggen. De som kanske 

har depressioner skall veta att det finns hjälp att få, det finns de som kan hjälpa människan att 

må bra. Jag har ju själv varit utsatt. Det är som en stor vinst, som att vinna på lotto. Redan när 

man känner att precis som du känner jag också, då blir man jätteglad. Man rycks upp lite grann, 

människor behöver känna att jag har ett värde som alla andra människor, det vill jag gärna vara 

med och dela med mig av.” 

 

4.6 Bemötande 
 

Att få ett bra bemötande är extra viktigt när man mår dåligt. Vad som kännetecknar ett bra 

bemötande är individuellt.  

 

Lena pratar om respekt, för henne är det ytterst nedlåtande att bli kallad ”lilla vännen”: 

”Att bli bemött med respekt, inte se ner på någon. Inte kalla någon för ”lilla vännen” det här ska 

vi nog fixa. För det är det mest nedlåtande som finns att säga till någon. Kom här lilla vännen så 

ska jag ta hand om det här åt dig, det är inte respekt. Då blir jag hellre kallad kärringjävel.” 

 

Bli sedd och inte nonchalerad återkommer hos flera av respondenterna. Att människor tar sig tid 

att lyssna. Även att känna medkänsla och få bekräftelse ses som viktigt i bemötandet. 

Linda:  

”Att dom ska förstå mig, vara medkännande.” 

 
Lena beskriver hur hon blev bemött av socialen när hon berättade att hon skulle till 

arbetsförmedlingen för att söka jobb: 
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”Så gick jag till socialen och sa att jag skulle försöka få ordning på min ekonomi så nu ska jag 

gå till arbetsförmedlingen och söka jobb. Och då sa hon:  Jaha och vad tror du att du får för 

jobb?” 

 

Vidare berättar Lena hur hon upplevde jobbet som städerska: 

”Så jag börja på och städa på sjukhuset några år och det höll på att knäcka mig igen, för någon, 

mer nedlåtande behandling man får där som städerska. Nåt mer osynligt jobb finns inte….. 

Man är osynlig bland människor, det är det som är problemet. Hellre ett städjobb på ett kontor 

där alla har gått hem, det skulle inte göra någonting. Men gå och städa bland folk som inte ser 

en, det är läskigt.” 

 

4.7 Medicin 
 

Medicin har för några varit ett nödvändigt ont, något man inte känt sig delaktig i. Ingen har 

upplevt att det förekommit en dialog mellan sig och läkaren. Lena har inte känt sig hjälpt av 

någon medicin och har lidit av svåra biverkningar. Thomas menar att det var svårt att känna sig 

delaktig i sin medicinering. Han upplevde inte att medicinerna hjälpte honom. Lena beskriver sin 

syn på mediciner: 

”Det är ju när man har såren kvar som man far illa, jag säger det när man får medicin så är det 

som att sätta plåster på ett varigt sår. Det är ingen som orkar med det i längden. Det är inte 

konstigt att jag höll på och explodera innan jag började hos henne.” 

 

Greta pratade om känslan att bli fri från mediciner: 

”För ett tag sedan, cirka 3 månader skulle jag sluta med den, och det var så härligt. Jag fick 

tillbaka min kraft, det var jättehärligt. Men då dog min far, och då brakade det igen. Då var jag 

tvungen att börja med medicinen igen. Det var jättejobbigt.” 
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4.8 Ekonomisk situation 
 

Gustaf berättar om försäkringskassan som hjälpt honom att få pension: 

”Då sa försäkringskassan att nu skall inte du jobba så här mycket, utan nu får du pension, du får 

jobba precis det du orkar. Nu slipper du slipper att tänka på det här, så du gör precis som du 

vill.”  

 

Han ser sin pension som medborgarlön, eftersom han är engagerad inom RSMH för att stötta och 

förbättra situationen för personer som mår dåligt psykiskt: 

”Lönearbete är ju det vanligaste man tänker på. Sedan finns det ideellt arbete också, idag har 

jag en pension, jag brukar kalla det för medborgarlön.” 

4.9 Diagnos som makt 
 

Den avslutande faktorn ses inte som betydelsefull, utan snarare något som hämmat 

återhämtningsprocessen. Beskrivningar som återkommer i intervjuerna är hur psykiatrin ser på 

dem och deras problematik. Det saknas en syn på hela människan, istället fokuseras det mesta 

kring symtomen som finns där för stunden. Frågor om hur livet ser ut och har sett ut tidigare 

ställs sällan. Lena beskriver det som att läkarna har makten. Samtliga som använder medicin 

nämner att det saknas delaktighet i medicineringen.  

