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Abstrakt 
Barns och ungdomars psykiska ohälsa är ett ofullständigt utforskat område i Sverige. Mycket tyder 
dock på att den psykiska ohälsan ökar bland unga vuxna, vilket gör att det finns all anledning att 
undersöka hur just denna grupp bäst kan bli hjälpt. Syftet med denna studie har varit att få en större 
förståelse för hur återhämtningsprocessen från psykisk ohälsa kan se ut för denna grupp: vad som 
är verksamt i processen och vilka faktorer de upplever som viktiga, pådrivande och hjälpande. 
Detta har undersökts i fem kvalitativa intervjuer med unga vuxna mellan 23 och 27 år som lidit av 
psykisk ohälsa men som idag mår bra igen. Ingen av dem har vårdats på institution för den 
psykiska ohälsan, men alla har fått professionell hjälp. Intervjuerna har analyserats med hjälp av 
teori inom återhämtningsforskningen och bearbetats med hjälp av kategorisering. Resultatet lyfter 
fram vikten av att få en tydlig reaktion på sin psykiska ohälsa; att man blir sedd och bekräftad av 
någon som också vågar agera och ta ställning. Det visar även att behandlarens ”regelbrott” kan ha 
en positiv inverkan, att sociala kontakter är viktiga under processen samt att man önskar en större 
tillgänglighet till vården. Slutsatsen är också att dessa behov för unga vuxna ska ses i ljuset av 
närheten till deras barndom och ungdom. Detta sammantaget ställer krav på förhållningssätt och 
tillgänglighet hos oss som möter unga vuxna i det sociala arbetet, från socialtjänst och skola till 
terapimottagningar och fritidsverksamheter. Det får också implikationer på det strukturella planet, 
till exempel hur ansvar och resurser fördelas mellan olika aktörer. Om detta behövs mer forskning, 
samt om unga vuxna explicit, eftersom de nu som grupp blir allt större, men fortfarande är otydligt 
definierade i både statistik och debatt, men också inom vården.  
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Bakgrund 
Det finns mycket som tyder på att den psykiska ohälsan ökar bland unga och unga vuxna i Sverige, 

men bilden är ofullständig eftersom det saknas forskning (Petersen et al, 2010). Samtidigt är det svårt 

att över huvud taget få ett grepp om vilka som omfattas av gruppen unga vuxna. Inom vården kan den 

beteckna personer från 13 till 30 år, med stora variationer inom spannet. Detta gör i sin tur att 

forskningsresultat som gäller detta åldersspann kan hänföras både till ”barn”, ”unga”, ”unga vuxna” 

och ”vuxna”.  

Helt klart är dock att de unga vuxna existerar, och att de är en växande grupp. Det senare beror på 

att tiden mellan att vara barn och tiden när man lever ett mer stadgat vuxenliv tenderar att öka. Bo 

Malmberg, professor i geografi och kulturgeografi vid Stockholms universitet förklarar detta med att 

unga har hamnat i en marginaliserad position, ”såväl i yrkeslivet, på bostadsmarknaden som 

inkomstmässigt” ... ”De ungas reaktion har blivit att satsa på utbildning i första hand och familj i andra 

hand” (Malmberg, 2005).  

Gruppen unga vuxna kryper alltså uppåt i åldersspannet. Detta gör att det finns all anledning att 

fokusera på denna grupp specifikt även när det gäller psykisk ohälsa. Det är en utsatt grupp och det är 

en växande grupp. Men finns det då också anledning att tro att den psykiska ohälsan har särskilda 

kännetecken inom denna grupp? Krävs det i så fall särskilda mål och medel för att just de som i denna 

grupp lider av psykisk ohälsa ska kunna må bra igen? 

