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Abstract

The objective of this study is to understand how people with psychiatric diseases who are enrolled at a 

psychiatric clinic experience the recovery process and which internal motivations and external factors 

influence the process. The study is based on interviews with five people who have been enrolled at a 

psychiatric clinic. Another aim of the study is to understand how the importance of the outpatient care 

for the personal recovery and the improvement opportunities of the support from the rehabilitation unit 

that the interviewees see. The study is qualitative and abductive approach was chosen. This means that 

the study is based on empirical data supported by established theories. The interviews have been semi-

structured and the results have been analyzed based on previous research about recovery from 

psychiatric diseases.

The results show that there are several similarities between the individual recovery stories in the 

study and there are also clear links to the findings of the international research that has been taken into 

account in this study. The study shows a painful but at the same time hopeful recovery process where 

all respondents developed strategies to handle the psychiatric disease and the symptoms of it. The 

medication, some kind of faith and memories of life before the psychiatric disease occurred all proved 

to be of importance in the recovery process. It is also clear that the recovery process is closely related 

to a social process where friends, colleagues, family members and professional caretakers contribute 

with support, continuity and by creating a sense of belonging. Furthermore, the study shows that the 

closest family not only has an externally supporting function. It also works as an inner motivation to 

keep on fighting to get back. The meeting premises of the psychiatric clinic and the accessibility of the 

caretakers also proved to be of importance in the recovery process. Three clear improvement 

opportunities where discovered in the study: More organized group activities for a specific type of 

patients, increased knowledge sharing and transfer about psychiatric diseases and that people involved 

in the process pass on a stronger feeling of hope.

Keywords: Recovery, Psychosis, Mental illness and Social Work.
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Sammanfattning 

Denna studie handlar om hur personer inskrivna på en öppenpsykiatrisk rehabiliteringsenhet för 

människor med psykossjukdom upplever återhämtningsprocessen och vilka inre motiv och yttre 

faktorer det är som stödjer denna process. Studien baseras på fem intervjuer av personer inskrivna på 

rehabiliteringsenheten. Ett mål har också varit att undersöka vilken betydelse öppenvården har för den 

personliga återhämtningen och vilka önskningar de intervjuade personerna har i syfte att förbättra 

stödet från rehabiliteringsenheten. Studien har en kvalitativ ansats och en abduktiv forskningsstrategi 

valdes. Detta innebär att studien utgår från empiriska data men att teoretiska moment samtidigt har 

beaktats. Semistrukturerade intervjuer har genomförts och resultatet analyserades utifrån tidigare 

forskning om återhämtning från psykisk sjukdom. 

Resultatet visar att det finns flera likheter mellan de individuella återhämtningsberättelserna som 

personerna i studien delar med sig av och likheter i relation till den nationella och internationella 

forskningen. Studien ger en bild av en smärtsam men samtidigt hoppfull återhämtningsprocess där 

samtliga intervjupersoner utvecklat strategier i förhållande till psykossjukdomen och dess symtom. 

Medicinerna, någon form av tro eller andlighet och minnet av livet innan insjuknandet i 

psykossjukdom visar sig vara betydelsefullt i återhämtningsprocessen. Samtidigt framgår det också 

hur återhämtningen så starkt är förbunden med en social process där vänner, arbetskollegor, 

professionella och familjemedlemmar bidrar med stöd, samhörighet och kontinuitet. Vidare visar 

studien att den närmaste familjen har en yttre stödjande funktion men att de också utgör ett inre motiv 

till att fortsätta kämpa, återhämta sig eller tillfriskna. Enhetens träfflokal och personalens 

lättillgänglighet visar sig vara betydelsefullt för de intervjuade. Tre önskningar om enhetsförändringar 

förmedlas genom studien: En mer organiserad gruppverksamhet riktad mot en specifik grupp brukare, 

en ökad kunskapsförmedling om psykiska sjukdomar och en ökad förmedling av hopp. 
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1. Inledning

I Sverige insjuknar årligen i genomsnitt 15 personer per 100 000 invånare i olika psykossjukdomar för 

första gången (vårdguiden 2013), psykiska störningar som utifrån olika diagnoskriterier beskrivs som 

mer eller mindre kroniska. Forskning visar att hälften eller två tredjedelar av de som lider av psykiska 

störningar som exempelvis psykossjukdom med tiden mår bättre eller blir helt återställda. Somliga har 

kvar några av symtomen efter sjukdomen och lär sig hantera dessa och andra blir helt återställda och 

fortsätter sina liv utan kontakt med psykiatrin. Samtidigt råder det en utbredd skepsis inom socialtjänst 

och psykiatrin gällande möjligheten att tillfriskna eller återhämta sig (Carpenter 2002; Wilken, 2007; 

Topor, 2001, 2007). Forskning kring återhämtning visar att det inte går att se något tydligt samband 

mellan antalet återhämtade och en specifik behandling, att antalet återhämtade varit ungefär likvärdig 

över tid (Topor, 2001). Istället handlar återhämtning i huvudsak om en unik individuell 

förändringsprocess där den enskilde själv tar aktivt ansvar, lär sig hantera sina symtom och utvecklar 

en ny känsla av själv och mening (Deegan, 1988; Pit & Killbride, 2007; Anthony, 1993; Wilken, 2007; 

Bogarve, Ershammar & Rosenberg, 2012). Forskning visar också att en grundläggande aspekt för 

möjligheten till återhämtning är hoppet, ett ökat brukarinflytande (empowerment) och utvecklandet av 

makt eller kontroll (Perry, Taylor & Shaw 2007; Topor 2004; Pit & Killbride, 2007; Bogarve et al, 

2012). Men återhämtning handlar även om en social process. Relationen till personer med liknande 

erfarenheter skapar samhörighet och kunskapsöverföring och familj, vänner och professionella kan 

bidra med kontinuitet och stöd, framförallt om de bemöter personen med psykisk störning som en hel 

människa och inte som en psykiatrisk diagnos (Topor 2001; Schön, et al, 2009; Bogarve et al, 2012). 

Något som beskrivs som en universell faktor för möjligheten att återhämta sig från psykiska 

svårigheter är närvaron av en eller fler personer som går att lita på och som tror på personen med de 

psykiska svårigheterna även vid tillfällen då personen inte längre tror på sig själv (Anthony, 1993; 

Bogarve et al, 2012). De varaktiga och stödjande relationerna med några professionella som går utöver 

de olika yrkesrollerna kan också vara avgörande för återhämtningsprocessen (Topor & Sundgren, 

2007). William Anthony (1993) beskriver återhämtning som en enande mänsklig erfarenhet, inte bara 

för dem med psykiska störningar, utan något som vi alla behöver lära känna i mötet med livet och dess 

ofta svåra och upprivande händelser.

Återhämtningsperspektivet utmanar den medicinska förklaringsmodellen av psykiska sjukdomar 

som kroniska och socialarbetaren har en central roll i att förverkliga detta perspektiv i det praktiska 

arbetet menar Carpenter (2002). Socialarbetarens värderingar och holistiska kunskapsperspektiv 

stämmer väl överens med återhämtningsperspektivet. Perspektivet kan förstärka socialarbetarens roll 

och stödja arbetet med att införliva hopp, se individens potential och öka den enskildes delaktighet och 

inflytande. 
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1.2 Problemformulering

Att drabbas av psykossjukdom upplevs som en djup kris, inte bara av den som drabbas utan också av 

de människor som finns i personens närmaste nätverk. Det svåra psykostillståndet medför ofta 

kognitiva, emotionella och fysiska förändringar som påverkar personens identitet negativt och 

möjligheterna att leva ett normalt liv. Psykossjukdomen innebär stora begränsningar vad gäller 

möjligheten att leva ett integrerat liv i samhället, möjligheten att kunna arbeta och leva ett socialt liv 

(Wilken, 2007). Människor med psykiska sjukdomar berövas sin frihet, kategoriseras och 

stigmatiseras vilket påverkar deras syn på sig själva och synen på framtiden. De är i många fall totalt 

maktlösa och beroende av den vård och det stöd som samhället kan erbjuda. Mötet med vården och de 

olika behandlingarna kan i sig upplevas som traumatiska händelser i personens liv och vägen mot att ta 

makten över det egna livet och att återhämta sig från sjukdomen och dess konsekvenser innebär för 

många en lång och smärtsam resa. Människor med psykiska sjukdomar behöver inte bara återhämta 

sig från sjukdomen med dess symtom utan också från de upplevelser som olika behandlingar, mötet 

med vården och samhället skapat hos personen med psykossjukdom (Anthony 1993; Deegan, 1988; 

Regeringskansliet, 2012; Bogarve et al, 2012).

Utifrån detta är det av stor betydelse att få en ökad förståelse för vad personer med psykossjukdom 

upplever som viktiga faktorer på resan mot återhämtning och på vilket sätt öppenvården bidrar till 

denna process.

De personer som deltar i denna studie är inskrivna på en specifik öppenpsykiatrisk rehabiliteringsenhet 

för personer med psykossjukdom. Det har tidigare gjorts ett antal klientuppföljningar kopplat till 

rehabiliteringsenheten och till den särskilda samarbetsmodell mellan kommun och landsting 

”Södertäljemodellen” som enheten är en del av. I dessa har huvudfokus varit patienternas eller 

brukarnas upplevelse av allvarliga problem inom olika livsområden och instrumentet har varit 

sammanställningar av de CAN-skattningar (Camberwell Assessment of Need) som patienten och de 

båda samordnarna årligen gör gemensamt samt de individuella rehabiliteringsplanerna 

(Läkartidningen, 2008). Genom att använda denna information har verksamheterna fått en uppfattning 

om brukarnas mående i upptagningsområdet under olika tidsperioder. Undersökningarna visar att 

brukarnas mående förbättrats inom flera områden i och med det kontinuerliga utvecklandet av 

Södertäljemodellen och de olika enheterna.

Min förhoppning är att brukarnas beskrivning av återhämtningsprocessen och vad de tänker om stödet 

från den öppenpsykiatriska rehabiliteringsenheten kan tillföra ett nytt kunskapsperspektiv till 

verksamheten som helhet men också till brukarna själva. Jag hoppas också att undersökningen kan 

skapa en ökad medvetenhet hos personalen och hos brukarna om faktorer som bidrar till brukarens 

personliga återhämtningsprocess. Samt mer ingående beskriva kvalitativa variationer mellan olika 

brukare och deras återhämtning. Ett övergripande mål är också att uppmärksamma 
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återhämtningsperspektivet i förhållande till det sociala arbetets praktik. Återhämtningsperspektivet är 

något som varje socialarbetare kan ha hjälp av i mötet med människor med psykiska störningar. 

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att utifrån ett återhämtningsperspektiv få en ökad förståelse för hur 

personer inskrivna på en öppenpsykiatrisk rehabiliteringsenhet för vuxna med psykossjukdom 

upplever återhämtningsprocessen. Ett mål är också att få en ökad förståelse för vilken betydelse 

öppenvården har för den personliga återhämtningen.

1.4 Frågeställningar

Syftet skall besvaras genom följande tre frågeställningar: 

� Hur beskriver personer med psykosproblematik som är inskrivna på den öppenpsykiatriska 

rehabiliteringsenheten den personliga återhämtningsprocessen och vilka inre motiv och yttre 

faktorer bidrar till den personliga återhämtningen? 

� Hur upplever personer med psykossjukdom stödet från den öppenpsykiatriska 

rehabiliteringsenheten och på vilket sätt stödjer den återhämtningsprocessen?

� Vilka konkreta förändringar eller vilket stöd skulle brukaren önska från den öppenpsykiatriska 

rehabiliteringsenheten för att stödja den egna och andras återhämtningsprocess?
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2. Bakgrund

För att skapa en bredare förståelse för studiens sammanhang kommer jag här nedan ge en beskrivning 

av vad psykossjukdom innebär. Vidare kommer de historiska händelserna som ligger till grund för 

utvecklandet av återhämtningsperspektivet och den öppenpsykiatriska rehabiliteringsenheten att 

presenteras. Jag kommer också beskriva återhämtningsbegreppet samt tydliggöra studiens teoretiska 

referensram. Jag avslutar kapitlet genom att presentera utvalda delar av nationell och internationell 

forskning om återhämtning

2.1 Psykossjukdom

Jag har valt att använda mig av begreppet psykossjukdom i studien då det finns flera olika diagnoser 

gällande psykotiska symtom och tillstånd (Läkemedelsboken, 2014). Ordet psykos kommer av det 

grekiska ordet psykhe som betyder själ och det latinska ordet osis som betyder onormalt tillstånd 

(Allgulander, 2008). Psykos är ett samlingsnamn för en grupp tillstånd med störd verklighetsvärdering 

och kännetecknas av en förvrängd upplevelse av omvärlden, svårigheter med att tolka intryck och 

bedöma trovärdighet samt svårigheter med att pröva sina egna tolkningar (Allgulander, 2008; 

Läkemedelsboken, 2014). Tillståndet innebär att vitala funktioner som viljeliv, känsloliv, 

uppmärksamhet och kontakt med människor påverkas och några av de vanligaste psykossjukdomarna 

är schizofreni, schizoaffektivt syndrom, vanföreställningssyndrom, kortvarig psykos/schizofreniformt 

syndrom samt substansutlöst psykos (Läkemedelsboken, 2014). Ofta görs en indelning mellan positiva 

och negativa symtom vid psykossjukdom. Positiva symtom kan beskrivas som en förstärkning eller en 

förvrängning av normala funktioner som exempelvis vanföreställningar, hallucinationer, 

osammanhängande tal och avvikande rörelser (katatoni). Negativa symtom speglar en förminskning 

eller en förlust av normala funktioner, att man får minskad tankeaktivitet, minskat känsloregister, 

språkförändringar eller förlorar viljeförmågan (Cullberg, 2004; Allgulander, 2008). En fastställd orsak 

till varför en person får psykos är ännu inte känd men det finns både medicinska, psykologiska och 

sociala förklaringsmodeller (Allgulander, 2008). Psykostillståndet kan vara livslångt eller också pågå 

endast ett par timmar (ibid). I många fall är den utlösande faktorn förbunden med stress och en 

specifik belastningssituation som exempelvis en förlust av någon nära person. Men det finns även de 

som långsamt insjuknar i psykos och där olika mindre händelser bidragit till försämringen (Cullberg, 

2004). Att få en psykos upplevs som en kris både för den som drabbas och för personens anhöriga. 

Kvalitén på den första kontakten med vårdpersonal, en tidigt behovsanpassad medicinsk och 

psykosocial behandling, en samordning av olika former av stöd, utbildning angående tillståndet samt 

anhörigas tidiga involvering i stödet och den drabbades delaktighet är några centrala delar för 

behandlingen och för den fortsatta sjukdomsprognosen (Allgulander, 2004; Socialstyrelsen, 2014).

Ett begrepp som återkommer i studien är psykisk störning vilket enligt nationalencyklopedin 

9



(2014) definieras som: ”ett tillstånd kännetecknat av avvikelser i upplevelser och beteenden. Termen 

psykisk störning har numera fått ersätta psykisk sjukdom för att markera att ett biologiskt underlag 

inte kan påvisas vid en del av de tillstånd som faller inom psykiatrins verksamhetsområde”. Jag 

kommer i denna studie variera mellan begreppen psykisk störning och psykisk sjukdom då studien i 

huvudsak handlar om psykossjukdomar.

2.2 Avinstitutionaliseringen och psykiatrireformen

Det var i början av 1970-talet som den så kallade avinstitutionaliseringen inleddes. 

Avinstitutionaliseringen innebar en process där de stora mentalsjukhusen avvecklas och de före detta 

patienterna flyttar till andra boendeformer eller till eget boende (Markström, 2005). Denna process 

innebar också att nya politiska och vårdideologiska ideal blev vägledande i förändringsarbetet och de 

arbetsreformer som kom att ersätta institutionsvården, idéerna om en sektoriserad och 

öppenvårdsbaserad psykiatri lanserades. Ett problem som uppstod i och med de nya reformerna var 

vilken organisation som skulle ansvara för de sociala insatserna till målgruppen, landstingets psykiatri 

eller kommunernas socialvård. En psykiatriutredning tillsattes 1990 där syftet var att föreslå åtgärder 

gällande ansvarsfördelning och organisation av stöd och vård till den målgrupp som inom utredningen 

kom att kallas psykiskt störda. De föreslagna åtgärderna till målgruppen skulle inrymma ett 

helhetsorienterat perspektiv vilket innebar sociala, psykologiska och medicinska förklaringsmodeller. 

Åtgärderna skulle vidare förbättra livssituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning och 

öka deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhällslivet. I de olika delbetänkandena 

involverades brukare och anhöriga för att beskriva sina erfarenheter och formulera krav inför 

framtiden. De förmedlade en kritisk bild av psykiatrin, en känsla av ojämlikhet och maktlöshet och hur 

man som patient passiviserades i och med att vårdsystemet saknade ett rehabiliteringsinnehåll. 

Brukarorganisationen RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) formulerade bl.a. krav på en 

bättre samordning mellan de berörda huvudmännen och en ökad tillgänglighet under kvällar och 

helger. Det konkreta resultatet av psykiatriutredningen där de olika ansvarsområdena tydligt hade 

formulerats kom att kallas psykiatrireformen och trädde i kraft i januari 1995. Kommunerna skulle 

ansvara för boendestöd, sysselsättning och övergripande planering, de skulle minska konsekvenserna 

av långvariga psykiska sjukdomar och landstinget skulle fortsatt stå för den psykiatriska behandlingen 

(ibid). Reformen tydliggjorde vidare vikten av ett nära samarbete mellan olika myndigheter och 

organisationer för att sätta fokus på behoven hos personer med varaktig psykisk funktionsnedsättning, 

framförallt mellan kommun och landsting (Forslund, 2012). 