 

Thomas har fått ändrad diagnos efter drygt femton år: 

”…jag blev diagnostiserad av att ha en sorts schizofreni, den diagnosen drog man fram och 

tillbaka på, sedan kom de fram till att det inte var det utan det var bipolära problem jag hade.” 

 

Lena talar om hur bemötandet från psykiatrin förändrats under åren: 

”Nej, det är fortfarande läkarna som har makten, dom säger att dom är mer resonabla men det 

är dom ju inte för dom talar ju inte om vad dom skriver ut. Dom säger att det här är bra för dig. 

Då talade dom väl inte om namnet på medicinen men det var väl enda skillnaden.” 
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5. Analys 
 
I analysen kommer vi att sammanföra resultatet från intervjumaterialet med teorin. Analysen 

inleds med en figur som visar de betydelsefulla sociala faktorer som framkommit i 

undersökningen. Diagnos som makt upplevs inte som en positiv faktor och medverkar därför inte 

i figuren.  

 

Vi vill här påminna om syftet med uppsatsen: Finna sociala faktorer som är betydelsefulla vid 

återhämtning från psykiska problem. Sociala faktorer inbegriper även människors attityder till 

individer med psykiska problem. Frågeställningen är: Vilka sociala faktorer bidrar till att en 

person med psykiska problem återhämtar sig? 

 

 

Figur 2. Sociala faktorer som framkommit i studien. 
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5.1 Individuella resurser 
 

I vår kultur ses en person med svåra psykiska problem som en individ som endast består av 

störningar. Individen anses sakna sjukdomsinsikt. Individen kan inte själv handskas med sina 

problem och endast personal inom psykiatrin kan hjälpa dem.78 Denna syn skiljer sig från våra 

respondenters. Det finns hela tiden en medvetenhet om att något är fel. Topor kallar det för 

dubbelt medvetande.79 I återhämtning efter psykiska problem är individen en central del. Det är 

viktigt att se en mening med det man tidigare upplevt.80 Människor i vår studie ser sig själva som 

en betydande del i sin återhämtning. Det talas om inre resurser som hjälper dem att ta kontroll 

över olika situationer i livet, det gör att de bättre kan hantera sitt liv. Hanterbarheten är individens 

egen möjlighet att kontrollera sin livssituation.81  

 

Människor har ofta en vändpunkt under sin svåra period. Under denna tidpunkt finns det något 

som gör att individen orkar ta ny kraft och börja den mödosamma vägen upp från botten. 

Individen söker efter nya sätt att hantera sina problem och ta makten över sitt eget liv.82 I vår 

studie talas det om att individer behöver en grund att stå på för att kunna ta sig vidare. Det verkar 

som att de med hjälp av olika verktyg kan klara av en väg mot toppen. Greta beskriver hur hon 

ser sig själv ligga i en dypöl och försöker att sträcka sig efter olika rep för att komma upp. Hon 

menar att utan verktyg har man ingen grund att stå på och drunknar då i dypölen. Man måste ha 

en grund för att kunna dra sig upp i repen. En hög känsla av begriplighet verkar finnas bland våra 

respondenter. Olika erfarenheter har lärt dem att tackla och känna igen signaler som förut orsakat 

att de mått dåligt. Om inte hanteringssätt finns kan detta orsaka inre kaos hos individen. Detta 

kan bidra till att individen hittar nya vägar att tackla livets olika situationer.83 Exempel från vårt 

material på detta är då Greta och Lena beskriver hur de lärt sig att sätta gränser och säga nej. 

 

 

                                                 
78 Topor.2004 
79 Topor.2004 
80 Antonovsky.2001 
81 Antonovsky.2001 
82 Topor.2004 
83 Antonovsky.2001,Topor.2004 
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5.2 Anhöriga och andra 
 

Familj och vänner är viktiga faktorer i återhämtningen.84 Anhöriga är viktiga för de finns ofta 

kvar som stöd för individen. Anhöriga tar ofta rollen som bärare av hoppet då individen saknar 

det85. Asplund menar att människor som ger ett äkta gensvar är viktiga för individen. Människan 

skapar sig en individualitet genom den sociala responsiviteten.86 Nära vänner och anhöriga har 

varit mycket viktiga för våra respondenters återhämtning. Gustaf beskriver bland annat att utan 

sin familj skulle han inte ha levt idag. Asplund anser att den sociala responsiviteten är ett viktigt 

verktyg för att existera som individ87. Yttre resurser innefattar de som ställer upp på individen.88 I 

vår studie beskrivs hur viktigt det är med personer som stöttar när det är nödvändigt. Det är även 

viktigt att de finns kvar över tid. 