De sistnämnda frågorna tycks ännu inte ha fått några tydliga svar inom forskningen. Kanske beror 

det på att det inte bara arbetsmarknadspolitiskt handlar om en marginaliserad och otydligt definierad 

grupp. Det saknas som sagt forskning om hur denna grupp mår psykiskt, och om hur vägen upp från 

psykisk ohälsa kan se ut specifikt för denna grupp. Om man däremot fokuserar på frågan om hur 

vägen till återhämtning kan se ut för vuxna, med svår psykisk ohälsa, så finns det gott om forskning. 

Med avstamp i den forskningen har denna uppsats som mål att skapa förståelse kring hur unga vuxna 

kan se på sin upplevelse av psykisk ohälsa och framför allt på hur de kan uppleva resan mot att se sig 

själva som psykiskt välmående igen.  

Problemformulering 
Ett av de forskningsområden som skulle kunna ge större kunskap om unga vuxnas psykiska hälsa är 

den forskning som handlar om att ta reda på vad som bidrar till att processen att börja må psykiskt 

bättre startar och sedan underhålls. Det finns mycket forskning om detta, både i Sverige och 

internationellt. Den inriktning jag valt för denna studie går under namnet återhämtningsforskning, 

recovery på engelska.  

En av de svenska forskare som ägnat sig mycket åt detta område är Alain Topor, som framför allt 

har undersökt återhämtningen från svår psykisk sjukdom. Han skriver följande i boken Relationer som 
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hjälper: ”Om vi istället helt öppet ställer oss frågan vad det är som främjar återhämtning uppstår en 

mer sammansatt bild av vad anställda inom socialtjänsten och psykiatrin kan göra och vem som ska 

göra vad” (Topor och Borg, 2008, s. 56).  

Det citatet är startpunkten för denna uppsats – men inte slutpunkten. Den ”sammansatta bild” som 

Topor och Borg nämner ska undersökas, vilka faktorer som visar sig hjälpa och varför. Det innebär 

inte en begränsning till socialtjänsten eller psykoterapirummet, vilket inte heller är fallet i Topors och 

andra här nämndas forskningsinsatser. Den här studien sätter istället, med avstamp i 

återhämtningsforskningen, sökarljuset på den grupp som beskrivs under rubriken Bakgrund: den stora, 

breda och dåligt beforskade grupp som består av unga vuxna med psykisk ohälsa.  

Anledningarna till avgränsningarna är flera: Unga vuxna för att det är en grupp som nästan inte 

nämns inom forskningen – unga mellan 18 och 30 år räknas ofta som vuxna och undersöks inte alltid 

explicit, trots att det på många sätt kan handla om en utsatt tid i livet.  

Anledningen till att här välja bort gruppen med svår psykisk ohälsa är att återhämtning från psykisk 

ohälsa på den ”lättare” nivån inte beforskats lika mycket, för att jag arbetar med och är intresserad av 

att veta mer om den gruppen, men också för att det av etiska skäl blir mer komplicerat att med hjälp av 

kvalitativa intervjuer forska kring svårare psykisk ohälsa på denna uppsatsnivå. Här kommer det alltså 

istället att handla om unga vuxna som av olika anledningar mått psykiskt dåligt och sökt professionell 

hjälp, men som inte har vårdats på institution för detta.  

Skälet till varför kvalitativa intervjuer är att föredra finns också formulerat i samma bok av Topor 

och Borg: ”Genom att följa individens hantering av återhämtningen lär vi känna ett aktivt själv och en 

kreativitet som måste lyftas fram och värdesättas i vetskap om att återhämtningen innebär 

rollförändring och personlig utveckling som hör hemma i det sociala livet” (Davidson & Strauss 1995, 

Estroff 1989, Sells m fl 2004, refererad i Topor och Borg, 2008, s. 42). Eftersom det med uppsatsens 

tidsbegränsningar blir omöjligt att ”följa individens hantering av återhämtningen” i realtid får den 

kvalitativa intervjun bli medlet för att uppnå målet: att förstå vad återhämtning kan bestå av och kan 

innebära för unga vuxna med psykisk ohälsa. 