2.3 Södertäljemodellen och rehabiliteringsenheten 

Södertäljemodellen kom att utvecklas i samband psykiatrireformen. Konkret innebär denna modell att 
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kommun och landsting valt att samarbeta i öppenvård på gemensamma rehabiliteringsenheter. På varje 

enhet erbjuds social gemenskap, gruppverksamhet, psykiatrisk behandling och boendestöd (Forslund, 

2012). Sammanlagt finns det fem olika rehabiliteringsenheter som vänder sig till de cirka 900 personer 

i målgruppen som bor i upptagningsområdet och tre av dem riktar sig till personer med 

psykossjukdomar. Personal från landstinget och kommunen arbetar integrerat på varje enhet och leds 

av två chefer, en från respektive huvudman. Men även verksamheter som landstinget och kommunen 

leder var för sig är en viktig del i modellen då de gemensamt skapar ett tätt socialt och medicinskt stöd 

för den enskilde. På enheterna finns personal i form av läkare, sjuksköterskor, mentalskötare, 

arbetsterapeuter, psykologer, socionomer, boendestödjare, rehabiliteringsassistenter, receptionister, 

läkarsekreterare och lokalvårdare. Inskrivningen sker oftast efter mottagen remiss från vårdcentral 

eller annan instans tillsammans med läkare och socialsekreterare och därefter får den enskilde två 

samordnare/Case Manager från de olika huvudmännen vilka har ett samordningsansvar för stöd och 

behandling. Efter detta görs en behovsbedömning med hjälp av den så kallade CAN-skalan vilken tar 

fram både den enskildes och personalens uppfattning om hur stödbehovet ser ut. Skattningen läggs till 

grund för den rehabiliteringsplan som skall tjäna den enskildes individuella mål. På enheterna arbetar 

man utifrån den s.k. ACT-modellen (Assertiv Community Treatment) vilket innebär att man arbetar i 

två team där hälften av arbetsstyrkan har ansvar för hälften av de aktuella brukarna. Det finns även ett 

NIP-team (nyinsjuknade i psykos) som dels söker upp personer som misstänks hamnat i psykos men 

som också möter upp de som tagit kontakt med enheten direkt eller via exempelvis anhörig. 

Sammanlagt är 165 personer mellan 18-60 år inskrivna på den enhet som jag valt att koppla studien till 

varav 27 är inkomna via NIP. Rehabiliteringsenheten erbjuder utredning, diagnostisering, 

medicinering och familjearbete. Här finns även patient- och anhörigutbildning, bedömning av 

aktivitets och funktionsförmåga, psykologutredning, stödsamtal, planering, sociala utredningar, 

boendestöd, sysselsättning, arbetsträning samt stöd i studier. På enheten finns även en träfflokal med 

café där olika former av strukturerade verksamheter erbjuds. Verksamhetens brukare är personer med 

psykossjukdom, t ex schizofreni, eller andra långvariga sjukdomstillstånd som medför allvarliga 

funktionsnedsättningar samt anhöriga (ibid).

2.4 Återhämtningsperspektivets framväxt

Anthony Williams (1993) beskriver utvecklandet av återhämtningsperspektivet som en långsam 

process som startade i och med avinstitutionaliseringen i USA under 60-och 70-talet. Svårigheterna 

med att förändra vårdformerna efter avinstitutionaliseringen tydliggjorde komplexiteten gällande 

behovet av stöd och vård för personer med svåra psykiska störningar. Dessa människor behövde mer 

än bara lindring av symtom vilket gjorde att nya vårdformer växte fram. Anthony utmanade 

rehabiliteringsrörelsen och den psykiatriska vården genom att synliggöra personer med psykiska 

störningar och variationen av sociala behov och önskningar vad gäller bostäder, utbildning och arbete 
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skriver Wilken (2007). Under denna tid växte även självhjälpsideologin fram vars främsta syfte var att 

minska det stigma som präglat personer med psykisk ohälsa menar Wilken (2007). Han menar vidare 

att denna impuls bidragit till framväxten av återhämtningsperspektivet (ibid). Forskningsfältet som 

inriktats på personer med psykiska funktionshinder och deras möjligheter till återhämtning beskrivs av 

Ulla Karin Schön (2009) som en process som vuxit fram de senaste decennierna i Sverige och i många 

andra länder. Detta i samband med de grundläggande tankarna om normalisering och integrering. Hon 

beskriver återhämtningsbegreppet som uppkommet inom två olika arenor, inom brukarrörelsen men 

också av forskare och professionella inom socialpsykiatriska verksamheter (ibid). 

Återhämtningsperspektivet har den senaste tiden präglat brukarrörelserna och de politiska dokument 

som reglerar vård och stöd till människor med psykiska funktionshinder i västvärlden. Dock har 

utvecklingen av återhämtningsperspektivet inte fått samma genomslag i Sverige (Schön, 2009; 

Bogarve et al, 2012). Återhämtning beskrivs av Williams Anthony (1993) som ett ”multidimensionellt 

koncept” som inte går att mäta i sig självt. Samtidigt skriver Bogarve och hennes medförfattare (2012) 

att det idag finns en rad mätinstrument utvecklade för att uppskatta individers egen upplevelse av 

återhämtning samt instrument framtagna för att mäta graden av återhämtningsperspektiv i 

verksamheter. Av andra beskrivs återhämtning som en rörelse, en filosofi, ett paradigm eller en policy 

för förändring (Schön, 2009).

2.5 Återhämtningsbegreppet

För att tydliggöra hur jag i studien valt att använda mig av begreppet återhämtning kommer jag kort 

beskriva skillnaden mellan bot, rehabilitering och återhämtning. I nationalencyklopedin (2014) 

definieras bot eller botande som ”befria från sjukdom” och i boken Socialpsykiatri beskriver 

författarna Magnus Sundgren och Alian Topor (2005) hur man utifrån den medicinska tankefiguren 

kopplar bot till att med hjälp av mediciner avhjälpa orsakerna till sammansatta symtom vilka beskrivs 

som en diagnos eller en viss sjukdom. Rehabilitering däremot beskrivs som ett ”återställande av en 

förlorad funktion” (Nationalencyklopedin, 2014) och kan kopplas till en rad olika åtgärder som 

psykologiska, pedagogiska, sociala eller medicinska och där målet är att återvinna bästa möjliga 

funktionsförmåga och ge förutsättningar för ett normalt liv (ibid). Både bot och rehabilitering kan 

beskrivas som professionellas insatser för patienten, man botas eller rehabiliteras, det är inte patienten 

som botar eller rehabiliterar sig själv (Topor, 2004). Till skillnad från båda dessa synsätt eller begrepp 

handlar återhämtning om den enskildes aktiva och avgörande medverkan i sitt eget liv, om hela 

individen i sitt sammanhang, om att förhålla sig till symtomen, återerövra funktioner genom 

meningsfullheten och om att individen tar makten över sitt liv (ibid). William Anthonys (1993) 

definition av återhämtning är ofta förekommande inom forskningsområdet och lyder: 

Återhämtningen beskrivs som en djup personlig, unik förändringsprocess av ens attityder, värden, känslor, 
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mål och/eller roller. Det är ett sätt att leva ett tillfredsställande, hoppfullt och konstruktivt liv även inom 
ramen för de begränsningar som sjukdomen skapar. Återhämtningen kräver att man utvecklar en ny mening 
med livet och nya livsmål, samtidigt som man lämnar mentalsjukdomens katastrofala effekter bakom sig.
(Svensk översättning Topor, 2004).

Många forskare gör en distinktion mellan social och total återhämtning. Med social återhämtning 

menas att personen lever ett normalt socialt liv, även om kliniska tecken såsom att höra röster eller att 

uppvisa paranoida vanföreställningar fortfarande kan förekomma, detta innebär också viss behandling 

inom psykiatrins öppenvård (Topor, 2004; Schön, 2009; Wilken 2007). Total återhämtning innebär 

däremot att personen ej längre har symtom av svåra psykiska besvär, har ett fungerande socialt liv och 

inte behandlas inom psykiatrin (ibid)

2.6 Tidigare forskning

Här nedan kommer jag presentera nationell och internationell forskningen som på olika sätt ger en 

beskrivning av återhämtningsprocessen och faktorer som hindrar respektive stödjer denna process. Jag 

har också valt att referera till delar av boken ”Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska 

funktionshinder” som skrivits av Camilla Bogarve och hennes medförfattare (2012). Boken innehåller 

både forskares, praktikers och individens perspektiv på återhämtning. Delar av boken ”Vad hjälper” av 

Alain Topor kommer också att inkluderas. Jag kommer också att ta upp några vetenskapliga artiklar 

som kopplar återhämtningsperspektivet till det sociala arbetet. En diskussion kring den teoretiska 

referensramen kommer att inleda denna del.

2.7 Teoretisk referensram

I denna studie har den tidigare forskningen om återhämtning fått utgöra min teoretiska referensram.

Bryman (2011) menar att en teori rör en förklaring av observerbara regelbundenheter. Huvuddelen av 

den tidigare forskning jag här nedan kommer att presentera baseras på kvalitativa studier av personer 

med psykiska störningar och deras återhämtningsprocess. Denna forskning visar att det finns flera 

återkommande eller generella beskrivningar av faktorer som har betydelse för människors 

återhämtning. Dessa kan beskrivas som observerbara regelbundenheter och därmed kan den tidigare 

forskningen också beskrivas som teorier om återhämtning. Den tidigare forskningen i denna studien 

har dels präglat min forskningsfråga men den har också varit till hjälp med att strukturera och 

analysera resultatet. Genom att använda mig av den tidigare forskningen om återhämtning har jag 

kunnat förstå innebörden i resultatet och ge intervjupersonernas berättelser en större och mer generell 

betydelse.
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2.8 En individuell förändringsprocess 

Något som återkommer i den forskning och litteratur jag tagit del av och som beskrivs som ett 

grundantagande gällande den återhämtningsinriktade praktiken är att återhämtning handlar om en 

individuell förändringsprocess i relation till en social kontext (Williams, 1993; Deegan, 1996; Wilken, 

2007; Topor, 2004, m.fl.). Varje persons resa mot återhämtning är unik och man behöver själv 

upptäcka vad som stödjer återhämtningen och vad som är ett hinder skriver Patricia Deegan (1996). 

Författarna Schön, Dennhov och Topor (2009) skriver att de olika sätten att handskas med symtomen 

är individuella och kan bestå av mediciner, terapi, andlig mening eller egna hanteringsstrategier (ibid). 

Även Mead & Copeland (2000) lyfter upp betydelsen av individens egenansvar. De menar att 

möjligheten till återhämtning förändras dramatiskt när den enskilde börjar arbeta med att läka sig själv 

istället för att sträcka sig ut mot andra för att bli räddad. Även Bogarve et al. (2012) menar att det är 

viktigt att se den psykiska ohälsan som endast en del av sig själv för att främja återhämtningen. Detta 

så att den psykiska störningen inte tar över individen och skapar en ”sjukroll”.

Flera longitudinella studier och sammanställningar av forskning visar att mer än två tredjedelar 

återhämtar sig socialt eller totalt från schizofreni eller andra psykiska sjukdomar (Topor, 2001; 

Wilken, 2007, Schön et al, 2009). Alain Topor (2001) visar i sin studie att införandet av olika 

behandlingar med olika teoretiska referensramar inte har någon signifikant korrelation eller märkbar 

effekt på antalet återhämtade över tid även om det påverkat frekvensen av återfall. Samhället och dess 

stödjande verksamheter och institutioner, professionella, vänner och anhöriga har betydelse men 

framförallt är det personen som lider av de psykiska svårigheterna som bär nyckeln till återhämtningen 

(ibid). De professionella kan stödja denna process men återhämtningen kan även uppstå utan de 

professionellas inblandning skriver Anthony (1993). Författaren menar att återhämtningsperspektivet 

inte binder någon till en specifik teoretisk förklaring av den psykiska sjukdomen, som den biologiska 

eller psykodynamiska och inte heller till användandet eller icke användandet av medicinska 

interventioner. Människor kan återhämta sig även om sjukdomens fysiska natur förvärrats eller är 

oförändrad (ibid). Han skriver vidare att återhämtningen innebär förändringar gällande frekvens av 

symtomen och dess varaktighet. När symtomen återkommer är de inte ett lika stort hot för individen 

då hen lärt sig strategier för en bättre återhämtning vilket resulterar i ett liv med mindre symtom. 

Återhämtningsprocessen beskrivs inte som en lineär process utan kantas av bakslag och snabba 

förändringar eller plötsliga insikter och växande menar Anthony (1993). Genom hela 

”sjukdomsförloppet” försöker patienterna hitta sätt att hantera sina symtom och de faktorer som kan ha 

orsakat den psykiska ohälsan. Det som utifrån tolkas som symtom kan i själva verket vara personens 

försök att själv hantera sina existentiella problem (Topor, 2001). Utifrån en metaanalys där flera 

internationella studier undersökts beskriver Jean P. Wilken (2007) vad återhämtning från svår psykos 

innebär utifrån den senaste tidens forskning. Han beskriver återhämtningen som en personlig 

utvecklings och bemäktigandeprocess (empowerment) där den främsta förutsättningen är motiverande 

faktorer som leder till tron på och hoppet om återhämtning.
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2.9 Hopp och mening 

Forskning visar att upplevelsen av hopp är en central del i återhämtningsprocessen (Bogarve et al. 

2012; Mead & Copeland, 2000; Topor, 2001; Deegan, 1996; Wilken, 2007; Wood, Price, Morrison & 

Haddock, 2010, m.fl.) och för människor med psykossjukdom är den första tiden för 

psykosinsjuknandet ofta förknippad med en stor känsla av hopplöshet. Centralt för en ihållande 

upplevelse av hopp för personer som nyligen insjuknat i psykossjukdom är enligt författarna Perry, 

Taylor & Shaw (2007) sökandet efter mening och känslan av tillhörighet och att hopplöshet 

associerades med vistelse på psykiatriska kliniker. Flera författare poängterar vikten av att stödja 

personer som drabbats av psykos till att söka efter meningen till deras erfarenheter (Perry et al, 2007; 

Bogarve et al, 2012; Wilken, 2007). Även Topor och Sundgren (2007) beskriver hoppet som centralt 

för återhämtningsprocessen. De menar att en del personer både inom och utanför psykiatrin beskriver 

de psykiatriska diagnoserna som livslånga sjukdomar och att de därmed understryker nödvändigheten 

av en livslång medicinering. Författarna menar vidare att skammen och bara tanken på ett livslångt 

lidande är skrämmande och bidrar till att minska hoppet hos den person som sökt hjälp och för 

personens omgivning. De menar att detta är farligt då hoppet är källan till den energi som krävs för att 

ta upp kampen om ett bättre liv. 

Insjuknandet i psykisk sjukdom innebär ofta att individen ställs inför grundläggande frågor om sig 

själv och meningen med sitt liv. Många människor med psykiska sjukdomar söker hopp och mening 

genom någon form av tro eller andligt praktiserande (Carpenter, 2002). Tron inkluderar vanligtvis inte 

en förklaring till den psykiska sjukdomen utan beskrivs snarare som en stödjande faktor i 

återhämtningsarbetet (Topor, 2001, 2004).

2.10 Den egna maktens betydelse och en ny syn på sig själv och livet

Flera författare menar att återhämtning handlar om att återta makten över sig själv och det egna livet 

(Wood, Price, Morrison & Haddock, 2010 m.fl.). Topor (2004) utvecklar detta och menar att det 

handlar om att ta makten över symtomen, makten i förhållande till personalen, socialtjänsten, 

psykiatrin, anhöriga och medicinen och om att kunna påverka de eget uppsatta målen och 

livsförloppet. Även Ron Coleman (2004) menar att återhämtning för den enskilde i grunden handlar 

om personlig makt. Att bryta ner makten som psykiatrin har över ens liv och rekonstruera den för sin 

egen del är en förutsättning för att återhämtningen ska lyckas. Tidigare forskning om återhämtning 

visar att svåra psykiska störningar ofta leder till att personen förlorar sin känsla av själv. Utifrån detta 

menar man att återhämtning handlar om att ”återuppbygga självet” eller utveckla en ny känsla av själv 

och mening genom att den enskilde aktivt deltar i återhämtningsprojektet (Deegan, 1988; Pit & 

Killbride, 2006). Schön et al. (2009) beskriver processen som att lämna det ”passiva självet” bakom 

sig och röra sig i riktning mot det ”aktiva självet”. Författarna Pit & Killbride (2006) visar i sin 

kvalitativa studie av 7 personer som återhämtat sig från psykos att ett nyckelelement i 
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återhämtningsprocessen är att öka förståelsen för det egna självet och därigenom öka brukarmakten. 