 

5.3 Professionellas betydelse 
 

Att mötas av personal som förstår och ser en har varit betydelsefullt för respondenterna. 

Topor menar att det sociala samspelet är viktigt och det framkommer även hos personerna vi 

intervjuat89. Det framgår av vår studie att det har varit viktigt att få dela med sig av sina 

upplevelser och få råd hur vissa situationer kan hanteras. Lena beskriver vad betydelsefullt det 

var när hennes terapeut pratade om hennes skyddsänglar. Det mest betydelsefulla var just det 

oväntade att en professionell inom psykiatrin tror på skyddsänglar.  

 

I Topors studie framkommer det att personal av god kvalité och kompetens är värdefull men 

tonvikten ligger på samspelet som sker mellan personal och brukare.90 Det fanns även negativa 

upplevelser bland respondenterna som försvårat återhämtningsprocessen. Linda berättar att 

personalen på den slutna avdelningen var passiv. De tog aldrig kontakt med henne under 

sjukhusvistelsen.  

                                                 
84 Topor.2004 
85 Borg & Kufås.2002 
86 Asplund.2002 
87 Asplund.2002 
88 Antonovsky.2001 
89 Topor.2004 
90 Topor.2004 
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Asplund menar att asocial responslöshet kan vara att nonchalera andra människor.91 När 

personalen nonchalerar individen och inte tar kontakt förmedlas heller ingen tro på möjligheten 

att bli återhämtad. Topor menar att personalens hopplöshet förs över på patienten92. 

 
5.4 Betydelsefulla platser 
 

RSMH: s träfflokal ses som en viktig plats för många med psykiska problem enligt våra 

respondenter. Där man dela sina erfarenheter och få vara sig själv. Platser där man får utbyta 

erfarenheter är viktiga i återhämtningen. Att få hjälpa och stödja andra verkar viktigt för att 

individen skall växa.93 Utifrån vår studie verkar RSMH vara en sådan plats. De flesta beskriver 

att de kan komma till RSMH trots att de mår dåligt. Att uppleva att folk lyssnar engagerat har stor 

betydelse för självkänslan.94 Att ”se” och ge ett ”äkta gensvar” till andra människor är också 

viktigt.95 RSMH verkar utifrån vår studie vara ett ställe där detta sker, eftersom alla respondenter 

belyser detta. Kyrkan, idrottshallen, hemmet och terapin anses också vara värdefulla platser. 

 

5.5 Finna en mening 
 

Genom att hitta en förklaring till det som skett verkar det mera begripligt och det är också lättare 

att gå vidare. Antonovsky menar att om man kan se förändringar i livet som förklarbara kan 

trauma vändas till erfarenheter och utmaningar.96 Även Topor anser att det är betydelsefullt att 

finna en mening, en förklaringsmodell till det som skett.97 De flesta som intervjuats kan se 

förklaringar till det som skett. Barndomsupplevelser, stress samt ämnesbrist är några av de 

förklaringar som getts. 

 

 

 

 

                                                 
91 Asplund.2002 
92 Topor.2004 
93 Topor.2004 
94 Topor.2004 
95 Asplund.2002 
96 Antonovsky.2001 
97 Antonovsky.2001 
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Deras upplevelser har fört med sig en hel del gott eftersom de tvingats se sig själva med nya 

ögon. Figuren nedan visar vår beskrivning på hur individerna utvecklats till följd av sina 

problem. 