Forskningsansatsen är att utifrån en konstruktivistisk ontologi, en förstående epistemologi och ett 

hermeneutiskt perspektiv förstå och tolka återhämtningens förutsättningar och beståndsdelar utifrån 

subjektets egen berättelse. Det faller sig då naturligt att i en kvalitativ forskningsstrategi samla in ny 

empiri med hjälp av intervjuer och att därefter iterativt och induktivt (Bryman, 2008, s. 511) analysera 

resultaten tillsammans med teori och tidigare forskning. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att få en större förståelse för hur återhämtningsprocessen från psykisk ohälsa kan 

se ut för, och upplevas av, unga vuxna. I förlängningen är syftet också att genom detta förstå hur 

stödet från vården, anhöriga och andra bör anpassas och utformas. 
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Frågeställningar 
* Vad upplever unga vuxna själva som verksamt stöd i processen från att må psykiskt dåligt till att 

betrakta sig som psykiskt välmående igen? 

* Vilka faktorer i processen upplevs som viktiga, pådrivande och hjälpande, ur ett subjektivt och 

personligt perspektiv som inte enbart omfattar vården och en eventuell terapiprocess, utan hela 

personens livsvärld? 

Begreppsdefinitioner 
Unga vuxna kan omfatta åldrarna 18-30 år. Den nedre gränsen hänger ihop med att man inom vården 

inte längre räknas som ”barn” när man fyllt 18 år. Den högre gränsen är den översta gräns jag stött på 

för benämningen ”unga vuxna” i vården, litteratur eller sökningar på nätet. De fem intervjuade i denna 

studie är dock alla mellan 23 och 27 år gamla. 

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa kan ses som två olika tillstånd som båda behöver problematiseras för 

att man fullt ut ska kunna förstå vad de innebär. Även inom vård och forskning uppfattas och används 

dessa begrepp på olika sätt:  

 

Psykisk ohälsa är en samlande beteckning för både mindre allvarliga psykiska problem som oro och 
nedstämdhet och mer allvarliga symptom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos …. KVA 
ansluter sig till WHO:s definition och anger att positiv psykisk hälsa innefattar ett socialt och 
ekonomiskt produktivt liv, tillfredsställelse med livet, lycka, självtillit och förmåga att klara av problem. 
Enligt WHO:s definition är således frånvaro av ohälsa en förutsättning, om än en otillräcklig sådan, för 
hälsa. Men många som arbetar inom fältet psykisk ohälsa tänker i delvis andra banor. Enligt ett sådant 
synsätt kan psykisk hälsa förekomma samtidigt som psykisk ohälsa (Bremberg och Dahlman, 2015).  

 
I denna uppsats har jag valt att utgå från respondenternas och forskarnas egna uppfattningar av vad 

psykisk hälsa eller ohälsa står för. 
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Tidigare forskning 
För att få grepp om forskningen kring unga vuxnas återhämtning från psykisk ohälsa är det – på grund 

av forskningsläget – nödvändigt att dela upp översikten i två delar: först läget när det gäller unga 

vuxnas psykiska ohälsa samt därefter forskningsläget kring återhämtning från psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa hos unga vuxna – forskningsläget 
Det finns mycket som tyder på att den psykiska ohälsan ökar bland unga och unga vuxna i Sverige, 

men bilden är ofullständig eftersom det saknas forskning. Bland annat gjorde Kungliga 

Vetenskapsakademiens Hälsoutskott år 2010 en systematisk litteraturöversikt av publicerad forskning 

om ungas psykiska hälsa, från 1945 till nutid. Man konstaterade där att den viktigaste slutsatsen är att 

”…utvecklingen av barns och ungdomars psykiska ohälsa är ett ofullständigt utforskat område i 

Sverige. Det finns all anledning att närmare undersöka hur det verkligen förhåller sig med barnens och 

ungdomarnas psykiska hälsa och välbefinnande” (Petersen et al, 2010). 