Genom ökad förståelse av självet menar de att individen kan utvinna kraft att återerövra det förflutna, 

öka självmedvetenheten och finna en förklaring till de psykiska svårigheterna. Med ökad brukarmakt 

(empowerment) utgår författarna från kunskaper om kopplingen mellan psykisk ohälsa och minskad 

upplevelse av makt i samband med kontakten med den psykiatriska vården. Ett ökat bemäktigande 

(empowerment) innehåller aspekter som att söka kunskap, ta kontroll och att utveckla självförtroende 

och självsäkerhet och är en motsats till att vara mottagare utan makt att påverka sin livssituation 

(Bogarve et al, 2012; Pit & Killbride, 2006). Även Wilken (2007) och Bogarve (2012) med sina 

medförfattare beskriver förmågan att kunna hantera sjukdomen och dess konsekvenser och att utveckla 

möjligheten till att se livet och identiteten ur ett nytt perspektiv som en viktig aspekt i 

återhämtningsprocessen (Wilken, 2007;  Bogarve et al, 2012). Återhämtningen beskrivs både som en 

personlig och en social förändringsprocess och kan i bästa fall leda till social inkludering istället för att 

vara kvar i det sociala utanförskapet som i många fall präglar människor med psykisk sjukdom. 

Genom att utsätta sig själv för risker, aktivt delta i livet och återuppbygga det sociala stödet kan 

meningsfullheten öka och ett nytt liv kan ta form (Pit & Killbride, 2006; Topor, 2001; Bogarve et al, 

2012). Istället för att bli den man var innan erfarenheterna av de psykiska svårigheterna kan 

återhämtningen leda till ett personligt växande och en upplevelse av att vara starkare än man var 

innan. Att försöka återgå till den man var tidigare, innan den psykiska ohälsan anses dock snarare vara 

ett hinder för återhämtningen (Bogarve et al, 2012). Patricia Deegan (1996) som själv återhämtat sig 

från psykossjukdom skriver:”Recovery does not refer to an end product or result. It does not mean that one is 

"cured" nor does it mean that one is simply stabilized or maintained in the community. Recovery often involves a 

transformation of the self wherein one both accepts ones limitation and discovers a new world of possibility”. 

Schön (2009) visar i sin studie att konstruktionen av genus är en viktig faktor i förståelsen av 

återhämtningsprocessen. Att patienten, de psykiatriska interventionerna och de individuella 

återhämtningsstrategierna påverkas av hur genus konstrueras i en specifik kontext. Författaren skriver 

att ”sociala relationer och det egna meningsskapandet kring hälsa och normalitet är influerat av en 

kontextuell förståelse av vad det innebär att vara en normal kvinna respektive en normal man”. Detta 

ifrågasätter tidigare återhämtningsperspektiv där återhämtning beskrivs som en genusneutral 

individuell förändringsprocess för att kunna leva ett (självdefinierat) tillfredsställande och konstruktivt 

liv. Brukaridentiteten präglas med andra ord av traditionella genusstrukturer och av egna och andras 

föreställningar av psykisk ohälsa och återhämtning menar författaren (ibid).

2.11 Vändpunkter 

Topor (2004) beskriver att många som lider av svår psykisk sjukdom får uppleva ”livets bottenplatta”. 

De hamnar i ett läge där livet inte kan bli värre, där det handlar om att dö eller överlämna sig helt till 

den psykiatriska vården. Samtidigt menar han att många upplever detta möte med botten som en 
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vändpunkt där individen kan finna nya krafter att vilja fortsätta leva. Många beskriver också en rad 

händelser som betydelsefulla vändpunkter i riktning mot återhämtning och social och samhällelig 

integrering. 

2.12 Återhämtning som en social process  

Återhämtning handlar också om en social process där andra människor har en central betydelse för 

möjligheten att återhämta sig från psykisk sjukdom. Forskning visar att människor med 

psykossjukdom i många fall har ett begränsat socialt nätverk utanför familjen och de professionella 

vårdgivarna (Topor, 2001). Anthony (1993) och Bogarve (2012) med sina kollegor skriver att en viktig 

faktor för möjligheten att återhämta sig från psykiska svårigheter är närvaron av en eller fler personer 

som går att lita på och som tror på personen med de psykiska svårigheterna även vid tillfällen då 

personen inte längre tror på sig själv. Och enligt Alain Topor (2001) och Ulla Karin Schön med 

kollegor (2009) bidrar professionella, vänner och familjemedlemmar till återhämtningen genom att de 

skapar kontinuitet mellan olika delar av personens liv, att de engagerar sig i personens hela 

komplexitet och att de bemöter personen som unik och utifrån en helhetssyn, ej endast reducerad till 

en diagnos eller en begränsad patientroll. Vidare beskriver Schön et al. (2009) att det är kvalitén i 

relationerna som är av mest betydelse, inte vem det är som personen med psykisk sjukdom interagerar 

med. Medlemmarna i den närmaste familjen beskrivs både som en bidragande faktor till att en individ 

drabbas av psykisk sjukdom men också som en viktig resurs i stödet av den enskilde (Topor, 2001). 

Schön et al (2009) beskriver de nära familjemedlemmarna som betydelsefulla då de hjälper till med 

praktiska göromål och kan ta över uppgifter i hemmet som den psykiskt sjuke för tillfället inte klarar 

av. Vidare beskrivs de som betydelsefulla då de i många fall är de första som märker av när individen 

börjar få problem. Relationerna spelar generellt en central roll i riktning mot återhämtning. Det 

handlar om en social process där relationerna hjälper till att skapa nya identiteter och roller bredvid 

den mentala sjukdomen (Schön, 2009; Bogarve et al, 2012). Att ha fortsatt kontakt med gamla vänner 

utanför vårdsammanhangen är vidare av betydelse. Det hjälper individen att upprätta kontakten med 

sitt gamla ”jag” och ger känslan av social samhörighet (Windell & Norman, 2012). I 

återhämtningsprocessen skapar individerna sociala relationer och söker ut socialt belönande miljöer 

för att hantera och minska symtom (Schön et al, 2009). Då personen lärt sig hantera sina symtom och 

känner hopp och stöd från andra växer också behovet av en meningsfull sysselsättning. Ett socialt 

belönande sammanhang kan då vara ett arbete eller någon annan aktivitet där den enskilde känner sig 

behövd. Där han eller hon får möjlighet att utveckla och återuppbygga självförtroendet eller sina 

förmågor och bidra till det övriga samhället (Bogarve et al, 2012; Windell & Norman, 2012). 

Majoriteten i Ulla Karin Schöns intervjustudie av trettio personer, hälften kvinnor och hälften män 

som tidigare behandlats inom heldygnsvården och som fått diagnosen schizofreni, psykos, en 

personlighetsstörning eller bipolär sjukdom svarade att mötet med människor med liknande 
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erfarenheter bidrog till återhämtningsprocessen. De beskrev att stödet från personer i en liknande 

situation (kamratstöd) blev ett slut på isoleringen och en arena för identifikation, kontakt och en 

upplevelse av att vara värdefull för andra (Schön, 2009). Att möta andra i en liknande situation och 

höra deras berättelser kan också ge värdefull information kring strategier för att hantera sin 

livssituation och utöka den personliga kontrollen (Windell & Norman, 2012). William Anthony och 

hans kollegor (2001) beskriver brukarstöd som ett positivt element för det psykiatriska 

rehabiliteringsresultatet. Att det finns forskning som visar att personer som deltar i självhjälpsgrupper 

har en minskning av negativa reaktionsmönster, som att isolera sig eller falla i grubblerier och att de i 

mindre utsträckning läggs in på sjukhus än de som inte deltar i dessa grupper (Anthony et al. 2001).

2.13 Hinder och resurser från omgivningen 

I många fall kan återhämtningen från de konsekvenser som sjukdomen åsamkat vara svårare än att 

återhämta sig från själva sjukdomen. Frågor som rör funktionshinder och en oförmåga att genomföra 

värdefulla uppgifter och upprätta roller och dess effekter på självkänslan är betydelsefulla hinder för 

återhämtningen (Anthony, 1993; Wilken, 2007). Att kategoriseras som mentalt sjuk leder till minskade 

möjligheter och rättigheter och bidrar till diskriminering inom både arbetsmarknad och 

bostadsmarknad (Anthony, 1993; Bogarve et al, 2012). Wilken (2007) beskriver hur människor med 

psykiska störningar i många fall får uppleva tider utan bostad och arbete och att möjligheterna till 

anpassad utbildning är begränsade. Det finns människor med psykisk sjukdom som blivit så orättvist 

behandlade att de avstår från att söka arbete (Bogarve et al, 2012). Detta är problematiskt då både ett 

arbete och en egen bostad är några av de materiella faktorer som kan bidra till den enskildes 

återhämtningsprocess. Dessa förutsättningar skapar inte bara en trygg och meningsfull tillvaro och en 

ekonomi som den enskilde fritt kan disponera. Ett arbete bidrar också till känslan av att vara behövd, 

det förstärker identiteten och det skapar vardagsstruktur och ett socialt sammanhang. Både boendet 

och arbetet hjälper individen med att upprätthålla identiteten av att vara en hel och fullvärdig 

samhällsmedborgare (Karlsson, 2008; Topor, 2001; Wilken, 2007). Vidare skriver Antony (1993) hur 

de olika vårdsystemens försök att hjälpa kan bli ett hinder, att de kan minska individens möjlighet till 

självbestämmande (empowerment) och öka stigmatiseringsupplevelsen. När dessa faktorer 

kombineras blir de ett hinder för återhämtning trots att symtomen försvunnit. Vidare skriver han att 

människor som återhämtat sig från svåra psykiska problem i många fall bemöts med misstro från sin 

omgivning, att de inte var ”riktigt psykiskt sjuka” då de kunnat återhämta sig så pass väl. Detta istället 

för att använda dessa människors erfarenheter som en värdefull resurs för andra som befinner sig i en 

återhämtningsprocess (ibid). Att återhämta sig från det stigma som personer med psykiska svårigheter 

inkorporerar i sitt hela väsen, återhämta sig från de svåra erfarenheterna från olika behandlingsmiljöer, 

från arbetslöshet och kraschade drömmar är med andra ord en stor del av återhämtningsprocessen 

(Anthony, 1993; Wilken 2007). Patricia Deegan (1996) skriver att de som lider av psykiska störningar 
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måste öka sin medvetenhet och finna en kollektiv stolthet för att kunna komma över det 

internaliserade stigmat.

2.14 Konkreta förändringar för praktiken

I Pit & Killbrides studie (2006) ger de intervjuade förslag på hur praktiken kan förändras i syfte att 

stödja återhämtningsprocessen. De intervjuade föreslår bland annat ökad kontinuitet, ett ökat utbud av 

behandlingar, alternativ till den medicinska modellen och mer tonvikt och vägledning gällande 

återhämtning. De föreslår också utvecklandet av en gemensam strategi, ett större brukarinflytande 

samt ett slut på stigma och diskriminering. Några kvalitetskriterier gällande praktiken beskrivs även av 

Wilken (2007). Till dessa hör trygga platser för episoder av sårbarhet, adekvat medicinering och 

återhämtningskunnig personal som kan erbjuda flexibelt stöd utifrån en kontinuerlig kännedom om 

vad personen uppfattar som värdefullt och hjälpsamt. 

2.15 Betydelsen av medicinsk behandling 

Att mediciner har betydelse för återhämtningsprocessen framgår tydligt av den tidigare forskningen. 

En central del handlar om att finna rätt medicin och rätt dos för att minska symtom (Windells & 

Norman, 2012; Wilken, 2007; Topor, 2001; Schön et al, 2009). Det handlar om att balansera 

förtjänsterna och riskerna då medicineringen skapar bieffekter, kostar mycket pengar och kan öka 

stigmatiseringen. Att börja medicinera beskrivs också som en vändpunkt i riktning mot att acceptera 

att man faktiskt är sjuk och behöver stöd (Windells & Norman, 2012). Men medicineringen handlar 

också om en social relation där vikten av att själv vara delaktig beskrivs som betydelsefull. Att den 

enskilde inkluderas som en viktig resurs i processen att finna den rätta medicinen och den rätta dosen 

samt får möjlighet att påverka hur medicinen skall tas (Topor, 2001; Schön et al, 2009). 

2.16 Återhämtningsperspektivet och socialt arbete

Återhämtningsperspektivet utmanar den medicinska förklaringsmodellen av psykiska sjukdomar som 

kroniska och socialarbetaren har en central roll i att förverkliga detta perspektiv i det praktiska arbetet 

menar Carpenter (2002). Socialarbetarens värderingar och holistiska kunskapsperspektiv, där den 

omgivande miljöns effekter på den enskilde är ett kunskapsområde, stämmer väl överens med 

återhämtningsperspektivets värderingar och mål. Perspektivet kan inte bara bidra till att förstärka 

socialarbetarens yrkesroll utan kan också bli ett stöd i arbetet med att införliva hopp, se individens 

potential och öka den enskildes delaktighet och inflytande (ibid). Eftersom återhämtningen beskrivs 

som en aktiv process, som regisseras av den enskilde, har socialarbetaren som uppgift att stödja denna 

process. Klienten behöver erbjudas en miljö som triggar återhämtningsprocessen menar Carpenter 
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(2002). En central ”återhämtningstrigger” är att informera brukaren om den återhämtningsforskning 

som visar att ett stort antal människor med psykiska störningar faktiskt återhämtar sig från sina 

svårigheter. Socialarbetaren bör sprida denna information till alla som lider av psykiska 

funktionshinder. Hen behöver diskutera den tidigare forskningen med sina klienter och berätta om sina 

egna erfarenheter av personer som återhämtat sig från psykiska störningar menar författaren. Att 

tillhandahålla korrekt och grundlig information om olika tjänster och behandlingsalternativ har också 

stor betydelse. Det är först då som den enskilde aktivt kan välja vägen mot återhämtning (ibid). 

Socialarbetaren kan också informera klinten om de faktorer utanför behandlingskontexten som har 

betydelse för återhämtningsprocessen. Som exempelvis betydelsen av vänner, gemenskap, andligt 

sökande och arbete etc. Socialarbetaren kan därmed bidra till den enskildes återhämtning trots att den 

enskilde väljer att inte ta hjälp av de interventioner som vården kan erbjuda. Om klienten väljer att inte 

ta emot det stöd som erbjuds kan socialarbetaren samtala om hur stödet kan förändras så att det kan 

bidra till just den personens återhämtningsprocess. Det är också viktigt att tillsammans med klienten 

synliggöra de resurser som redan finns i personens omgivning. Att stödja den enskilde till att ansluta 

eller återansluta sig till dessa resurser. 

Utövare av vården bör genomgående se brukarna som individer med potential och styrka att växa 

och förmedla denna vision till brukarna. Författaren menar att socialarbetaren har en central position 

gällande möjligheten att påverka implementeringen av återhämtningsperspektivet och kan verka för ett 

systemskifte på flera olika nivåer. Socialarbetaren kan ge återhämtningsperspektivet ett ökat mandat, 

omdefiniera vården och verka för att allt fler människor med psykiska störningar ges möjlighet att 

återhämta sig från sina svårigheter (ibid). 

Ett perspektiv som på flera sätt liknar återhämtningsperspektivet är det som författaren Saleebey 

(1996) beskriver som ”The strengths perspective”. Han beskriver detta perspektiv som en motkraft till 

en patologiserad syn på individen, familjen och samhället. Istället för att endast fokusera det 

psykosociala arbetet mot exempelvis barndomstrauman, diagnoser eller det ”onormala” bör det sociala 

arbetets praktik riktas mot grupper och enskildas möjligheter och styrkor. Mot deras begåvning, 

kompetens, visioner, värderingar och förhoppningar som genom förtryck och trauman blivit förvrängt. 

Att arbeta utifrån detta perspektiv innebär inte att socialarbetaren ska förneka de problem och trauman 

som är en så stor del av problematiken men inte heller att förneka möjligheterna menar författaren. 

Saleebey (1996) tar upp två aspekter som centrala i detta förhållningssätt. Det första är att den enskilde 

faktiskt har möjlighet att hela och korrigera sig själv med hjälp av stöd från omgivningen. Och det 

andra är betydelsen av den enskildes behov av en allians med hoppet om att livet kan te sig helt 

annorlunda och utvecklas i en positiv riktning. Hur socialarbetaren möter sina medmänniskor är av 

signifikant betydelse då man arbetar utifrån detta perspektiv menar författaren. Socialarbetaren 

behöver möta klienten öga mot öga, som jämlikar. De behöver föra en respektfull och ömsesidig 

dialog med klienten. Utbyta kunskap och samtala om farhågor och förhoppningar. För att den enskilde 

ska kunna förändra sin syn på den närmaste framtiden behöver han eller hon ha all tillgänglig kunskap 
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om sitt tillstånd och de rådande omständigheterna. Språket har en central betydelse i sammanhanget 

menar författaren. Att klienten ges möjlighet att namnge eller beskriva sina erfarenheter och 

omständigheter eller sin kamp helt utifrån sig själv. Detta då utsatta och behövande människor 

anammar ett språk som präglats av de formella och informella strukturerna och de sociala arenor som 

är en del av dessa personers livsvärld. Även socialarbetarna behöver bli medveten om denna nästan 

totala diskurs och hur detta kan försvåra det ”styrkobaserade förhållningssättet”. Makten att få 

benämna sig själv och sin livssituation är början på verklig egenmakt menar författaren. Det är 

individen själv som är experten och socialarbetaren kan vara med och skapa ett språk med fokus på 

styrka, hopp och framtida möjligheter.