 

 

Figur 3. Vår beskrivning på orsak och verkan 

 

Flertalet som intervjuats pekar på RSMH: s roll i återhämtningen. Att kunna stötta andra som mår 

dåligt har haft stor betydelse för självkänslan. Deras svåra upplevelser kan vändas till något 

positivt. Att uppleva en mening med livet och engagera sig i vissa frågor, känna meningsfullhet 

är KASAM-begreppets motivationskomponent. Individer med hög KASAM engagerar sig i 

frågor som är viktiga för dem och har stor betydelse i deras liv. En individ med låg KASAM kan 

inte se något som är viktigt för dem.98 Asplund menar att människan utvecklar sin individualitet 

genom mötet med andra människor.99  

                                                 
98 Antonovsky.2001 
99 Asplund.2002 
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Topor menar att andligheten kan medföra en känsla av mening. Det som hänt har ett syfte. Tron 

på att allt som sker, sker av en anledning och skapar trygghet. Det finns ständigt ett stöd 

närvarande.100 Lena och Thomas talar om andlighet i olika bemärkelse. Thomas såg kyrkan som 

betydelsefull. Lena talar om skyddsänglar som vakar över henne, vilket gett henne en känsla av 

trygghet och mening. 

 

5.6 Bemötande 
 

Människor riskerar att förgöras om ingen tar notis om dem. Risken att inte bli sedd och att inte få 

bekräftelse kan medföra att man hindras från att vara social.101 Hur man blir bemött har avsevärd 

betydelse för självkänslan. Respondenterna talar om respekt, att bli sedd och inte bli nonchalerad. 

Det är även viktigt att människor tar sig tid att lyssna och ge bekräftelse. Personerna inom RSMH 

har stor nytta av varandra, eftersom de lyssnar och förstår varandra. Människor som lyssnar och 

förstår har stor betydelse för självkänslan, den växer av att kunna hjälpa och stötta andra102. 

 

5.7 Medicin 
 

Medicin kan hjälpa människor i sin bearbetning. Den kan ge lindring och möjlighet att ta itu med 

sig själv och sitt liv. Individen känner sig mer delaktig i sin medicinering när det finns en dialog 

med läkaren.103 I vår studie framgår det att medicin i vissa fall ses som ett nödvändigt ont. Det 

finns ingen som anser att det funnits en dialog med läkaren, och man har inte känt sig delaktig i 

sin medicinering. Thomas säger att medicinen inte uppfyllde hans förväntningar om bättring. Att 

sluta med mediciner beskrivs av Greta som en frihetskänsla. 

                                                 
100 Topor.2004 
101 Asplund.2002 
102 Topor.2004 
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5.8 Ekonomisk situation 
 

God ekonomi ökar möjligheten att känna sig delaktig i samhället.104 För Gustaf har ekonomin 

haft betydelse för återhämtningen. Genom pension slipper Gustaf oroa sig för ekonomin och kan 

istället jobba ideellt inom RSMH. 

 
5.9 Diagnos som makt 
 

Respondenterna upplever att psykiatrin fokuserar på symtom istället för att se hela människan. 

Foucault menar att synen på avvikande individer bottnar i gamla synsätt och normer. Samhället 

förändrar enbart sina benämningar på avvikande individer.105 Gustaf säger att om man avviker 

från samhällets normer sätts man på mentalsjukhus tills dess att man är ”frisk” nog att passa in i 

samhället igen. Lena beskriver hur människor med psykiska problem inte ses som delaktiga i 

samhället. Fastän de har flyttat ut från institutioner ut i samhället ses de fortfarande som 

avvikande. Greta menar att andra människor ser personer med psykiska problem som ”de andra”.  

Lena menar att människor med psykiska problem ses som en farlig grupp av övriga i samhället. 

Medias bild av människor med psykiska problem försvårar deras möjlighet att integreras i 

samhället, eftersom rädslan ökar klyftan mellan individer med psykiska problem och övriga i 

samhället.  

 

Bedömningar som i dag kallas diagnoser kan skapa makt. Makt är något som utövas och inte 

innehas.106 Det är makten som skapar kunskapen och kunskapen är en förutsättning för att makt 

skall kunna existera. 107 Lena anser att läkarna fortfarande har stor makt. Hon har varit i kontakt 

med psykiatrin under många år och har inte upplevt någon större förändring  

 

Antonovsky använder sig av ett salutogenetiskt synsätt för att beskriva synen på ohälsa. Han 

anser att trots att människor har problem finns det alltid något friskt hos dem. Det väsentliga i det 

salutongenetiska synsättet är helhetsperspektivet. Man försöker finna faktorer som bibehåller 

                                                 
104 Topor.2004 
105 Giddens.2003 
106 Lindgren.2003 
107 Foucault.1973 
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hälsan eller förbättrar den. Därför är viktigt att ta del av individens levnadshistoria.108 Enligt vår 

undersökning verkar det som om det salutogenetiska synsättet inom psykiatrin saknas förutom på 

den uttryckande terapienheten. Thomas beskriver att psykiatrin bara ser symtomen istället för 

hela människan. Lena berättar hur hon i flera år haft fysisk värk i kroppen, detta har psykiatrin 

aldrig kopplat ihop med hennes psykiska problem. Det var först då hon kom i kontakt med den 

uttryckande terapienheten som kroppen och själen sågs som en helhet. De flesta i studien har 

aldrig blivit tillfrågade hur deras bakgrundshistoria sett ut. 