Idag tycks det som om det framför allt är ångest, depression och självskadebeteenden som ökar i 

gruppen unga kvinnor, 13 till 18 år, enligt Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av 

psykisk ohälsa (2015).  

En kunskapssammanställning finns också i Stadsmissionens Barn- och Ungdomsrapport 

(Stadsmissionen, 2013), som innehåller en rad referenser till forskning från 2009 och framåt. I 

sammanfattningen konstaterar man bland annat att den psykiska ohälsan ökar främst hos unga flickor 

och att ohälsan ökar ju äldre man blir. Man noterar också att det finns kartläggningar och rapporter om 

den psykiska ohälsan men att det tas få initiativ till hur den ska motverkas (Stadsmissionen, 2013).  

Här framträder även gruppen unga vuxna tydligt. Stadsmissionen har gjort en egen 

enkätundersökning, via undersökningsföretaget Ipsos, om psykisk ohälsa bland 1000 unga som är 18-

25 år. I den skattar 24 procent att de mår psykiskt dåligt. Minst 44 procent av dem som mår dåligt 

uppger att de inte söker psykisk hjälp. Nästan 30 procent av dem uppger också att de saknar en vuxen 

att prata med. 

Anledningen till att frågan är viktig är förstås att den psykiska hälsan även har betydelse för livet 

som helhet. Socialstyrelsen konstaterade 2013 i rapporten Psykisk ohälsa bland unga att man för unga 

mellan 16 och 29 år som uppgav att de hade oro, ängslan eller ångest kunde konstatera att de fem år 

senare ofta hade sämre ekonomi och fler psykiatriska tillstånd, inklusive självskador, än unga i samma 

åldersgrupp som inte rapporterat den typen av besvär (Bremberg och Dalman, 2015). 

För att få bättre koll på kunskapsläget om den psykiska hälsan hos barn och unga deltar fyra 

finansiärer – Formas, Forte, Vetenskapsrådet samt Vinnova – sedan några år i en gemensam satsning 

på forskning i ämnet. I deras kunskapsöversikt Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, 

psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga (Bremberg och Dalman, 2015) beskrivs 

läget utifrån olika vinklar. Man definierar begreppen, hur man mäter de tre olika tillstånden samt 

vilket resultat man kommit fram till. Det är en nedslående läsning när man söker efter forskning kring 
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gruppen unga vuxna, det vill säga de lite äldre unga. Trots 101 referenser till svensk och internationell 

forskning handlar det mesta om barn och tonåringar. De som är över 18 år hör inte till någon 

definierad kategori och förekommer över huvud taget sparsamt i materialet.  

Återhämtning från psykisk ohälsa – forskningsläget  

Sverige 
I Ulla-Karin Schöns doktorsavhandling Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa (2009) 

konstaterar hon i inledningen att det ”framför allt är människor med erfarenheter av långvariga 

psykiska funktionshinder” som stått i fokus för återhämtningsforskningen under senare år, framför allt 

i Europa och Nordamerika.  

Så är även fallet i hennes egen studie, där delstudie 1 bygger på Återhämtningsprojektet, vilket 

genomfördes i samarbete mellan Riksförbundet för social och mental Hälsa, RSMH, och Psykiatrin 

Södra i Stockholm, där empirin samlades in 2002-2003. För att få ett större underlag för en kvantitativ 

och kvalitativ analys kompletterade man med intervjuer från liknande studier av Denhov 2000 och 

Topor 2001. Totalt analyserades 58 intervjuer, där kriterierna för medverkan bland annat var att 

personerna hade vårdats i psykiatrins heldygnsvård för allvarlig psykisk ohälsa (Schön, 2009, s. 50).  

Av dessa 58 intervjuer gällde endast fem av dem personer som var 18-30 år gamla (Schön, 2009, s. 