Deegan (1996) rekommenderar alla som arbetar med att stödja människor med psykiska sjukdomar 

att själva reflektera över de processer de gått igenom efter svåra livshändelser. Hur de fått kämpa för 

att återhämta sig från exempelvis skilsmässa, dödsfall eller allvarliga skador. En sådan eftertanke kan 

leda till att den stödjande personen börjar uppskatta och få förståelse för den uthållighet och styrka 

som personer med psykiska sjukdomar behöver utveckla. Genom denna uppskattning kan utövaren 

börja förmedla den viktiga känslan av hopp till klienten. 
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3. Metod

3.1 Kvalitativ forskning och abduktion

Eftersom syftet med denna studie är att få brukarnas beskrivning av deras individuella 

återhämtningsprocess har jag valt en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv syn på sambandet 

mellan teori och praktik. Det abduktiva tillvägagångssättet innebär att forskaren utgår från empiriska 

data men innebär samtidigt att teoretiska moment beaktas. Det betyder att studerade fall, empirin, kan 

tolkas eller analyseras med hjälp av i förväg valda teoretiska perspektiv som sedan kan tydliggöra 

mönster eller förklara de studerade fallen. Valet av relevanta teorier som analysverktyg kan leda till 

teoretiska antaganden om undersökningsobjektet (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Den abduktiva 

metoden kan beskrivas som en kombination av en induktiv och en deduktiv ansats. Den induktiva 

synen innebär att teorin genereras utifrån de praktiska forskningsresultaten, från empirin. Och i den 

deduktiva ansatsen genomför man forskningen utifrån teorier och hypoteser som sedan prövas i 

förhållande till insamlad data (Bryman, 2011). Jag har i mitt arbete utgått från den tidigare forskningen 

om återhämtningsperspektivet. Det innebär att det valda teoretiska återhämtningsperspektivet varit 

vägledande i formulerandet av mina frågeställningar och har präglat de frågor jag ställt till 

respondenterna. Målet med studien har dock varit att utifrån empirin generera ny kunskap, bortom det 

teoretiska perspektivet men också att pröva insamlad data i förhållande till den tidigare forskningen.

Den ovan nämnda kvalitativa forskningsmetoden innebär att man lägger tyngden på en förståelse 

av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet 

(Bryman, 2011). Denna studie genererar kunskap som på flera sätt kan kopplas till tidigare forskning 

om återhämtning och har därmed en generell betydelse. Detta trots att studien genomförs i en specifik 

miljö och dess urval är begränsat. 

3.2 Urval

I studien har jag intervjuat fem personer inskrivna på den öppenpsykiatriska rehabiliteringsenheten för 

personer med psykossjukdom. Jag valde att begränsa urvalet till brukare inskrivna på den specifika 

enheten. Detta för att ett av målen med studien var att bidra med brukarnas beskrivning av 

återhämtningsprocessen och vad de tänker om stödet från den öppenpsykiatriska 

rehabiliteringsenheten. Vidare för att tillföra ett nytt kunskapsperspektiv till verksamheten som helhet 

men också till brukarna själva.

Vägledande för urvalet av personer att intervjua har varit de etiska aspekterna och för att finna 

lämpliga informanter till studien valde jag ett målinriktat urvalsförfarande. Bryman (2011) beskriver 

det målinriktade urvalet som huvudsakligen inriktat på att välja ut enheter, exempelvis individer, med 

direkt hänvisning till de forskningsfrågor som har formulerats. Dock kan man samtidigt beskriva mitt 
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sätt att hitta intervjupersoner som ett snöbollsurval då jag tagit hjälp av andra för att finna lämpliga 

intervjupersoner till studien. Bryman (2011) beskriver snöbollsurvalet som ett tillvägagångssätt där 

forskaren inledningsvis tar kontakt med en mindre grupp människor som är relevant för 

undersökningens tema. Dessa används sedan för att ta kontakt med ytterligare respondenter. För att nå 

personer som är inskrivna på rehabiliteringsenheten och som har eller har haft psykossjukdom samt 

befinner sig i en återhämtningsprocess har jag valt att ta hjälp av personalteamet på arbetsplatsen och 

de samordnare som har den kontinuerliga kontakten med brukarna. Jag har på teammötet informerat 

personalen om studiens syfte och vilka personer som är av intresse i förhållande till syftet och 

frågeställningarna. De olika yrkesgrupperna i teamet har sedan tagit kontakt med personer som utifrån 

deras bedömning stämmer överens med min muntliga och skriftliga beskrivning av vilka personer som 

är lämpliga för att delta i studien. De brukare som kontaktats via personalen från 

rehabiliteringsenheten har sedan informerats om mitt examensarbete och tillfrågats om de vill bli 

intervjuade. De som valt att ställa upp har sedan lämnat sitt telefonnummer till samordnarna vilka i sin 

tur har vidarebefordrat numret till mig. Jag har sedan tagit kontakt med personen och vi har 

gemensamt bestämt en tid och en plats för intervjun. Samtliga deltagare valde att bli intervjuade på 

rehabiliteringsenheten och alla intervjuer genomfördes i samma rum.

3.3 Intervju, inspelning och transkribering 

Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer vilket innebär att jag utgått från en 

intervjuguide där jag formulerat adekvata teman i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar. 

Jag valde den semistrukturerade intervjumetoden därför att den passar väl till undersökningar med ett 

tydligt fokus, nämligen den personliga återhämtningsprocessen. Bryman (2011) beskriver den 

semistrukturerade intervjumetoden som utgående från specifika teman som skall beröras men också 

som ett tillvägagångssätt som ger intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Vid 

intervjutillfället har jag inlett med att låta intervjupersonen berätta lite om sig själv och sin bakgrund, 

om ålder, familj, boende och arbete. Jag har sedan fortsatt med att ställa helt öppna frågor som ”vad 

är betydelsefullt för dig i din återhämtningsprocess”? eller ”på vilket sätt påverkar/stödjer 

rehabiliteringsenheten din återhämtning”? Detta för att ge den enskilde möjlighet att helt fritt 

beskriva sin egen bild av vad som är viktigt i den personliga återhämtningsprocessen eller på vilket 

sätt rehabiliteringsenheten stödjer den enskilde. Därefter har jag ställt frågor som är mer tydligt 

inriktade på de generella teman som enligt återhämtningsforskningen har betydelse för den personliga 

återhämtningen. För att skapa en dynamik i samtalet och öppna upp för sidoteman har jag valt att inte 

anpassa mig strikt till intervjuguidens ordning utan växlat mellan de olika frågeområdena och ställt 

följdfrågor i anknytning till den berättelse som intervjupersonen förmedlat. Dock har jag haft som mål 

att beröra mina i förväg formulerade teman. Jag har också försökt att summera och återberätta det 

intervjupersonen sagt för att ge personen möjlighet att korrigera min tolkning av utsagan. Varje 
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intervjutillfälle varade mellan 30 minuter och 1,5 timmar och 4 av de 5 intervjuerna spelades in. En 

intervju dokumenterades endast genom anteckningar. Under de intervjuer som spelades in valde jag att 

anteckna så lite som möjligt för att inte förlora fokus på vad intervjupersonen hade att berätta. 

Transkriberingen utförde jag genom att lyssna på varje inspelad intervju mening för mening och 

skriva ned det som sades. Jag valde att inte skriva ned pauser och uttryck som ”mmm” och ”äh” men 

hade för övrigt som intention att ordagrant skriva ned vad respondenterna hade att berätta. Kvale 

(1997) skriver att transkribera innebär att transformera och att försök till ordagranna intervjuutskrifter 

skapar hybrider eller sökta konstruktioner. Vidare skriver han att ”genom att ge samtalet en litterär stil 

blir det lättare att förmedla meningen i intervjupersonens berättelse till läsaren”, inkluderandet av 

pauser, repetitioner och tonlägen är framförallt relevant vid psykologiska tolkningar menar Kvale 

(1997). Jag valde även att endast kortfattat, i punktform skriva ned den inledande delen av varje 

intervju, om ålder, boende, arbete etc. Vidare valde jag att inte transkribera delar som tydligt avgick 

från mitt syfte och mina frågeställningar. Det är viktigt att tydliggöra att både inspelningen och 

transkriberingen innebär att innehållet och möjligheten till en förståelsen av samtalet förändras. Den 

ickeverbala kommunikationen som exempelvis gester och mimik går förlorade vid inspelningen även 

tonlägen och känslouttryck kan försvinna eller omtolkas vid transkribering och analys. Det finns också 

en fara med att de presenterade delarna i resultatet blir fragment tagna ur sitt sammanhang (Kvale, 

1997).

3.4 Litteratursökning 

För att finna lämplig forskning om återhämtning har jag sökt efter vetenskapliga artiklar med hjälp 

litteraturdatabaserna Academic Search Premier och PsycInfo. De sökord jag använt och som 

kombinerats på olika sätt är: Recovery, Psychosis, Mental illness och Social Work. Jag har även funnit 

relevant forskning med hjälp av referenslistorna från litteratur om återhämtning samt från 

vetenskapliga artiklar. Jag har valt ut lämpliga referenser och sökt efter dessa fritt på nätet eller via de 

ovan nämnda artikel och litteraturdatabaserna. Jag har också fått tips av min handledare på lämpliga 

forskare som behandlat återhämtningsperspektivet och sedan sökt efter dessa på det sätt jag ovan 

beskrev.

3.5 Bearbetning av empiri 

I och med att jag i studien utgått från en abduktiv ansats där den tidigare forskningen präglat valet av 

intervjuteman valde jag en form av tematisk analys. Detta för att kunna analysera det transkriberade 

materialet på ett strukturerat sätt. Sättet att gå tillväga innebär att jag vid analysen av empirin 

inledningsvis läste igenom varje intervju var för sig för att få en övergripande bild eller allmän mening 

av de olika intervjuerna. Därefter klippte jag ut de delar från varje enskild intervju som svarade mot de 
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olika teman som var vägledande under intervjutillfällena (se bifogad intervjuguide) och klippte in 

dessa i ett nytt dokument. Den information som inte tydligt kunde kategoriseras under mina teman 

klippte jag in under rubriken ”övrigt”. Efter att ha kategoriserat svaren under mina valda teman gjorde 

jag en kort sammanfattning av varje respondents uttalande. Sammanfattningarna visade på 

återkommande motiv i respondenternas berättelser vilket resulterade i att ett par nya underteman växte 

fram. I vissa fall passade respondenternas berättelser in under flera olika teman då texten kunde tolkas 

ur olika perspektiv. Jag gick då tillbaka till ursprungsintervjun för att få en tydlig uppfattning kring i 

vilket sammanhang uttalandet kom och vilken av mina frågor som respondenten svarade på. Jag läste 

igenom varje textavsnitt noggrant flera gånger i syfte att finna ut nya meningar ur innehållet. Under 

analysarbetet och resultatbeskrivningen återgick jag ständigt till de enskilda intervjuerna för att få en 

bild av det ursprungliga sammanhanget och helheten. De delar som tidigare klipptes in under temat 

”övrigt” återkom jag till för att finna information som kunde vara betydelsefull i förhållande till mitt 

syfte och mina frågeställningar. 

3.6 Etiska överväganden

Trots att Lag (2003:460) om etikprövning inte gäller för högskolestuderande har jag valt att följa de 

grundläggande forskningsetiska krav som ställs på forskning som berör andra människor. Jag 

uppfyllde informationskravet genom att inför varje intervjutillfälle informera deltagarna både muntligt 

och skriftligt om studiens bakgrund, upplägg och syfte samt på vilken institution jag studerar och av 

vem och hur uppsatsen kommer att användas. Samtyckeskravet uppfyllde jag genom att låta 

intervjupersonerna skriftligen och muntligen samtycka till att delta i studien. Detta enligt 

Vetenskapsrådets rapport ”God forskningsed” (2011) där det står att ”idealet är alltid att den som 

forskningen gäller ska vara informerad om att han eller hon är föremål för forskning och i normalfallet 

också skriftligen ha samtyckt i förväg”. Att försäkra mig om att de som deltar i studien verkligen har 

begripit syftet och hur materialet kommer att användas har varit en viktig del inför intervjuerna. Detta 

då personer som drabbats av psykossjukdom kan ha fått kognitiva svårigheter vilket i sin tur kan 

påverka förmågan att helt begripa den egna delen i studien, hur den kommer att användas och dess mål 

och mening. En annan aspekt som är grundläggande för svensk forskning är konfidentialitetskravet 

och kravet om anonymitet vilket innebär skydd mot att obehöriga tar del av de privata uppgifterna som 

informanterna delger samt att all information avidentifieras (Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav har 

jag mött genom att förvara allt insamlat material så att ingen annan än jag själv kan få tillgång till 

informationen samt genom att avidentifiera all den information som redovisas i examensarbetet. Jag 

har även valt att inte nämna namnet på den specifika verksamhet som personerna är kopplade till. 

Detta för att ytterligare minska möjligheten att koppla informationen till någon specifik individ. 

Att bli intervjuad kan uppfattas som betydelsefullt då individen kan känna sig sedd och bekräftad. 

Men intervjusituationen kan också väcka upp känslor och tankar som individen får svårt att hantera. I 
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och med att studien berör människor med psykisk sjukdom har det varit av stor betydelse att finna 

personer som i minsta möjliga mån kan ta skada av att bli intervjuade. Jag har därför valt att ta hjälp 

av psykiatrikern och annan personal på enheten för att finna lämpliga deltagare till studien. Vidare har 

jag under varje intervjusituation eftersträvat lyhördhet och försökt att inte djupare gå in på teman som 

jag märkte var känsliga för den enskilde. 

3.7 Förförståelse

Inom kvalitativ forskning är det betydelsefullt att läsaren får en bild av på vilket sätt forskarens 

tidigare erfarenheter kan ha präglat studien. Under min praktik på den öppenpsykiatriska 

rehabiliteringsenheten i Södertälje kommun för vuxna med psykossjukdom fick jag möjlighet att möta 

och samtala med flera av de människor som blivit inskrivna i verksamheten och som tar del av det stöd 

och den behandling som erbjuds på platsen. Ett intresse väcktes för hur människor med 

psykossjukdom beskriver sin återhämtningsprocess efter att ha drabbats av psykos och på vilket sätt 

återhämtningen kan relateras till öppenvården. Jag blev intresserad av vilka inre och yttre faktorer de 

inskrivna brukarna upplever har betydelse för att ta sig igenom det ofta svåra psykostillståndet och hur 

de beskriver vägen vidare mot att hantera de kognitiva, fysiska och emotionella förändringar som i 

många fall blir följden av en psykossjukdom. Jag ville få en ökad förståelse för hur det är möjligt att ta 

sig igenom ett så svårt tillstånd samtidigt som man också har så stora delar av samhället emot sig. 

Förutom praktiken grundlades min förförståelse genom en tidig litteraturgenomgång gällande 

forskning om återhämtningsprocessen och situationen för människor med psykiska störningar. Detta 

innebär att min utgångspunkt samt de frågor jag ställt till intervjupersonerna präglats av insamlad 

kunskap gällande återhämtningsperspektivet och livsförhållandena för personer med psykossjukdom. 

Larsson, Lilja  & Mannheimer (2005) menar att all data grundar sig i någon form av hypotes eller 

implicit teori och beskriver både fördelar och nackdelar med en tidig inläsning i det aktuella ämnet och 

reflektion kring det valda problemområdet. En tidig litteraturgenomgång kan binda forskaren vid 

tidigare formulerade teorier och antaganden men den kan också leda till att utgångspunkten eller 

teorier kopplade till ämnet tydliggörs samt att det kan bli lättare att formulera problemen och föra ett 

mer djupgående samtal med intervjupersonerna menar Larsson et al. (2005). 

3.8 Reliabilitet och validitet

I och med att detta är en kvalitativ studie som beskriver en av flera möjliga tolkningar av verkligheten 

är det betydelsefullt att tydliggöra trovärdigheten i den beskrivning av verkligheten som forskaren 

kommit fram till (Bryman, 2011). För att belysa forskningens trovärdighet brukar de två begreppen 

validitet och reliabilitet diskuteras. Validiteten i kvalitativ forskning handlar om huruvida läsaren kan 

skapa sig en tydlig bild av det studerade fenomenet med hjälp av de beskrivning, kategoriseringar och 
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analyser som forskaren presenterar (Larsson, Mannheimer & Lilja, 2005). Jag har i denna studie 

förhållit mig till validiteten genom att så öppet jag förmått försökt att beskriva de olika stegen i 

forskningsprocessen. I resultatpresentationen har jag valt att numrera de fem respondenterna så att 

läsaren kan få en bild av vem som säger vad under mina valda teman. Vidare har jag valt att 

underbygga mina beskrivning eller min tolkning genom citat från de olika respondenterna. Ett 

medvetet val har också varit att analysera berättelserna med hjälp av vald teori i direkt anknytning till 

mina valda teman. Detta så att läsaren kan följa och värdera de tolkningar och analyser jag gjort. Vad 

gäller intervjuerna handlar validitet om huruvida de frågor som ställs verkligen ”mäter” eller 

kvalitativt fångar in vad man har för intention att fånga in (Larsson et al, 2005). Då jag intervjuade 

respondenterna var jag noggrann med att inte ställa ledande frågor samt göra en sammanfattning av 

vad personen sagt. Detta för att ge respondenten möjlighet svara öppet på mina frågor och korrigera 

min tolkning av vad han eller hon sade. 

Inom kvalitativ forskning hänför sig reliabilitet till resultatens konsistens och inre logik (Larsson et 

al, 2005). Ett sätt att arbeta med reliabiliteten är att fråga samma fråga på en rad olika sätt för att få en 

klar bild av vad respondenten menar. Jag beskrev tidigare hur personer med psykossjukdom i vissa fall 

kan få kognitiva funktionshinder efter psykostillstånden. Detta blev till viss del tydligt under mina 

intervjuer. Jag fick anpassa mitt språk och det blev nödvändigt att fråga samma fråga på en rad olika 

sätt för att den enskilde skulle förstå meningen i det jag sade och få möjlighet att svara relevant på 

mina frågor. Att arbeta med svarens konsistens blev därmed en naturlig del vid intervjutillfällena. 