 

Topors forskning visar att många med psykiska problem återhämtar sig. Personal inom psykiatrin 

har svårt att ta till sig denna forskning.109 De flesta i vår studie har aldrig upplevt att psykiatrin 

intresserat sig för deras återhämtning.  

                                                 
108 Antonovsky.2001 
109 Topor. 2004 
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6. Diskussion 
 

Här kommer vi att sammanföra resultat, analys och teori med våra egna reflektioner. 

 

Vår avsikt med denna uppsats har varit att visa att återhämtning från psykiska problem är möjlig 

samt att sociala faktorer har stor betydelse för återhämtningsprocessen. Hur individen blir bemött 

i den psykiatriska vården och av andra i sin närhet påverkar självkänslan och motivationen att gå 

vidare. 

Innebörden av återhämtning varierar från individ till individ. Individens förutsättningar och 

motivation påverkar den fortsatta livssituationen. En del lever ett normalt liv med arbete och 

familj, andra behöver fortfarande ett visst stöd men lever ändå ett bra liv. En del menar att man 

utvecklas som individ under en återhämtningsprocess, en ny identitet skapas. För andra innebär 

återhämtning att man kommer tillbaka till sin ursprungliga identitet. Topor särskiljer 

återhämtning genom total och social återhämtning. Vid total återhämtning är man medicinfri och 

lever ett normalt liv medan man vid social återhämtning behöver ett visst stöd.110 I vår 

undersökning använder vi endast begreppet återhämtning.  

Vi är medvetna om att vårt val av respondenter kan ha vinklat materialet. Alla vi intervjuat är 

medlemmar i RSMH. Vi har under samtalen observerat att de som varit delaktiga i 

återhämtningsprojektets studiecirkel talar om liknande förklaringar och begrepp. De flesta var 

mycket insatta i begreppet återhämtning. Vi tror inte att alla med psykiska problem har denna 

kunskap. Om vi hade valt sex andra respondenter som inte var medlemmar i RSMH hade kanske 

vårt material sett annorlunda ut. De flesta tog själva upp sin diagnos under intervjuerna., därför 

valde vi att ta med det i studien. Det kan bero på att de är vana att tala om vilken diagnos de har, 

för att förklara sitt problem. De flesta i vår undersökning var tacksamma för att vi intresserade 

oss för deras livserfarenheter. Vi tror det beror på att människor utanför RSMH sällan intresserar 

sig för deras historia. Topor beskriver liknande erfarenheter från sin forskning.111 

Undersökningen visar en stereotyp bild av psykiatrin. Vi vill betona att det finns skillnader i både 

                                                 
110 Topor.2004 
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synsätt och arbetssätt inom psykiatrin i dag. Det pågår ett förändringsarbete för att förbättra 

psykiatrin på flera håll i landet. Ett gott exempel är Återhämtningsprojektet som nämns i 

bakgrunden. Här samarbetar RSMH, Forskningsstiftelsen Humlan och Psykiatrin Södra för att 

visa att återhämtning är möjligt. RSMH har en viktig roll eftersom medlemmarna bär på egna 

erfarenheter.  

 

Återhämtning är en individuell process men följande sociala faktorer har återkommit i 

respondenternas berättelser: platser där individen kan vara sig själv, anhöriga, professionellas 

betydelse, bemötande från andra och att finna en mening med livet. Även medicinering och 

individens ekonomiska situation innebär ett socialt samspel. Respondenterna har i våra intervjuer 

förmedlat en styrka och vilja att må bättre. Individen har en central roll och ser sin egen betydelse 

i återhämtningen. Topor och Antonovsky menar att individens förmåga att hantera sin situation 

påverkar hälsan.112 De individer som ser en mening med livet och deras erfarenheter tycks enligt 

vår studie vara de som återhämtar sig. Att kunna se traumatiska upplevelser som erfarenheter och 

utmaningar menar Antonovsky tyder på att man har hög begriplighet113.  