52). Här är alltså belägg för två av de aspekter som gör det svårt att finna adekvat forskning kring 

återhämtning när det gäller unga vuxna med psykisk ohälsa som inte krävt institutionsvård. De 

forskningsfrågor som Ulla-Karin Schön sökt svar på är däremot adekvata även för den gruppen: ”Vad 

utnämner människor själva som hjälpande faktorer i sin återhämtning från psykisk ohälsa? På vilket 

sätt är dessa faktorer hjälpande? Finns det likheter med vad individer som återhämtat sig i Sverige 

berättar, i jämförelse med likartade studier i Nordamerika och Australien?” (Schön, 2009, s. 68). 

Även Alain Topor har, som nämnts, forskat mycket kring återhämtning från svår psykisk ohälsa. 

Hans doktorsavhandling Managing the contradictions – Recovery from severe mental disorders kom 

2001 och finns i populariserad form utgiven i boken Återhämtning från svåra psykiska störningar 

(Topor, 2001). Hans avhandling består av två delar, där den första är en litteraturstudie för att 

presentera kunskapsläget och den andra består av intervjuer med 16 personer som diagnosticerats och 

vårdats för svåra psykiska störningar. Topors syfte med intervjuerna är att studera återhämtningens 

förlopp, få fatt i faktorer av betydelse för återhämtningen samt att förstå på vilket sätt dessa faktorer 

verkar för återhämtningen (Topor, 2001, s. 18). Alain Topor har sedan dess fortsatt sin forskning kring 

denna grupp och gett ut en rad böcker som berör återhämtning från svår psykisk ohälsa. 

Internationellt 
Inom den internationella återhämtningsforskningen väljer jag att lyfta fram Larry Davidson, professor 

i psykologi på Yale-universitet i USA, som en av de mest inflytelserika. Med över 300 publicerade 

artiklar har han haft stor påverkan på återhämtningsforskningen, och både Schön (2009) och Topor 
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(2001) hör till dem som refererar till honom i sin forskning. I denna uppsats kommer referensen till 

tidigare forskning vad gäller Larry Davidson att handla om en vetenskaplig rapport om värdet av icke 

specifika faktorer när det gäller återhämtning från psykisk ohälsa, där han är en av flera medförfattare.  

Även Davidson fokuserar på människor med svår psykisk ohälsa, men kommer i den nämnda 

rapporten även in på gruppen unga vuxna. Han pekar tydligt på vikten av att forskningen och vården 

inser värdet av icke specifika faktorer (nonspecific factors). Davidson et al menar att de både är de 

viktigaste och de minst förstådda hjälpfaktorerna i vården (Davidson, Shahar, Staeheli Lawless, Sells 

och Tondora, 2006, s. 152). Larry Davidson är även medförfattare till den vetenskapliga artikel som 

ligger till grund för teoriavsnittet; ”Recovery in serious mental illness: A new wine or just a new 

bottle?” (Davidson, O´Connell, Tondora och Lawless, 2005). 

Övrig forskning 
Som redan framkommit har det varit svårt att hitta internationell – eller svensk – forskning om 

återhämtning från psykisk ohälsa vad gäller gruppen unga vuxna. Istället har det blivit nödvändigt att 

närma sig gruppen unga vuxna även från andra infallsvinklar. Ett exempel är Anna Rosengrens 20-

poängsuppsats på psykologprogrammet på Linköpings universitet från 2006: ”Vad hjälper och vad 

välter i terapi med unga vuxna?” (Rosengren, 2006). Hon har gjort kvalitativa intervjuer med sex 

unga, med medianåldern 21 år, om hur de upplevt sina terapier. Den uppsatsen håller sig dock helt och 

hållet inom terapirummet och fokuserar mer på hur respondenterna upplevde terapeuten och dennes 

sätt att arbeta än hur de såg på sin egen process från psykisk ohälsa till psykisk hälsa.  