Samtidigt kan jag trots detta inte vara säker på att alla respondenter helt och hållet kunde förstå alla de 

frågor jag ställde vilket kan ha påverkat reliabiliteten. En begränsning gällande trovärdigheten är att 

jag på grund av begränsad tid inte har haft möjlighet att rapportera min resultatredovisning till 

respondenterna så att de kunnat bekräfta eller förkasta mina tolkningar av deras beskrivningar. Något 

som vidare kan ha påverkat studien är att personalen varit vägledande i valet av intervjupersonerna. 

Det finns därmed en risk att de valt ut personer som de har speciellt god relation till vilket kan ha 

påverkat resultatet i ”positiv riktning”. Att en av respondenterna inte ville att jag skulle spela in vårt 

samtal kan också ha påverkat studien. Min förmåga att anteckna allt vad personen sade är inte optimal 

och delar av berättelsen kan därför ha fallit bort. Dock har det mest väsentliga kunnat antecknas och 

presenteras. Resultatet påverkas av min förförståelse, den valda teorin och min förmåga eller oförmåga 

att trygga respektive respondent vid intervjutillfället. Hade någon annan forskare genomfört studien 

skulle resultatet se annorlunda ut. Dock stämmer resultatet på flera sätt samman med den tidigare 

forskningen om återhämtning vilket ökar trovärdigheten. 
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4. Resultat

I denna del presenterar jag det empiriska resultatet från de fem intervjuerna. Resultatet kommer att 

presenteras med hjälp av de olika teman som varit återkommande i respondenternas berättelser och 

som vuxit fram under analysarbetet. Jag kommer med egna ord beskriva vad respondenterna berättat 

och sedan underbygga resonemangen med citat från de fem intervjuerna. I samband med varje tema 

följer en analys där jag diskuterar och kopplar berättelserna till den tidigare återhämtningsforskningen. 

Jag har valt att omformulera citaten till skriftspråk för att bidra till avidentifieringen men också för att 

underlätta för läsaren. Jag har också valt att numrera de fem respondenterna med siffrorna 1-5 så att 

läsaren lättare kan följa vem som säger vad under olika teman. För att ge läsarna en bild av 

respondenterna inleder jag med en samlad beskrivning av dessa. 

4.1 Beskrivning av intervjupersonerna

Jag har sammanlagt intervjuat fem personer och samtliga av de intervjuade är inskrivna på 

rehabiliteringsenheten vilket innebär att de haft enstaka eller återkommande psykoser, några har fått 

diagnosen schizofreni. En av de intervjuade var nyinsjuknade i psykos och de fyra övriga har haft 

återkommande psykoser under en längre tid. Antalet inskrivna år på enheten varierade mellan 1 och 12 

år. Tre av de intervjuade var kvinnor och två var män och de var mellan  25 och 60 år gamla. Fyra av 

de fem respondenterna har egna barn, några av dessa bor fortfarande hemma och några är vuxna och 

hade flyttat hemifrån. En av respondenterna arbetar på ett arbetskooperativ, en var utan sysselsättning, 

två praktiserade eller skulle inleda praktik och en arbetade 70% på ett företag. Två av respondenterna 

bor ensamma i hyresrätt och en bor på ett korttidsboende och ska snart flytta till egen lägenhet. De två 

övriga bor tillsammans med sina familjer, en i bostadsrätt och en i villa. Fyra av de fem intervjuade var 

födda utomlands. 

4.2 Barnen och den närmaste familjen

Ett återkommande tema i beskrivningen av faktorer som bidrar till återhämtningen är 

familjemedlemmarnas betydelse. Respondent (1) beskriver barnen, barnbarnen och mamman som 

betydelsefulla, att de ger kraft. ”Det räcker att man hör ifrån dom, likaväl att jag hör ifrån mig till 

dom”. Hon beskriver det som betydelsefullt att hon fått kontakt med sin mor igen då relationen 

tidigare var lite ”knakig”. Vidare beskriver hon pojkvännen som viktig, ”jag blir glad och får energi 

av honom”. Respondent (3) som haft återkommande psykoser berättar att syskonen, föräldrarna och 

sambon är viktiga eftersom de träffas så ofta. Hon berättar att de frågar hur hon mår, att de vill att hon 

säger till innan det händer (blir sjuk igen), att de vill hjälpa till. Hennes man är betydelsefull eftersom 

han direkt märker av när hon mår dåligt, ”han känner av mig” berättar hon. Respondent (2) beskriver 

sambon och dottern som viktig under den tid hon var inlagd på sjukhuset. “Framförallt sambon för 
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han höll ihop allting när jag inte var där och han har visat stor förståelse och peppat mig”. Sambon 

och dottern var också viktiga då de beskrivs som ett motiv till att snabbt bli frisk. ”Jag kände tidigt att 

jag inte vill vara en psykiskt sjuk mamma så det var väldigt viktigt för mig att fort bli frisk för min 

dotters skull. Och för sambon, återgå till det normala”. Att bevisa sin självständighet i förhållande till 

familjen, som att klara av ett arbete eller ordna med boende, var också ett motiv som visade sig i en av 

intervjuerna. Respondent (5) beskriver det på följande sätt: ”att klara mig själv och bevisa för familjen 

att det går, att jag kan ta hand om mig själv, var jag än går”. De vuxna barnen till respondent (4) 

beskrivs som betydelsefulla även om han bara följer deras liv på avstånd och de sällan träffas. Han 

beskriver dem som ”en inre gnista” och som en viktig anledning till att vilja fortsätta leva, att inte ta 

livet av sig när självmordstankarna kommer och att klamra sig fast vid i svåra tider. ”Och då var det 

mina barn framförallt som jag tänkte, om jag skulle ta livet av mig hur skulle då mina barn må? 

Skulle de kanske lägga skulden på sig själva? Det skulle varit fegt ifrån mig att försvinna, att inte 

fortsätta kämpa, det skulle vara fegt att ge vika för sjukdomen, fastän det var jättejobbigt och svårt”.

Det ovan beskrivna resultatet stämmer på flera sätt väl överens med den tidigare forskningen om 

familjens betydelse för återhämtningsprocessen. Att den närmaste familjen skapar kontinuitet genom 

att hålla kontakten, att den stödjer och hjälper, upptäcker när individen får sjukdomssymtom och 

”håller ställningarna” under sjukdomsperioderna (Schön et al. 2009, Topor, 2001). Men tre av de olika 

berättelserna beskriver också familjemedlemmarna och framförallt barnen som viktiga motiv till att 

vilja återhämta sig eller vilja fortsätta leva. De vill återhämta sig för någon annans skull, ”för barnens 

skull” eller ”för att bevisa för familjen att det går” eller ”om jag skulle ta livet av mig hur skulle då 

mina barn må?” Man kan utifrån detta tolka familjens betydelse för respondenterna som tudelad. 

Familjemedlemmarna har en yttre stödjande funktion för respondenterna men tjänar också som ett inre 

motiv till att fortsätta kämpa, återhämta sig eller tillfriskna. Om jag utgår från den tidigare forskningen 

om familjens betydelse för återhämtningsprocessen är detta en aspekt som inte tas upp. 

4.3 Vänner och andras betydelse

Fyra av respondenterna beskriver att de har vänner och andra människor i sin närhet som på olika sätt 

är en stödjande faktor i återhämtningsprocessen och en av dem nämner ingen vän utanför den 

närmaste familjen som betydelsefull. En av kvinnorna, respondent (2) berättar att hon har lätt för att 

vara sårbar, att hon haft många samtal och att hon har många vänner som hon kan ringa till och prata 

av sig för. Hon berättar också att hon fått mycket stöd av sina kollegor och sin chef då hon blev sjuk. 

Att de brytt sig, inte gjort henne stressad och tagit hänsyn till hennes sjukdom. ”Jag har inget problem 

med att gråta hos dom eller visa sårbarhet. Ibland är det jätte skönt att bara gråta ut”. Hon berättar 

vidare att hon aktiverat sina arbetskompisar, att de går promenader tillsammans om det är fint väder. 

Respondent (4) berättar att han fortfarande är mycket ensam och att han förlorat kontakten med sina 

gamla vänner. Han berättar att den enda bekantskapen som finns kvar kommer från 
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rehabiliteringsenheten, dessa kan han känna glädje med, umgås med eller träffa på stan. Respondent 

(1) berättar att hon har flera nära vänner. Hon nämner framförallt en brukare och en från personalen 

som betydelsefulla, att de brukar dricka kaffe och bara prata allmänt. Hon berättar att hon och 

brukaren från enheten träffas ibland hemma hos varandra. När respondent (5) berättar att hans syster 

som bor i stan snart ska flytta säger han att det känns ok eftersom att han har vänner i sin närhet som 

finns kvar om han skulle bli sjuk igen. När han var sjuk fick han låna pengar av sina vänner och de 

köpte mat och cigaretter åt honom när han inte kunde handla själv. 

Ur resultatet framgår det att två av respondenterna beskriver andra brukare eller personal från 

rehabiliteringsenheten som vänner eller också som den enda kvarvarande bekantskapen efter 

insjuknandet i psykossjukdom. Respondent (2) nämner ingen speciell bekantskap utanför den närmaste 

familjen. Dessa respondenters uttalanden stämmer överens med den tidigare forskningen om 

återhämtning som visar att många människor med psykiska sjukdomar hamnar i ensamhet och att de i 

många fall har ett begränsat socialt nätverk utanför familjen och de professionella vårdgivarna (Topor, 

2001). De två övriga respondenterna beskriver sina vänner som personer utanför den 

öppenpsykiatriska enheten eller också som arbetskollegor. Man kan utifrån den tidigare forskningen 

om återhämtning tolka detta som att dessa individer på ett annat sätt får möjlighet att skapa nya 

identiteter och roller bredvid den mentala sjukdomen vilket har betydelse för återhämtningsprocessen 

(Schön, 2009, Bogarve et al, 2012) Är det gamla vänner kan relationerna även bidra med att personen 

med psykossjukdom kan få kontakt med sitt ”gamla jag” och bli en del av en tidigare gemenskap 

vilket också kan bidra till återhämtningen (Windell & Norman, 2012). Samtidigt menar Schön et al. 

(2009) att det är kvaliteten i relationen som har betydelse för återhämtningen. Utifrån detta är det av 

mindre betydelse huruvida de viktiga personerna kring respondenten är vårdpersonal, andra brukare, 

familj eller vänner utanför vårdsammanhangen. Oberoende av vilken form av gemenskap den enskilde 

är en del av visar forskningen att känslan av tillhörighet ger ökat hopp och skapar mening (Perry, 

Taylor, Shaw, 2007). 

I resultatet framgår det också vilka kvalitativa skillnader respondenterna tillskriver vänskapen. 

Vännerna beskrivs som någon att känna glädje med, träffa på stan eller någon att bara umgås med. En 

av respondenterna får mycket stöd av sina kollegor och av arbetsgivarna och en av dem tillskriver 

vännerna stor betydelse och tilltro då han erfarit deras stöd under sjukhusvistelsen. Detta tyder på att 

relationen med vännerna upplevs som trygga och nära för respondenten.

4.4 Vad som ger motivation och inre kraft

Någon form av tro är ett tema som tre av respondenterna tar upp som ett viktigt motiv som ger hopp, 

inre kraft och mening. Respondent (1) berättar att hon ber till Jesus Kristus varje dag och att det ger 

kraft och inre ro. Och respondent (5) berättar att han blir religiös under psykostillståndet ”att bli 

religiös hjälper mig, ger mig ett visst lugn, annars snurrar det bara”. Att välja en tro, tron på gud, 
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beskriver respondent (4) som ett aktivt val eller något som krävdes för att bli av med 

misstänksamheten och få tillbaka tilliten till människor. ”Så jag bestämde mig för att slänga mig in i 

den andliga världen” berättar han. Han beskriver de senaste åtta åren som en omvändelse och en 

period av aktivt andligt sökande och att han framöver kommer att fortsätta med sin andliga utveckling. 

Han berättar att han lärt sig hantera sin sjukdom med hjälp av mediciner och genom den andliga 

metoden. Då han lägger sig på kvällen överlämnar han sig till gud och behöver numera sällan ta hjälp 

av medicinerna för att kunna somna berättar han. 

Minnet av hur det var innan insjuknande är för flera av respondenterna ett mål eller ett motiv som 

ger kraft att återhämta sig. Respondent (4) berättar att han alltid älskat livet innan han blev sjuk och 

när han hamnade i ett svårt läge, då han förlorade anledningen till att leva försökte han påminna sig 

själv om att livet kunde ha varit annorlunda. ”Att det inte är det riktiga livet som jag genomgår under 

sjukdomen utan att det finns en annan sida av livet som är värt att försöka nå igen. Då påminde jag 

mig själv om att det fanns en tid då jag var glad, då jag var lycklig och det är värt att kämpa emot”. 

Han beskriver att det kanske inte är samma liv som tidigare som han strävar mot, men ett liv där han är 

frisk och där han fått tillbaka tilliten, tron och kärleken. Ett liv utan rädsla och tomhet. Respondent (2) 

berättar att ett mål är att gå tillbaka till vad hon var innan. Hon säger: ”jag vet hur jag var innan. Bara 

helt enkelt känna glädje igen”. Respondent (3) kunde inte beskriva något som var drivande, som gav 

kraft eller motivation till att vilja återhämta sig. 

Respondenternas berättelser bekräftar den tidigare forskningen som visar att någon form av tro 

eller andlighet är vanligt förekommande som en viktig meningsskapande, rogivande och 

återhämtningsskapande faktor (Bogarve et al. 2012, Topor, 2001, Topor, 2004, Wilken, 2007). För två 

av respondenterna beskrivs tron som ett aktivt val som de praktiserar dagligen ”som en metod” medan 

en av dem ”blir religiös” under psykostillståndet. 

Det framgår också att minnet av det tidigare livet, innan insjuknandet i psykos, är ett inre 

meningsskapande motiv att sträva mot för två av respondenterna. En strävan mot glädje och lycka. En 

av dem uttrycker tydligt att det handlar om att komma tillbaka till den hon var innan hon blev sjuk 

medan den andra ger uttryck för en strävan mot specifika inre upplevelser som exempelvis tillit och 

kärlek och inte precis den han var innan insjuknandet. Utifrån Deegans (1988) och Pit & Killbrides 

(2006) tankar om det förlorade självet kan man tolka detta som att respondenterna har som drivkraft 

att ”återuppbygga självet”. Att ett meningsskapande motiv är att söka efter ”ett själv” som de förlorat 

efter att ha drabbats av psykossjukdom. Forskningen pekar dock på betydelsen av att söka efter en ny 

känsla av själv och mening i strävan mot återhämtning. Sträva mot den man var innan insjuknandet 

kan enligt Bogarve et al. (2012) vara ett hinder för återhämtningen.

4.5 Om framtiden 

Angående framtiden berättar respondent (1) att hon försöker leva här och nu, att hon inte vet, och att 
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hon inte tänker så mycket på framtiden. Respondent (2) berättar att det stora målet är att bli helt 

medicinfri och att inte utsätta sig för stressande situationer eller ta onödiga risker. Men framför allt: 

”att inte hamna här igen”. Att få sommarjobb är något som respondent (5) hoppas på framöver. 

På frågan om respondenterna kan se något som hindrar dem från att må bättre framöver får jag tre 

svar av respondenterna. Respondent (2) berättar att hon är väldigt bestämd av sig och att det inte finns 

något som kan hindra henne. Dock meddelar hon att det kan bli lite besvärligt om hennes nuvarande 

vikariat inte blir förlängt, om hon blir arbetslös. Samtidigt säger hon ”men det verkar ju inte så, jag 

tar det som det kommer”. En av de andra respondenterna (1) ser inga hinder, ”jag har ju jobbet på 

arbetskooperativet och tillräckligt med pengar”. En tredje ser inga hinder alls. 

Jag tolkar det ovanstående resultatet som att de svarande respondenterna huvudsakligen har en 

positiv och hoppfull syn på framtiden. Två beskriver att de fokuserar på nuet eller tar dagen som den 

kommer och motiveringen till varför de ser positivt på framtiden varierar mellan respondenterna. En 

kan tolkas ha stor tilltro till sin egen förmåga ”jag är väldigt bestämd av mig” och två andra lägger 

fokus på de materiella tillgångarna, att ha ett arbete eller tillräckligt med pengar. Några orosmoment 

kan dock skönjas i respondenternas beskrivningar. En av dem beskriver att målet för framtiden är att 

”inte hamna där igen” samtidigt som hon också ger uttryck för sin egen förmåga att påverka och 

hantera sina svårigheter och sin behandling. Att bli medicinfri och att inte utsätta sig för stressande 

situationer. En annan uttrycker viss oro kring huruvida hon kommer att få det arbete hon önskar eller 

ej. 

Utifrån återhämtningsperspektivet talar man om hoppets betydelse för återhämtningsprocessen  

(Deegan, 1987, Mead & Copeland, 2000, m.fl.). Jag tolkar föregående analys som att respondenterna 

på flera sätt beskriver en känsla av hopp inför framtiden. Dels för att de är nöjda med hur det är men 

också för att de uttrycker en upplevelse av att kunna påverka den egna situationen. Samtidigt kan man 

också tolka svaren ”att ta dagen som den kommer” eller ”leva här och nu” som att den enskilde inte 

riktigt vågar hoppas eller formulera mål inför framtiden. Man kan tolka det som en rädsla för att 

misslyckas eller också som god insikt kring de egna begränsningarna. Som jag tidigare nämnt beskrivs 

en viktig del i återhämtningen som individens strävan att utveckla sina personliga mål (Bogarve et al, 

2012). 