 

Undersökningen visar att det sociala samspelet har en ständig påverkan på individen och dennes 

syn på sig själv. Individer med psykiska problem tycks enligt vår studie ofta bli dåligt bemötta 

och känner sig inte sedda i mötet med andra människor. Det kan medföra dåliga erfarenheter av 

relationer. Att inte bli sedd och nonchalerad innebär att man möts av asocial responslöshet menar 

Asplund.114 Vi tror det är viktigt som personal att tänka på att bemöta individen på ett sätt som 

gör att hon känner sig sedd och respekterad för den hon är. Det framgår av intervjuerna att det 

sociala nätverket är av stor vikt, att bli sedd och bekräftad av både personal och andra spelar stor 

roll för självkänslan. Både Topor och Asplund menar att bemötandet från andra spelar en viktig 

roll115.  

 

RSMH har spelat stor roll för individerna i vår undersökning, där har man både blivit sedd och 
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hörd. Att få dela med sig av sina erfarenheter är betydelsefullt. Det har vi sett varit utvecklande 

för identiteten. De som i vår studie är engagerade i RSMH anser vi har en hög meningsfullhet 

vilket är KASAM: s motivationskomponent. 116 Dessa personer ser att deras problem medfört 

något positivt samt att de formats till individer med starkare identitet. 

Personal inom psykiatrin har enligt Topor svårt att ta till sig forskning om att återhämtning är 

möjlig, vilket medför att inget hopp överförs till individen.117 Vi håller med Topor om att 

psykiatrin behöver bli bättre på att inge hopp om återhämtning. Det skulle enligt vår mening 

kunna medföra att fler individer med psykiska problem återhämtar sig. Det är lättare att tro på sig 

själv om andra gör det. Enligt vår studie saknar psykiatrin en förmåga att se helheten hos 

individen. Det tror vi beror på att psykiatrin ofta fokuserar på symtom och diagnos. Så länge 

psykiatrin inte förändrar sin syn på psykiska problem anser vi att gamla normer och värderingar 

kommer att leva kvar i samhället. Foucault belyser i sin teori hur samhället ser på avvikande 

individer. Medicin kan vara ett sätt att kontrollera avvikande på menar han.118 Det saknas utifrån 

vår studie en dialog mellan läkare och patient angående medicinering. Det är läkaren som har 

makten att bestämma vilken medicin som skall användas, hur mycket och hur länge. När man 

känner sig delaktig i sin medicinering skapas en känsla av kontroll över sin egen livssituation. 

Det kan vara betydelsefullt i återhämtningen menar Topor119.  

Media framställer människor med psykiska problem som farliga. Utifrån vår studie verkar det 

som om denna bild skapar en rädsla för övriga i samhället. Det kan medföra att dessa individer 

kan ha svårt att integrera i samhället på lika villkor som andra. Inom RSMH diskuteras medias 

bild ofta, den skapar oro eftersom alla med psykiska problem jämförs med denna föreställning. 

Enligt Foucault har man genom historien på olika sätt skilt de avvikande från den övriga 

befolkningen.120 Vi tror att medias bild av vansinnesdåd kan vara ett sätt för att upprätthålla den 

synen. 

Vi håller med forskarna Jaakko Seikkula, Jerry Tews, John Read och Antonovsky om att det är 

viktigt att lyssna på individens levnadshistoria och inte endast se symptomen. Det framkommer i 
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vår undersökning att psykiatrin inte intresserat sig för personernas bakgrund och livssituation. Vi 

tror också att det är viktigt att ha ett salutongenetiskt synsätt121. För att kunna plocka fram det 

friska som alltid finns hos individen. Uttryckande terapienheten i Karlstad verkar enligt vår 

undersökning vara en plats där man ser både helheten och det friska hos individen. Tyvärr är det 

nedläggningshotat på grund av nedskärningar inom psykiatrin i Värmland. I stället för att lägga 

ned borde man istället utöka verksamheten anser vi. Det borde löna sig i längden framförallt för 

individerna men även ekonomiskt.  