Resultat inom återhämtningsforskningen 
Trots att forskningen om återhämtning inte specifikt fokuserat på unga vuxna är det ändå intressant att 

se på vilka resultat man kommit fram till, för att sedan kunna jämföra dessa med resultatet av de egna 

intervjuerna. Alain Topor beskriver (Topor, 2001, s. 95) vilka aspekter forskningen har inriktat sig på: 

strukturella villkor som främjar återhämtningen, individens egna egenskaper och bidrag till 

återhämtningen, andra personers bidrag, samt återhämtningens förlopp. Nedan listas några av de 

förståelser som återhämtningsforskningen, av Topor och andra, hittills bidragit med. 

Processen i sig 
Topor pekar på att återhämtningen inte är lineär utan sker i etapper, och att perioder som utåt sett kan 

ses som passiva i själva verket ”kan dölja en period av kraftsamling” (Topor, 2001, s. 125). Med 

referens till Fuchs Ebaugh beskriver Topor (2001, s. 169) ”rollutgångsprocessens” fyra faser: de första 

tvivlen, sökande efter alternativ, vändpunkten samt, till sist, skapandet av en roll som ”före detta”.  

Vändpunkten kan både upplevas som följden av en mognadsprocess men också vara resultatet av 

något yttre som får individen att inse att det är nödvändigt att fatta ett beslut. ”Det vi kallar vändpunkt 

behöver inte vara någon dramatisk händelse, utan en viktig aspekt av vändpunkten är en förändring i 

personens sätt att uppfatta sig själv i förhållande till sitt eget liv, till sina symptom och sitt tillstånd” 
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(Topor, 2001, s. 188). 

Berättelsen 
Den klassiska återhämtningsberättelsens kan ha karaktär av en hjältesaga, beskriver Alain Topor; hur 

hjälten först förlorar någon, därefter övergivs, vandrar ensam, utsätts för prövningar och så 

småningom – efter att ha nått nya insikter om sig själv under resan – återkommer till startpunkten och 

där erövrar en egen position. I sin egen forskning med personer som haft svår psykisk ohälsa finner 

han dock fyra andra kategorier som upplevts som meningsbärande i berättelserna: 1: de som gått i 

strukturerad samtalsterapi visade tydligast ”en sammanhängande meningskonstruktion i sina 

berättelser”. 2: läkemedel beskrevs som viktiga faktorer, men på olika sätt. 3: andlig mening, för att ge 

fungerande förklaringsmodeller och visa en väg till gemenskap. 4: interaktionell mening, vilket ska 

utläsas som den konkreta interaktionens betydelse, och oftast handlar om samvaron med ”vanliga 

människor” (Topor, 2001, s. 195).  

Topor beskriver återuppbyggnaden av ett sammanhang som ett centralt moment, och att detta 

arbete med att skapa mening i sig också är en röd tråd i berättelserna (Topor, 2001, s. 199). Hoppet 

finns med i alla de fyra meningsmodeller som visar sig i intervjupersonernas berättelser (se ovan). 

Hoppet har en riktning och ses som grunden för längtan, och längtan i sin tur som utgångspunkten för 

förändringar (Topor, 2001, s. 203).  

Materiella förutsättningar 
I Topors doktorsavhandling handlar det om betydelsen av till exempel utformningen av 

socialförsäkringssystemet, ekonomiska ersättningar och medicin. Det handlar också om möjligheten 

att till exempel kunna uttrycka sig kreativt, samtala med andra människor och det han kallar ”andras 

handlingar”, ofta vardagliga händelser, som får betydelse när de bryter mot personens förväntningar 

(Topor, 2001, s. 232). 

Andra människor 
I analysen av Topors intervjuer beskriver han att ett bottenläge oftast kännetecknas av att personen 

upplever sig isolerad både från andra och sig själv. I beskrivningarna av själva 

återhämtningsprocessen finns alltid andra människor i centrum, men även djur kan vara betydelsefulla. 

Han beskriver dessa ”andra” som ställföreträdande bärare av hoppet, men refererar också bland annat 

till Antonovskys (1991) definition av KASAM (Känsla av sammanhang och mening, som i sin tur 

består av huvudbegreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet). Till denna kategori hör till 

exempel anhöriga, men också professionella inom vården (Topor, 2001, s. 291, 295). 