Tre av respondenternas lägger stor vikt på arbetet i förhållande till framtiden. Detta kan förstås då 

arbetet enligt forskningen på flera sätt bidrar till den enskildes välbefinnande. Arbetet skapar 

meningsfullhet och trygghet och bidrar till känslan av att vara behövd. Det förstärker identiteten och 

det skapar vardagsstruktur och ett socialt sammanhang. Arbetet hjälper även individen med att 

upprätthålla identiteten av att vara en hel och fullvärdig samhällsmedborgare (Karlsson, 2008, Topor, 

2001, Wilken, 2007). 
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4.6 Vändpunkter 

En fråga jag ställde var huruvida respondenterna kunde urskilja någon händelse som haft speciell 

betydelse i riktning mot ett bättre mående. Två av respondenterna berättar att de inte kan se någon 

speciell händelse som haft betydelse. Respondent (3) berättar att hon inte vet varför hon blir bättre, det 

bara händer. Hon berättar att hon inte kan se någon när hon mår dåligt, inte ens gå ut och handla, att 

hon upplever att alla kollar på henne. ”Efter ett tag kommer man tillbaks, då kanske man tittar ut och 

kan se folk”. Att återhämtningen sker steg för steg är också något som framkommer. Respondent (4) 

berättar att han lidit av så många symtom att det skulle vara omöjligt att en händelse inom en kort tid 

skulle påverkat hälsotillståndet. Respondent (2) berättar att hon tror att flera händelser varit 

betydelsefulla och ger ett exempel. Hon säger att hon träffade en av sina vänner för en tid sedan och 

att hon då berättade för henne hur hon mådde, att hon kände sig likgiltig och orolig och saknade lust. 

Vad som var betydelsefullt var att vännen sa åt henne att tillåta sig själv att vara lite olycklig också 

efter allt som hänt, att man inte kan vara lycklig jämt. ”Så det där var viktigt för mig, att bara helt 

enkelt acceptera mig själv”. En av respondenterna (5) berättar att han under sin sjukdomsperiod inte 

kunde nå något av de mål han satt upp. När han då fick reda på att han fått plats på ett boende fick han 

en kick framåt, ”innan kändes det hopplöst, allt var på botten”. 

Resultatet visar att två av respondenterna kan beskriva specifika händelser som haft betydelse för 

återhämtningsprocessen. De övriga kunde inte beskriva någon speciell händelse som extra 

betydelsefull eller menade att förändringen bara hände. Respondenternas berättelser kan relateras till 

Alain Topors (2004) beskrivning av hur en eller flera händelser kan upplevas som speciellt 

betydelsefulla för återhämtningsprocessen.

4.7 Förändrad syn på sig själv och livet

Av respondenterna får jag en varierad bild av hur psykossjukdomen påverkat synen på livet och dem 

själva. Ett kort svar från respondent (3) var ”ser ingen skillnad, mådde bra innan men inte så bra nu”. 

Respondent (1) berättar att hon kan uppskatta livet mycket mer nu än innan hon blev sjuk, att hon 

tidigare hade självmordstankar och att hon ”gått från botten och är på väg upp”. Hon berättar att hon 

inte kunde uttrycka vad hon kände eller tänkte men att hon numera kan uttrycka att hon älskar någon. 

Psykossjukdomen har påverkat min syn på andra människor med psykisk sjukdom men så mycket mer 

har den inte tillfört berättar respondent (2). Hon berättar att en av hennes syskon led av psykisk 

sjukdom, ” nu förstod jag henne, äntligen förstod jag henne, vad hon gick igenom och min sjukdom 

och mitt tillstånd var inte ens en tiondel av hennes”. Hon berättar också att människor som själva inte 

lider av psykisk sjukdom är så bra på att ge råd. ”Tänk si eller tänk så, tänk positivt eller hoppas du 

snart kan sluta med medicinerna”. Hon berättar att hon också var så när systern var sjuk, ”men nu 

förstår man att nej fan det är inte så enkelt”. Respondent (3) berättar att när hon är sjuk blir allt bara 

meningslöst och fel, barnen och hennes man, allt känns som en lek. Men att det verkligen inte är så, 
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”bara när man mår dåligt”. Respondent (4) berättar att han under sjukdomsperioderna haft väldigt 

svårt med att stå ut med livet. Att det finns krafter inom honom som kväver livet och gör honom 

väldigt rädd och att den enda möjliga utvägen blir att försvinna eller ta livet av sig. Samtidigt beskriver 

han att han alltid älskat livet både nu och innan han blev sjuk och att han känt en livsgnista både i och 

utanför sig själv. Han beskriver att han steg för steg kämpat med att få tillbaka en ljus bild av livet, 

världen och andra människor. Han berättar att han verkligen kan förstå hur svårt och tungt livet kan 

vara, ”om nånting är till punkt outhärdligt då måste man fly från det. Eller på något sätt försvinna 

eller finna en motvikt”. Respondenten berättar att det inte går en dag som han inte rannsakar sig själv. 

Att han varje dag iakttar om han har ångest, har kroppsliga svagheter, känner sig rädd eller otrygg. 

Han beskriver vidare sitt förhållande till sjukdomen, att han lever tillsammans med sjukdomen eller att 

sjukdomen lever i honom, ”vi är på något sätt grannar och det finns tack och lov så mycket friska 

krafter i mig idag att jag nästan med säkerhet kan säga att jag inte kommer att försvinna”.

Den tidigare återhämtningsforskningen beskriver hur svårt livet kan te sig för personer som drabbas 

av psykiska sjukdomar. Många beskriver hur de förlorar hela livsmeningen och överväger att inte 

längre fortsätta leva. Två av respondenterna ger i sina berättelser en bild av detta lidande. En av dem 

beskriver hur hon rest sig från botten, att hon hade självmordstankar innan hon insjuknade i psykos 

men att hon idag kan uttrycka vad hon känner och uppskattar livet mer än hon gjorde tidigare. Hennes 

beskrivning stämmer väl överens med den tidigare forskningen som beskriver hur återhämtningen kan 

leda till ett personligt växande, till en ny syn på sig själv och till en upplevelse av att vara starkare än 

man var innan de psykiska svårigheterna (Bogarve et al. 2012, Deegan, 1988, Wilken, 2007). Den 

andre beskriver hur han steg för steg, genom att kämpa, fått tillbaka en ljus bild av livet och av andra 

människor. Jag tolkar hans beskrivning som att han förhåller sig aktivt till sin psykiska sjukdom och 

att han ger uttryck för en viss distans. ”Det går inte en dag som jag inte rannsakar mig själv” och”vi 

är på något sätt grannar”. Tidigare berättelser om återhämtning visar att en viktig del av 

återhämtningsprocessen är att aktivt kunna förhålla sig till sjukdomen, hantera symtom och att ej inta 

en sjukroll (Schön et al. 2009, Wilken, 2007, Wood et al. 2010, m.fl.). Många med psykisk sjukdom 

upplever också ett dubbelt medvetande. Ett ”jag” som känner igen sig själv och ett som är främmande 

för individen och som under sjukdomsperioder kan överta makten. Topor (2004) menar att det dubbla 

medvetandet är en utgångspunkt för återhämtningsarbetet och att individen kämpar med att förhålla 

sig till sina olika själv. Respondentens relation till sjukdomen kan tolkas som en beskrivning av detta 

dubbla medvetande. 

En förståelse för andra människor med psykisk sjukdom är ett återkommande tema. Genom att 

själv drabbas av psykisk sjukdom menar två av respondenterna att deras syn på och förståelse för 

andra med psykisk sjukdom förändrats. Jag tolkar det som att de innan de själva drabbades av 

sjukdomen levde med fördomar och värderingar som de tvingats att omvärdera.
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4.8 Upplevelsen av att kunna påverka

Respondenterna ger olika uttryck för upplevelsen av att kunna påverka sin situation. Respondent (1) 

berättar att hon har för avsikt att låta hennes nuvarande förvaltare bli hennes ”Gode man” istället. Så 

att hon kan handskas med sina pengar själv och få hjälp med att betala räkningarna om det behövs. 

Medicinerna är ett annat tema som respondent (2) tar upp. Att hon själv pushat på doktorn till att sänka 

medicindosen då hon blivit för trött. Om hon behöver prata av sig ringer hon någon eller om hon 

behöver röra på sig tar hon en promenad tillsammans med en arbetskamrat. ”Så jag har påverkat en 

hel del”. Respondent (3) berättar att hon vägrade lägga in sig på slutenvården då hon blev sjuk trots 

läkarens rekommendationer. ”Jag har varit där så många gånger och jag kände att jag kunde va 

hemma och ta hand om mig själv”. Respondent (5) berättar att han ”ordnar allt” och ”kan allt själv”. 

Han har kontakt med CSN, ordnar med arbetsförmedlingen och med försörjningsstöd och tar sina 

mediciner. 

Återhämtningsforskningen beskriver hur upplevelsen av att kunna påverka den egna livssituation 

och livsförloppet är centralt för möjligheten till återhämtning (Coleman, 2004, Bogarve et al, 2012, Pit 

& Killbride, 2006, Topor, 2004). Samtliga respondenter ger uttryck för att på ett eller annat sätt, utifrån 

sin livssituation och sina förutsättningar, kunna påverka den egna livssituationen och tar framförallt 

upp exempel i relation till vården. De beskriver hur de kan påverka medicineringen, gå emot läkarens 

rekommendationer eller förändra det egna ansvaret i förhållande till den personliga ekonomin och 

arbetssituationen. Jag tolkar deras uttalanden som ett uttryck för empowerment. De förhåller sig inte 

passivt utan ger uttryck för en förmåga att påverka den individuella livssituationen. 

4.9 Orsak och mening 

En fråga jag ställde till respondenterna var om de kunde se någon mening med att de fått 

psykossjukdomen eller om de kunde ge någon egen förklaring till varför de blivit sjuka. Respondent 

(2) berättar att hon många gånger tänkt att meningen med att bli sjuk var för att hjälpa henne att 

bearbeta sorgen efter sin syster som själv hade psykossjukdom och som dog strax efter det att hon 

själv blev sjuk. Genom att själv bli sjuk menar hon att hon kunnat förstå hur hennes syster hade det. 

”Timeingen är så konstig, så det är nästan att man börjar tänka att det var meningen, att det var för 

att kunna hjälpa mig igenom det här”. Hon förklarar vidare orsaken till att hon blev sjuk med en 

stressig livssituation där de flyttade, inskolning på dagis, många arbetsintervjuer och senare många 

fester och konferenser på det nya arbetet. Men också på grund av att systern mått dåligt en längre tid. 

Det hela resulterade i att hon låg sömnlös i 72 timmar och sedan fick psykos. Samtidigt berättar hon 

att hon inte kan förstå varför hon drabbades då hon inte haft några psykiska besvär tidigare. Slutligen 

är hennes förklaring den genetiska biten. ”Jag menar, mina systrar har haft det, vi har två släktingar i 

hemlandet som har det, så jag skyller på generna”. Tre av respondenterna kunde inte se någon mening 

med att de blivit sjuka. Den ena av dem, respondent (4) säger att han inte ser någon mening eller något 
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positivt med sjukdomen. ”I mitt fall är det psykos och annars har psykiska sjukdomar ingen mening. 

Dom tjänar ingenting till, förutom stora plågor för de drabbade”. Han berättar vidare att han blev sjuk 

efter efter att ha blivit misshandlad av några landsmän, ” Jag gick med rädslan ett och ett halvt år 

innan jag sökte hjälp. Då jag började höra röster förstod jag att det var något allvarligt som pågick”. 

Han berättar att han hade stora sömnsvårigheter under den här tiden, att han tog kontakt med en 

psykiatriker och fick flera diagnoser. Respondent (1) berättar att orsaken till att hon blev sjuk är 

tidigare övergrepp. Hon berättar att när hon bytte namn för att inte kännas vid allt det svåra som hänt 

hamnade hon i psykos. Respondent (5) berättar att orsaken till att han blev sjuk den här gången är 

sömnbrist men att tidigare psykosepisoder varit drogrelaterade. ”Alla som inte sover går tillslut in i 

väggen” säger respondenten. Respondent (3) uttrycker sig på följande sätt då hon berättar om det 

första insjuknandet och mötet med vården: ”så kom jag dit och så tänkte jag... hur kan det hända mig 

liksom? Varför just mig? Men det hände bara”. Hon berättar även att hon blev sjuk i samband med en 

stressig arbetssituation.  

Enligt den tidigare forskningen har det betydelse för återhämtningsprocessen att den enskilde söker 

efter orsakerna och meningen till sina psykiska svårigheter (Perry et al. 2007, Bogarve et al. 2012, 

Wilken, 2007). Topor (2004) menar att en förklaring kan hjälpa individen att organisera och hantera 

sina erfarenheter och orientera sig mot framtiden, ”den skapar ordning i individens berättelse om sig 

själv”. Resultatet visar att flertalet av respondenterna förklarar orsaken till att de blivit sjuka med yttre 

händelser. Händelser som respondenten inte kunnat hantera, som skapat stress och sömnlöshet och 

därefter psykiska svårigheter. En kopplar de tidigare psykosepisoderna till droganvändning och en ger 

delvis en genetisk förklaring till psykossjukdomen. Merparten av respondenternas berättelser kan dock 

kopplas till den sociala förklaringsmodellen till varför de drabbats av psykisk sjukdom (Allgulander, 

2008). Att olika händelser skapat ett psykologiskt lidande som den enskilde inte haft förmåga att 

hantera eller bearbeta. Ingen av respondenterna förklarade orsakerna till sjukdomen med traumatiska 

händelser från barndomen eller individuella karaktärsdrag.   

Endast en av de svarande respondenterna kunde urskilja någon mening med att hon drabbats av 

psykisk sjukdom. De övriga ser ingen mening och en poängterar att psykisk sjukdom endast skapar ett 

stort lidande för den som drabbas. 

4.10 Hur rehabiliteringsenheten och personalen stödjer återhämtningen 

Respondenterna tar upp olika faktorer som de upplever att rehabiliteringsenheten har bidragit med i 

förhållande till deras återhämtning. Respondent (1) berättar att enheten och träfflokalen alltid finns 

där, att man får mat och kan komma och gå som man vill. Hon berättar också att hon fått flera sociala 

kontakter via enheten. Att träffa psykologen och skötaren en gång i veckan beskriver respondent (2) 

som väldigt viktigt under den första tiden. Hon berättar att de hjälpte henne med hennes skuldkänslor 

och alla de negativa tankar som kom i samband med att hon blev sjuk och att systern dog. Hon berättar 
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också att hon fick hjälp att hantera sin ångest, ”det var viktigt för mig”. Nu har hon mindre behov av 

att prata och träffar psykologen allt mer sällan vilket hon fick veta är bra, ”då vet man att man är på 

god väg”. Vidare delar hon med sig av sina tankar kring den dagliga verksamheten på enheten. Hon 

berättar att hon inte alls varit aktiv i den dagliga verksamheten då hon började arbeta kort efter att hon 

blev utskriven från psyket. Att besöka träfflokalen kändes inte kul eftersom hon upplevde att de flesta 

där var mycket sjukare än hon själv berättar hon. Hon medger dock att hon gärna haft några 

”psykosvänner” att kunna dela och prata med. När hon var där var det ingen som det ”klickade” med 

berättar hon. ”Så det har jag saknat lite faktiskt, nån som förstår en”. Att personalen är så lätt är nå 

tycker hon också är bra. Respondent (4) berättar att han alltid haft förtroende för vården i allmänhet 

och för alla de som arbetar på enheten, ”läkare, mina samordnare och andra människor finns här för 

att hjälpa och för att jag ska må bättre” berättar han. Han säger att han börjat tycka om att komma till 

enhetens träfflokal, äta god mat och växla några ord med de som finns på platsen. Han beskriver hur 

många av de brukare som kommer till enheten, inklusive han själv, ofta är mycket ensamma och att 

det för honom betyder mycket att tillbringa några timmar på enheten. ”Rehabiliteringsenheten har 

varit till stor hjälp med allt, tack för att jag har dom säger jag bara, det borde alla kommuner ha” 

uttrycker respondent (5). Han berättar hur många familjer inte vet hur de ska hjälpa till när deras 

anhöriga blir sjuka, att de tror att man blivit galen. När han själv hamnade i psykos första gången fanns 

familjen som stöd men inte efter att han blev inlagd på psyket och inte när det hände igen. Han gör 

också en jämförelse med vården i England, som han inte tyckte var lika bra och där en av de tidigare 

sjukdomsepisoderna ägde rum. ”De kollade bara att man levde, det fanns ingen som Erika och Hanna 

där” (två fingerade namn av personal från enheten). Han beskriver vidare personalen och deras 

stödjande arbete som en avgörande faktor till att så mycket ordnat sig och att han mår så bra idag. Han 

berättar att han saknade allt då han sist blev sjuk. Han hade inga pengar, inget arbete, inga vänner och 

ingenstans att bo. ”Personalen hjälpte till att ordna allt”. Samordnarna kommer hem och pratar med 

mig när jag är sjuk berättar respondent (3). Hon berättar att det känns ok att de kommer, att de tar 

kontakt trots att hon inte vill när hon är sjuk. Detta för att de känner varandra och för att hon vet att det 

dom pratar om inte kommer ut. ”Det är mest att man pratar, jag pratar ut. Jag vet att det inte kommer 

ut”. Hon säger att samordnarna brukar berätta om olika aktiviteter på rehabiliteringsenheten och att 

hon också får informationsblad om olika aktiviteter. Hon berättar vidare att hon inte vill delta utan att 

hon tar en promenad istället. ”Dom vet att jag mår bättre av det” säger hon. 