Västerbottens arbetsmodell där man ersätter diagnos med dialog har visat goda resultat vid 

återhämtning122. Vi tror detta arbetssätt gör det lättare för individen att återhämta sig. Får 

individen en diagnos att hon har en psykisk sjukdom, som är kronisk och kräver medicinering i 

resten av livet, riskerar hon att identifiera sig med diagnosen. Det tror vi kan försvåra 

återhämtningen. I vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur diagnosen 

påverkar individens syn på sig själv. 

Vi anser att det sociala nätverket är viktigt i återhämtningen. Därför är det viktigt hur nätverket 

ser på individen. Vore diskursen runt psykiska problem mer öppen och lika accepterad som för 

fysiska problem, borde det innebära att individer med psykiska problem känner sig mer delaktiga 

i samhället. Det tror vi kan medföra att fler återhämtar sig.  

Vi tycker den här undersökningen har visat att det behövs mer fokus på sociala relationer inom 

psykiatrin. Det är lätt att glömma bort hur lätt man påverkas av hur man blir bemött. Mår man 

psykiskt dåligt är man dessutom ännu känsligare än normalt. Vi tycker också att psykiatrin 

behöver lyssna mer på individen och få dem att känna sig mer delaktiga i behandlingen. Genom 

att använda sig av det salutogenetiska synsättet och se det friska i individen tror vi att fler kan 

återhämta sig. Efter att ha lyssnat på respondenternas berättelser skulle vi önska att psykiatrin 

kunde arbeta mer för att stärka individernas självkänsla. 

 

 

                                                 
121 Antonovsky.2001 
122 Hagberg.2005 
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      Bilaga 1 
 

Intervjuguide      
 
Bakgrund: 
Ålder: 
Kön: 
Civilstånd: 
Vad gör du nu: skola/jobb/annan sysselsättning… 
När var du senast inlagd? 
Öppen/slutenvård? 
Hur mår du idag? 
 
Kan du berätta hur det var innan du blev sjuk? 
 
När du blev sjuk? 
 
Varför tror du att du blev dålig? Skiljer sig din uppfattning mot din läkares? 
 
Vad hände efter du blivit utskriven? Fick du hjälp med sysselsättning? 
 
Vad är återhämtning för dig? 
 
Vad gjorde att du blev bättre? Vändpunkt? 
 
Vad har varit viktigt för din återhämtning? Relationer, anhöriga, psykiatrin, intresse, djur… 
 
Har din kontakt med anhöriga förändrats? Förbättrats/försämrats 
 
Vad har varit mest betydelsefullt för dig i din återhämtning? 
 
Hur har du upplevt psykiatrins bemötande? Har du känt dig delaktig i din egen behandling tex 
medicin? Samhället? Anhöriga? 
 
Vad är bra bemötande för dig? 
 
Hur ser du på din egen roll i återhämtningen? Inre resurser? Tex. vilja, envishet, styrka, tålamod 
 
Kan du se något positivt i allt du gått igenom? Hur har det förändrat dig? 
 
Har din läkare visat intresse för varför du lyckats återhämtat dig? 
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Bilaga 2 

 
Information till intervjupersonen innan intervjun    
 

I Sociologi C avslutas sista delkursen med en uppsats på 10 p. Vi har valt ämnet återhämtning 

från psykiska problem och hoppas kunna genomföra studien med Din hjälp. 

 

Syfte: Att med hjälp av intervjuer samt relevant litteratur titta närmare på sociala faktorer som 

påverkar återhämtning. Tanken med uppsatsen är att sprida hopp om återhämtning.  

 

Intervjun spelas in med hjälp av MP3-spelare, vill du inte bli inspelad tar vi anteckningar i stället. 

Intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas, kommer du på något efter intervjun som du 

inte vill ha med i undersökningen, hör av dig. Du kan även ringa om det är något du vill tillägga. 

Det är viktigt att det känns bra för Dig. 

 

Intervjun behandlas konfidentiellt, vi kommer att presentera materialet så att det inte går att 

urskilja din identitet, därför kan vi bli tvungna att ändra vissa detaljer. Vår handledare kommer att 

ha tillgång till allt material förutom namn. 

När utskriften är klar kommer du få ta del av den och har möjlighet att komma med synpunkter 

om det uppstår oklarheter. Hör vi inte av dig, tar vi det som ett godkännande. 

 

Tack för Din medverkan! / Cecilia & Charlotte 

 

Vid funderingar kan vi nås på: 

Cecilia Tunér xxxxxxx  Charlotte Svensson xxxxxxx 

cillatuner@tyfonmail.se  charlotte_24@hotmail.com 
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