Resultatpresentationen beskriver hur rehabiliteringsenheten på flera sätt är ett stöd för 

respondenternas återhämtningsprocess. Två beskriver träfflokalen som en viktig plats att komma till. 

En plats som alltid finns där, en plats för att möta andra och skapa relation. En av dem beskriver hur 

många av de brukare som kommer till enheten, inklusive han själv är mycket ensamma och att det för 

honom betyder mycket att tillbringa några timmar på enheten. Jag tolkar det som att träfflokalen 

beskrivs som en social arena och bidrar med trygghet, gemenskap och kontinuitet för de två 

respondenterna. Att två av respondenterna av olika anledningar inte besöker träfflokalen framgår 
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också. Wood och hans kollegor (2010) och många andra beskriver hur människor med psykossjukdom 

ofta lever mycket isolerat, att de förlorat kontakten med sina vänner och med familjen. Författarna 

poängterar vikten av att utveckla sociala nätverk och aktiviteter för personer med psykossjukdom. 

Rehabiliteringsenheten verkar bidra med just detta för de två respondenterna. Wilken (2007) tar i sin 

studie upp trygga platser att komma till vid tider av sårbarhet som en viktig aspekt för den 

återhämtningsinriktade praktiken. Denna beskrivning liknar också respondenternas berättelser av 

vilken betydelse rehabiliteringsenheten har för dom.

Vidare visar resultatet att personalen bidrar med en kontinuerlig kontakt och är lättillgängliga. För 

en av respondenterna var det framförallt viktigt under den första tiden av psykostillståndet. För en 

annan är det betydelsefullt att personalen aktivt tar kontakt och att personlig information inte sprids till 

andra, att sekretess råder. I Pit & Killbrides studie (2006) var ökad kontinuitet en av de önskningar 

som de intervjuade tar upp gällande förändringar för praktiken. Till skillnad från detta verkar de 

svarande respondenterna i denna studie vara nöjda med just denna aspekt av stödet. 

”Rehabiliteringsenheten har varit till stor hjälp med allt, tack för att jag har dom säger jag bara, det 

borde alla kommuner ha” uttrycker en av respondenterna. Jag tolkar citatet som att personalen på 

enheten verkligen lyckats att stödja respondenten till återhämtning genom att hjälpa honom att 

förändra hela sin livssituation.  

4.11 Betydelsen av mediciner 

Att respondenterna upplever medicinerna som en betydelsefull faktor för att kunna återhämta sig och 

må bättre framgår av samtliga respondenters berättelser. ”Det viktigaste är tabletterna, jag måste ha 

dom. Annars mår jag inte bra, då hamnar jag där igen” berättar respondent (3) som haft flera tidigare 

psykoser. Hon nämner att hon tidigare tog tabletter men att hon nu kommer till enheten varannan 

vecka för att få en spruta och att det går mycket bättre. Respondent (1) säger att hon inte känner så stor 

skillnad om hon tar psykofarmaka eller inte men berättar att medicinen för hennes fysiska åkommor är 

helt nödvändig för att må bra. Respondent (5) berättar att han får en spruta som hjälper. Att medicinera 

regelbundet och ta tabletter vid behov beskriver respondent (4) som ett sätt att återhämta sig. Han 

berättar att han ibland inte står ut med ångesten och sin inre ofrid och då tar han sina ”vid behov 

tabletter”. Han säger att ångesttillståndet är väldigt väldigt jobbigt. Att han darrar i hela kroppen och 

blir rastlös, ”det är outhärdligt utan tabletter”. Slutligen berättar respondent (2) att hon förstår att 

medicinen behöver vara där men att hon är glad över att hon kunnat gå ned i dos. Hon berättar vidare 

att hon varit lite besviken över att hon vid några tillfällen fått fel medicindosering, ”de borde ha koll”. 

Hon säger att hon själv har bra koll och inte är orolig men att hon tänker på andra som inte kan 

språket. Det tar så lång tid att trappa ned en medicin och får man fel dos behöver man kanske göra om 

arbetet igen.

Likt den tidigare forskningen beskriver respondenterna hur medicinerna på olika sätt bidrar till 
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återhämtningsprocessen. Betydelsen av att hitta rätt form av mediciner och hur de ska tas för att bäst 

passa en själv framgår vilket även Windells & Norman (2012) och Wilken (2007) nämner i sina 

studier. Jag tolkar flera av respondenternas utsagor som att de är aktiva i förhållande till 

medicineringen vilket enligt Topor (2001) och Schön med kollegor (2009) är av betydelse för 

återhämtningsprocessen. Under rubriken ” Upplevelsen av att kunna påverka” beskriver respondent (2) 

att hon pushat på doktorn för att sänka medicindosen. Vidare beskriver hon i föregående 

resultatbeskrivning hur hon kunnat korrigera medicindosen då det blev fel. Hon ger uttryck för 

medvetenhet och egenaktivitet men problematiserar detta i relation till brukare som saknar språket. Att 

kunna kommunicera runt dessa frågor är naturligtvis en förutsättning för att kunna påverka 

återhämtningsprocessen. Respondenternas utsagor berättar vidare något om den ordinerande läkaren. 

Jag tolkar uttalandena som att processen kring medicineringen sker i ett samspel mellan brukaren och 

den ordinerande läkaren vilket är betydelsefullt i sammanhanget. 

4.12 Önskade enhetsförändringar 

Respondent (2) som är nyinsjuknad i psykos berättar att hon saknade en mer samlad eller organiserad 

gruppverksamhet på enheten. Där människor som gått igenom samma saker kan träffas och prata om 

sina erfarenheter, om just det temat. ”Det behöver inte vara ofta men att man får va ett gäng som 

träffas och pratar”. Hon menar att det också kunde vara ett sätt att hitta nya vänner som man kan hitta 

på saker att göra med. Att få mer information om de olika sjukdomstillstånden är ett annat tema som 

respondent (4) tar upp. Att genom samtal eller på något annat sätt få en utförligare beskrivning och 

därmed ökad förståelse för vad de olika sjukdomstillstånden innebär och var man befinner sig i 

sjukdomsförloppet. ”Det som jag saknar är information om sjukdomen och om tillståndet just nu, som 

råder inom mig”. Han berättar samtidigt att det nog är svårare att ge en klar bild av psykiska 

sjukdomar med många olika symtom än fysiska, som när man har problem med hjärtat eller levern. 

Något som han också önskar är att han får mer information om hur det har gått och att läkaren eller 

personalen inger hopp. ”Vi är på god väg exempelvis. Eller nu har du drabbats igen, du har fått ett 

återfall och vi ska behandla det så här. Du ska vara inlagd exempelvis en viss tid på sjukhuset sen får 

du den här medicinen som påverkar det och det”. Han beskriver sig själv, läkaren och personalen som 

ett team som gemensamt ska bekämpa sjukdomen. ”Jag upplever oss som samarbetspartners, som ett 

lag. Både den drabbade och läkaren är ett team som ska besegra sjukdomen”. Slutligen berättar 

respondent (3) att hon så sällan besöker enheten att hon inte har något att tillägga. Respondent (5) 

säger: ”Inget mer att önska från enheten, jag tror inte det kan bli bättre”. 

Jag kan utläsa tre olika förändringsteman utifrån det ovan beskrivna resultatet. Till att börja med en 

önskan om en mer organiserad gruppverksamhet som riktas mot en specifik grupp av brukare. I detta 

fall handlar det om en grupp för personer som nyligen hamnat i psykos. Dels för att ha någon att dela 

sina erfarenheter med men också för att hitta nya vänner. Enligt den tidigare forskningen är 
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kamratstöd, att möta människor med liknande erfarenheter på flera sätt ett stöd för den individuella 

återhämtningsprocessen. I dessa sammanhang ges individen bl.a. möjlighet till identifikation och 

kontakt och kan ta del av andras kunskaper och sätt att hantera de olika sjukdomstillstånden och den 

övriga livssituationen (Schön, 2009, Windell & Norman, 2012).  

Att få mer information om den psykiska sjukdomen och den framtida prognosen är också en 

önskan som en av respondenterna tar upp. Den tidigare forskningen visar att en ökad förståelse och 

kunskap gällande den psykiska sjukdomen och livsförhållandena har betydelse för 

återhämtningsprocessen och kan kopplas till begreppet empowerment. Kunskapen ger den enskilde 

verktyg att ta kontroll och utveckla makt vilket gör att han eller hon får möjlighet att påverka sig själv 

och den egna livssituationen (Carpenter, 2002, Pit & Killbride, 2006, Saleebey, 1996).

Jag tolkar respondentens berättelse som att han också önskar ett ökat förmedlande av hopp från 

vårdpersonalens sida. Som jag beskrivit tidigare är förmedlandet av hopp från socialarbetare och 

vårdpersonal och brukarens upplevelse av hopp en grundläggande förutsättning för att kunna 

övervinna sjukdomen och återhämta sig (Carpenter, 2002, Deegan, 1996, Mead & Copeland, 2000, 

Saleebey, 1996, Wilken, 2007, Wood et al. 2010, m.fl.). 

I anslutning till detta beskriver respondenten att han ser på personalen och sig själv som ett team 

som gemensamt ska besegra sjukdomen. Jag tolkar detta som att personalen har stor betydelse för 

respondenten, att det är viktigt för honom att de finns med i kampen mot sjukdomen. I Pit & Killbrides 

studie (2006) är utvecklandet av en gemensam strategi mellan brukare och personal ett av de förslag 

intervjupersonerna ger i syfte att förändra praktiken. Även Saleebey (1996) tar upp betydelsen av att 

skapa ett jämlikt möte mellan socialarbetaren och brukaren. Detta beskrivs som centralt för att stödja 

den enskildes möjligheter till att ta sig igenom sina svårigheter. De behöver föra en respektfull och 

ömsesidig dialog med klienten, utbyta kunskap och samtala om farhågor och förhoppningar menar 

författaren.
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5. Slutsatser

Under detta stycke kommer jag presentera de slutsatser jag kommit fram till efter att ha analyserat 

resultatet med hjälp av den tidigare forskningen om återhämtning. För att påminna läsaren om studiens 

syfte och mina frågeställningar kommer dessa på nytt att presenteras. Jag kommer avsluta med en 

sammanfattande analys och en diskussion.

Syftet med denna studie var att utifrån ett återhämtningsperspektiv få en ökad förståelse för hur 

personer inskrivna på en öppenpsykiatrisk rehabiliteringsenhet för vuxna med psykossjukdom 

upplever återhämtningsprocessen. Ett mål var också att få en ökad förståelse för vilken betydelse 

öppenvården har för den personliga återhämtningen. 

Syftet skulle besvaras genom följande tre frågeställningar: 

� Hur beskriver personer med psykosproblematik som är inskrivna på den öppenpsykiatriska 

rehabiliteringsenheten den personliga återhämtningsprocessen och vilka inre motiv och yttre 

faktorer bidrar till den personliga återhämtningen? 

� Hur upplever personer med psykossjukdom stödet från den öppenpsykiatriska 

rehabiliteringsenheten och på vilket sätt stödjer den återhämtningsprocessen?

� Vilka konkreta förändringar eller vilket stöd skulle brukaren önska från den öppenpsykiatriska 

rehabiliteringsenheten för att stödja den egna och andras återhämtningsprocess? 

Genom att analysera resultatet från respondenternas berättelser med hjälp av den tidigare 

forskningen om återhämtning har jag kommit fram till följande slutsatser: Respondenterna beskriver 

familjemedlemmarnas betydelse som tudelad i förhållande till återhämtningsprocessen. De har en yttre 

stödjande funktion för respondenterna men tjänar också som ett inre motiv till att fortsätta kämpa, 

återhämta sig eller tillfriskna. 

Likt den tidigare forskningen är andra brukare, personal, arbetskollegor och vänner utanför 

vårdsammanhangen betydelsefulla för respondenternas återhämtningsprocess. De bidrar med glädje, 

stöd och umgänge och kan hjälpa den enskilde att skapa nya roller och identiteter eller hjälpa 

individen att få kontakt med sitt gamla ”jag”. 

Någon form av tro eller andlighet beskriver flertalet av respondenterna som betydelsefullt i 

återhämtningsprocessen vilket stämmer överens med tidigare forskning. Även minnet av livet innan 

insjuknandet beskrivs av somliga som ett inre motiv för återhämtning. En strävan mot ett 
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återuppbyggande av ett ”tidigare själv” kan urskiljas. 

 Respondenterna beskriver i huvudsak en hoppfull syn på framtiden vilket enligt forskningen har 

betydelse för återhämtningen. Men de uttrycker också en viss känsla av oro. Flertalet lägger också en 

stor vikt vid sina arbetsförhållanden gällande framtiden. Detta förstärker den tidigare forskningen och 

bilden av arbetet som en viktig faktor för den enskildes mående och identitet. 

Tre av respondenterna i studien kunde inte urskilja någon specifik situation som varit extra 

betydelsefull för återhämtningsprocessen medan två av dem kunde urskilja speciellt viktiga händelser. 

Respondenternas beskrivningar kan därmed till viss del relateras till tidigare berättelser om specifika 

vändpunkter gällande återhämtningsprocessen. 

 Det framgår att återhämtningsprocessen kan leda till ett personligt växande och till en ny 

upplevelse av sig själv. Det blir också tydligt hur psykisk sjukdom innebär ett stort lidande för den 

som drabbats och att vägen tillbaka är lång och mödosam. Att själv drabbas av psykisk sjukdom kan 

ge ökad förståelse för livets svårigheter och för andra med psykisk sjukdom. Att hålla distans, förhålla 

sig aktiv och ta makten över den psykiska sjukdomen genom det ”dubbla medvetandet” är också något 

som synliggörs i studien. 

 Studien visar att samtliga respondenter på ett eller annat sätt, utifrån sin livssituation och sina 

förutsättningar kan påverka den egna livssituationen och de tar framförallt upp exempel i relation till 

vården. De förhåller sig inte passivt utan ger uttryck för en förmåga att påverka den individuella 

livssituationen. De ger uttryck för empowerment. 

 Studien visar att flertalet av respondenterna förklarar orsaken till att de blivit sjuka med yttre 

händelser. Det framgår också att fyra av de fem respondenterna inte kan se någon mening med att de 

drabbats av psykisk sjukdom. 

Studien visar att medicinerna på olika sätt har betydelse för samtliga respondenter vilket bekräftar 

tidigare forskning. Vidare visar studien att flertalet av respondenterna är aktiva gällande hur 

medicinerna ska tas och vilken dos som är passande. Medicineringsprocessen problematiseras i 

relation till människor som saknar språket.  

 Studien visar att rehabiliteringsenhetens träfflokal och mötet med andra brukare är av stor 

betydelse för två av respondenterna. Vidare visar studien att personalen på enheten bidrar med en 

kontinuerlig kontakt med brukarna. Även betydelsen av personalens lättillgänglighet och att de har 

tystnadsplikt visar sig vara betydelsefullt. Att personalen hjälpt till att förändra hela livssituationen för 

en av brukarna kommer också till uttryck. 

Tre tydliga önskningar om enhetsförändringar förmedlas genom studien. En utökat kamratstöd eller 

en mer organiserad gruppverksamhet riktad mot en specifik grupp brukare tas upp. Ett utökat 

kunskapsförmedlande angående psykiska sjukdomar och dess framtidsprognoser tas upp i syfte att öka 

individens brukarinflytande. Att öka förmedlandet av hopp från personalens sida för att stödja 

återhämtningsprocessen är också en tydlig önskan. En beskrivning av brukaren och personalen som ett 

team som gemensamt ska bekämpa sjukdomen framkommer slutligen av studien. Denna aspekt kan 
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också relateras till den tidigare forskningen.

5.1 Sammanfattande analys

Studien visar hur fem personer med psykossjukdom beskriver sin individuella återhämtningsprocess. 

Studien tydliggör också vilka faktorer som bidrar till återhämtningen för dessa individer och vilka inre 

motiv de har som ger kraft och motivation till att vilja kämpa och må bättre. Det framgår vidare vilken 

betydelse den öppenpsykiatriska enheten har för respondenterna och vilka önskningar de har i syfte att 

förbättra praktiken.  

Med hjälp av den tidigare forskningen om återhämtning har jag försökt att belysa deras berättelser 

ur ett större perspektiv. Undersökningen visar att det finns flera likheter mellan de individuella 

berättelserna som respondenterna i studien delar med sig av men det finns också likheter i relation till 

den nationella och internationella forskningen. Ur berättelserna framgår det att respondenterna har 

förmågor som enligt forskningen kan stödja den individuella återhämtningsprocessen. Respondenterna 

beskriver hur de påverkar vården från rehabiliteringsenheten så att den passar deras individuella behov 

exempelvis gällande medicinerna. Studien ger en bild av en smärtsam men samtidigt hoppfull 

återhämtningsprocess där en viss oro i förhållande till arbetet också kan skönjas. Samtliga 

intervjupersoner har utvecklat strategier för att hantera psykossjukdomen med dess symtom. De ger 

sammanfattningsvis uttryck för kvalitéer som brukarinflytande och hoppfullhet som enligt exempelvis 

Pit & Killbride (2007) och Perry med kollegor (2007) är grundförutsättningar i 

återhämtningsprocessen. Vidare visar studien att någon form av tro eller andlighet är betydelsefullt i 

återhämtningsprocessen vilket även Topor (2001) och Wilken (2007) nämner i sina studier. Samtidigt 

framgår det också hur återhämtningen så starkt är förbunden med en social process där vänner, 

arbetskollegor, professionella och familjemedlemmar på olika sätt bidrar till återhämtningsprocessen. 

De bidrar bland annat med stöd, samhörighet och kontinuitet och kan vara ett stöd till att utveckla nya 

roller och identiteter. Deras betydelse stämmer väl överens med den beskrivning som Topor (2001) 

och Schön (2009) med kollegor ger. Vidare visar studien att den närmaste familjen har en yttre 

stödjande funktion men att de också utgör ett inre motiv till att fortsätta kämpa, återhämta sig eller 

tillfriskna. Detta är en tillkommande aspekt i förhållande till den tidigare forskningen. Ett inre motiv 

till återhämtning är även en strävan efter att återuppbygga självet. Detta utifrån Deegans (1988) och 

Pit & Killbrides (2006) tankar om det förlorade självet. Det framgår till viss del att 

återhämtningsprocessen kan leda till ett personligt växande och en ny syn på sig själv vilket bl.a.  

Deegan (1988) och Wilken (2007) beskriver. Enhetens träfflokal och personalens lättillgänglighet visar 

sig vara betydelsefullt för de intervjuade. Tre önskningar om enhetsförändringar förmedlas genom 

studien: En mer organiserad gruppverksamhet riktad mot en specifik grupp brukare, en ökad 

kunskapsförmedling om psykiska sjukdomar och en ökad förmedling av hopp. De två senare 

önskningarna stämmer väl överens med Carpenters (2002) och Seelebeys (2006) tankar om vad 
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professionella kan bidra med utifrån återhämtningsperspektivet. 

 Respondenternas berättelser ger en glimt av hur människor med psykossjukdom upplever en 

pågående återhämtningsprocess och hur smärtsam denna resa kan vara. Det som för dem samman är 

att de bor på samma ort och att de alla får stöd från en och samma rehabiliteringsenhet. Därutöver 

befinner de sig i olika stadier i återhämtningsprocessen och deras ålder, förutsättningar och 

livssituationer skiljer sig från varandra. Trots detta finns det flera gemensamma nämnare mellan dem 

och i relation till andras berättelser och den tidigare forskningen. Jag menar att detta pekar mot att 

studien har relevans för ett större sammanhang även då antalet intervjupersoner varit begränsad.

5.2 Diskussion

En fråga som uppstår är vilken betydelse denna studie har för andra brukare och professionella, hur 

återhämtningsperspektivet kan förankras i det praktiska arbetet. Inte bara på enheten utan också i 

andra verksamheter där man arbetar i syfte att stödja människor med psykossjukdom och andra 

psykiska störningar. 

Schön (2006) skriver att återhämtningsperspektivet inte fått samma genomslag i Sverige som i 

andra länder. Det blir därigenom tydligt att kunskap om återhämtningsperspektivet behöver spridas till 

verksamma inom det psykosociala arbetsfältet och till människor som lider av psykiska störningar i 

Sverige. Carpenter (2002) menar att återhämtningsperspektivet är ett perspektiv som på flera sätt 

stämmer överens med socialarbetarens holistiska eller breda kunskapsbas. Han menar att 

socialarbetarna har en nyckelroll i att sprida detta perspektiv till verksamheter och till andra 

professionella. Utifrån studien och den tidigare forskningen om återhämtning har olika tankar om hur 

perspektivet kan förankras i praktiken tagit form. Carpenter (2002) och Saleebey (1996) menar att 

socialarbetaren och annan personal kan bidra genom förmedlingen av hopp och genom ökad 

utbildning och information om återhämtningsperspektivet och alla de faktorer som påverkar eller 

stödjer återhämtningen. Deras förslag stämmer väl överens med de önskningar som en av 

respondenterna i denna studien förmedlar. Jag tänker att utbildning i återhämtningsperspektivet kan 

förändra utförares grundläggande förhållningssätt till psykiska sjukdomar. Genom detta kan de 

omvärdera sina insatser och låta dem genomsyras av detta perspektiv. Att utbilda socialarbetare och 

annan personal blir extra viktigt då vi alla är en del av den språkliga diskurs som Saleebye (1996) 

beskriver. Detta förstärks av Bogarve et al. (2012) som skriver att ”Samhällets värderingar påverkar 

dem som arbetar inom socialtjänst och psykiatri liksom de arbetssätt som prioriteras, varje dag i varje 

stund”. Flera författare beskriver hur den medicinska förklaringsmodellen och synen på psykiska 

sjukdomar som kroniska i stor utsträckning råder i samhället och inom psykiatriska och 

socialpsykiatriska verksamheter. Rent etiskt är det av stor betydelse att denna syn förändras så att 

patienter och brukare faktiskt ges tillfälle att ta del av den kunskap som finns om 

återhämtningsperspektivet. 
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Idag finns det forskning, utbildningsmaterial, utvecklade metoder och kurser som kan vara ett stöd 

till att öka kunskapsnivån inom området och bidra till att återhämtningsperspektivet förvandlas till 

praktik (Topor, 2004, Bogarve et al, 2012). Men då återhämtningen handlar om en individuell process 

och inbegriper ett holistiskt förhållningssätt blir det svårt att hitta en metod som ensamt leder till 

återhämtning. Det handlar i stället om att arbeta på bred front för att öka den enskildes möjligheter och 

chanser. Jag tänker att verksamma inom området behöver finna lösningar som passar deras specifika 

praktik och utformas i samråd med varje enskild brukare. 

 Respondenterna i denna studie är alla inskrivna på en enhet där kommun och landsting arbetar 

integrerat i syfte att stödja varje enskild brukare på ett optimalt sätt, vilket jag tänker är positivt i 

sammanhanget. De arbetar även enligt Case Management och ACT-modellen där brukarens behov och 

önskningar sätts i centrum. I denna metod har personalen som uppgift att stödja och samordna 

insatserna och den enskildes nätverk inkluderas som en resurs i återhämtningsarbetet. Målet är att 

brukaren med tiden ska ta över samordnarens uppgift och själv ta ansvar för återhämtningsarbetet. 

Metoden är en av de metoder som Bogarve och hennes medförfattare (2012) nämner i syfte att stödja 

återhämtningen och jag uppfattar metoden som en medveten och strukturerad bemäktigandeprocess. I 

enlighet med denna metod arbetar man utifrån nätverksmöten där brukare, nätverk och personal möts 

för att på bästa möjliga sätt hitta lösningar som stödjer brukarens mål och återhämtningsprocess. Man 

kan säga att det redan finns en form som på flera sätt kan stödjas och ytterligare berikas genom 

återhämtningsperspektivet. Jag tänker att detta forum är ett ypperligt tillfälle till att förmedla 

kunskaper om återhämtningsperspektivet och familjemedlemmarnas betydelse. Här kan socialarbetare 

och annan personal värna om den mångfald av möjligheter, relationer och insatser som kan öka 

brukarens chanser att finna sin egen väg i återhämtningsprocessen. Att familjemedlemmarna, vilket 

framkom i denna studie, har en tudelad betydelse i återhämtningsprocessen kan tydliggöras. Denna 

vetskap kan konkretiseras genom att socialarbetare och annan personal på enheten eller i andra 

sammanhang kan lyfta upp familjemedlemmarnas betydelse. Kanske kan den som drabbats av 

psykossjukdom få hjälp och öka motivationen till återhämtning genom att de som finns där för att 

stödja lägger ner tid på att samtala om familjemedlemmarna med brukaren. Att dessa kan få ett större 

utrymme i brukarens inre och yttre liv. 

Perspektivet kan även förmedlas till de brukare som inte väljer att komma till verksamheten eller 

delta i nätverksmöten. Här tänker jag att den uppsökande personalen får en viktig funktion i 

kunskapsförmedlingen. 

 Inom socialt arbete talar man om betydelsen av ett evidensbaserat arbetssätt där praktisk erfarenhet, 

evidensbaserad forskning och brukarens önskemål och kunskaper ska inkluderas i arbetet. Jag tänker 

att återhämtningsperspektivet kan hjälpa verksamma inom psykiatri och socialtjänst att utveckla ett 

språk och ett arbetssätt som ökar brukarnas inflytande i det praktiska arbetet och därmed bidra till 

utvecklandet av den evidensbaserade praktiken. En central del i den ovan beskrivna Case 

management-metoden är att erbjuda brukaren evidensbaserade behandlingsalternativ. Dessa är 
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naturligtvis viktiga men utifrån återhämtningsperspektivet behöver behandlingsmetoderna anpassas 

och utvecklas i relation till den enskildes önskningar, förmågor och behov. 

Då en stor del av klientelen i Södertälje har utländsk bakgrund tänker jag, likt en av 

respondenterna, att en viktig arbetsuppgift blir att aktivt arbeta med översättning av 

återhämtningsperspektivet. Användandet av tolkar blir en viktig del för att ge dessa individer en chans 

att utveckla ett eget språk, aktivt påverka vården och få kunskap om återhämtningsforskningen. Tolkar 

används redan i stor utsträckning på rehabiliteringsenheten men återhämtningsperspektivet och 

respondentens reflektion sätter fingret på dessa brukares utsatta position i förhållande till 

brukarinflytande och kunskapsöverföring. 

Jag tänker vidare att Deegans (1996) uppmaning är betydelsefull. Att alla som arbetar med att 

stödja människor med psykiska störningar bör begrunda sig själva och sin egen återhämtningsprocess.

Att medvetenheten om den egna återhämtningsprocessen efter kriser eller andra svåra livshändelser 

kan hjälpa den stödjande personen att utveckla en fördjupad uppskattning och förståelse för människor 

med psykiska sjukdomar och deras svåra återhämtningsarbete. Då kan vi förmedla det betydelsefulla 

hoppet och på ett bättre sätt stödja den behövande. Jag tänker att vi då också kan möta individer med 

psykiska störningar på ett likvärdigt och ömsesidigt sätt, mer som ett ”team” och kanske bortom den 

”professionella yrkesrollen” som kan ställa sig i vägen för mötet. 

En av respondenterna (och andra berättelser) beskriver psykossjukdomen och den följande 

återhämtningsprocessen som en resa mot en ny känsla av själv och mening. Jag tänker att 

förmedlingen av liknande berättelser kan införliva hopp både hos den som arbetar med att stödja och 

för andra som befinner sig i återhämtningsprocessen. Det behöver spridas att psykossjukdomar och 

andra psykiska störningar faktiskt kan leda till något gott trots allt lidande och de svårigheter 

sjukdomen medför i förhållande till det övriga samhället. 

Återhämtningsperspektivet tar upp värderingar och förhållningssätt som kan upplevas som 

självklarheter inom allt socialt arbete. Dock tror jag att medvetenheten kan höjas kring detta och 

berika flera andra fält som exempelvis äldreomsorgen, missbruksvården, eller det stödjande arbetet 

med barn och ungdomar. Jag menar att socialarbetaren och andra professionella alltid behöver sträva 

mot att se individen bakom den psykiatriska diagnosen, missbruket eller andra epitet. Hen behöver ha 

tilltro till den enskildes unika förmågor, införliva hopp och bidra till ökat brukarinflytande och 

självständighet.

5.3 Erfarenheter som jag bär med mig

Något som jag tar med mig från denna studie är människans sårbarhet. Hur steget från att klara sig 

igenom olika livshändelser med emotionella och kognitiva funktioner i behåll till att få kvarstående 

symtom och psykiska störningar är hårfin. En viktig erfarenhet är också förståelsen för att den 

psykiska störningen bara är en del av den drabbade individen. Att den som drabbats kämpar med att 
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förhålla sig till sig själv, likt någon med fysiska funktionshinder behöver förhålla sig till sina 

begränsningar. Jag tycker att återhämtningsperspektivet är viktigt då det tilltalar det friska i 

människan, den instans som iakttar och kan förhålla sig till kropp och själ. Jag tänker att vi alla kan 

vara med och stödja och se det friska i mötet med våra medmänniskor utan att blunda för det som är 

svårt och dysfunktionellt. Arbetet med uppsatsen har förändrat min syn på människor med 

psykossjukdom och jag har fått användbara verktyg för mitt framtida yrkesutövande. 

5.4 Slutord

Jag vill slutligen rikta ett varmt tack till de fem personer som valde att bli intervjuade och delta i 

studien. Det har varit gripande att ta del av era berättelser och ni har bidragit med ytterligare kunskap 

om människor med psykossjukdom och deras återhämtningsprocess. Jag önskar er styrka, kraft och 

hopp på den fortsatta resan mot återhämtning. 
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BILAGA 1. 

Informerat samtycke  

Hej!

Jag heter Benedict och är socionomstudent från Ersta Sköndals högskola och gjorde min praktik på 

rehabiliteringsenheten under höstterminen 2013. Jag skulle vilja veta hur några personer som är 

inskrivna på enheten beskriver sin återhämtning från psykossjukdom. Hur de ser på möjligheten att 

återhämta sig, hur de gör för att ta hand om sig själva och hur de upplever stödet från enheten.

Jag skulle behöva 4-6 personer som vill bli intervjuade och undrar om jag kan ställa frågor till dig om 

vad du tänker om återhämtning och vad du gör för att ta hand om dig själv. 

Jag tänker att det är viktigt att personer som arbetar med att stödja människor som drabbats av psykos 

får större kunskap och förståelse för hur personer som har eller har haft psykossjukdom beskriver sin 

återhämtningsprocess. 

Intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter och jag kommer att spela in det vi säger så att jag kan 

minnas vad som sagts. Jag kommer sedan att skriva ned det vi pratat om och radera ljudfilen ett halvår 

efter intervjutillfället. Ingen annan kommer att få tillgång till ljudfilen och en del av det vi pratat om 

kommer jag att använda i mitt examensarbete. Om jag använder det du sagt i mitt examensarbete 

kommer jag inte att nämna ditt namn i texten. Det färdiga examensarbetet kommer att läsas av lärare 

och studenter på min högskola och kommer sedan att läggas ut på en sida för uppsatser så att andra 

som är intresserade av ämnet kan ta del av det jag skrivit. Personal på rehabiliteringsenheten kommer 

också att få läsa examensarbetet om de vill. 

Du väljer själv om du vill vara med i studien och du kan när som helst avbryta intervjun eller välja att 

inte svara på de frågor jag ställer utan att berätta varför. Vi bestämmer gemensamt tid och plats för 

intervjun. Och du får gärna läsa utskriften av intervjun om du vill.

Jag förstår meningen med studien och vill bli intervjuad. 

Namn: …..............................................                 Datum

Om du har frågor och vill nå mig kan du ringa på mobilnummer: 0736-55 02 19

eller maila till benedict.vonschoultz@student.esh.se 

Ansvarig handledare: Magnus Karlsson, docent Ersta Sköndals högskola 

Är tacksam för ditt deltagande!
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Med vänliga hälsningar Benedict von Schoultz, socionomstudent
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BILAGA 2. 

Intervjuguide återhämtning 

Kort info om intervjupersonen/bakgrund 

-Vill du berätta lite om dig själv?

-Vad heter du?

-Hur gammal är du?

-Var är du född och uppvuxen?

-Bor du ensam eller tillsammans med någon?

-Bor du i lägenhet eller villa? 

-Har du något arbete?

-Har du några bekanta eller vänner som du umgås med?

-När blev du inskriven på enheten?

-Hur länge har du haft psykossvårigheter?

Generellt om återhämtning 

-Vad är betydelsefullt/stödjande för dig i din återhämtningsprocess?

-Hur gör du för att återhämta dig/ta hand om dig själv/må bättre, minska symtom?

Hopp och mening 

-Finns det något som ger dig kraft eller motivation till att vilja återhämta dig? 

-Hur ser du på möjligheten att återhämta dig/må bättre i framtiden? 

Betydelsefulla andra

-Finns det någon i din närhet som har eller har haft extra stor betydelse för din återhämtning? 

-Om det finns, varför har personen/personerna varit så betydelsefulla?

Hinder 

-Finns det något som du upplever hindrar en möjlig återhämtning?

Egenmakt

-Upplever du att du kan skapa det du behöver för att kunna återhämta dig? 

Vändpunkt 

-Finns det någon händelse som haft speciell betydelse för din återhämtningsprocess?
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Förändrad syn på dig själv och livet

-har psykossjukdomen förändrat din syn på dig själv på något sätt?

-har psykossjukdomen påverkat din syn på livet?

Orsak och mening 

-kan du se någon mening med att du fick psykossjukdom?

-har du någon egen förklaring till varför du fick psykossjukdom? 

Återhämtningen i förhållande till enheten

-På vilket sätt påverkar/stödjer rehabiliteringsenheten din återhämtning? 

Behandling 

-Finns det någon behandling som varit till speciell hjälp för dig i din återhämtning?

Stöd av personalen 

-Upplever du att personalen ger dig det stöd du behöver i förhållande till dina behov och till dina 

livsmål?

Enhetsförändringar för förbättrad återhämtning 

Finns det någonting på enheten som du skulle vilja förändra för att bättre stödja din och andras 

återhämtning?

Är det något annat som du vill tillägga eller berätta innan vi avslutar?
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