Även Ulla-Karin Schön bekräftar vikten av andra människor i återhämtningsprocessen: allt från 

professionella inom vården till närstående och vänner, men också den egna personen genom sitt eget 

sätt att hantera ohälsan.  

Den kärnkategori som framträdde i hennes analys i studie 1 (Schön, 2009, s. 68) var återhämtning 
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som en social process, som hon delar in i tre överlappande och avgörande dimensioner: Det sociala 

jaget, där personen själv var drivande i en gradvis förändring från passiv till aktiv. Sociala insatser, 

där det viktigaste inte var de professionella insatserna i sig, till exempel metod eller medicin, utan de 

sociala relationerna. Framför allt handlade det här om relationen till behandlaren, där känslan av 

samarbete och ömsesidighet var viktig. Social samhörighet handlade om hur personen återtog sin 

känsla för sammanhang, både genom att kunna relatera och ta emot stöd från andra, men också genom 

att utveckla förmågan att själv ge stöd till andra. Precis som Alain Topor påpekar Ulla-Karin Schön 

vikten av just sociala relationer för återhämtningens möjligheter. ”Stöd och insatser från den offentliga 

vården, och från individers informella sociala nätverk måste förstås utifrån kvaliteten på de sociala 

relationer som ingår.” (Schön, 2009, s. 68-69).  

Även Davidson et al (2006) är inne på samma tema när de beskriver vikten av lek och andra 

positiva händelser i livet när det handlar om återhämtning från psykisk ohälsa. De menar att dessa 

faktorer både har en bredare påverkan genom en generellt stärkande effekt, men också en mer specifik 

effekt genom att de bidrar till personens möjligheter att återskapa känslan av eget socialt agentskap. 

Professionalitetens paradox 
Topor (2001) menar att grunden för de professionella anspråken tycks spela en mer underordnad roll, 

vilket i sin tur blir problematiskt när man synar de vetenskapliga anspråken bakom olika tekniker. Vad 

är evidensbaseringen värd när det är andra aspekter hos de professionella som intervjupersonerna 

lyfter fram som viktiga för återhämtningen? Han menar att det verkar som om de professionellas 

bidrag istället handlar om att ”till viss del uppvisa egenskaper som vanliga människor/amatörer 

brukar/borde inneha” (Topor, 2001, s. 305). Förutom rent mänskliga egenskaper som ”att bli sedd” 

och ”känna sig respekterad” handlar det, menar han, också om regelbrottets betydelse, till exempel att 

en psykoterapeut kan bryta mot de strikta tidsramarna för samtalen. ”Genom att bryta mot regler träder 

den professionella fram som person”, ”Brottet skapar en ömsesidighet” (Topor, 2001, s. 306).  

Topor beskriver hur det i intervjuerna växer fram berättelser där rollerna som patient och 

behandlare förändras till förmån för en relation som präglas av ömsesidighet, där den professionelle 

jämställer sig med patienten på ett personligt plan i något visst läge. Han påpekar att känslan av att 

även patienten har något att ge återkommer flera gånger i berättelserna. Patienten är, i samvaron med 

behandlaren, inte längre bara den som befinner sig i den mottagande positionen. Här tar han också upp 

Marcel Mauss studie om vikten av gåvor och gengåvor i primitiva samhällen. Där likställs att inte ge, 

att låta bli att bjuda in, och att vägra ta emot, med en krigsförklaring och innebär ett avvisande av 

vänskap och umgänge (Mauss, 1972, refererad i Topor, 2001, s. 316, 318).  

Aktiviteter och nöje 
Larry Davidson och medförfattare visar att det finns empiriskt stöd för lekens och positiva händelsers 

möjligheter att minska stressens effekter. Denna påverkan är vetenskapligt bevisad i många olika fall, 

till exempel vid ångestsyndrom (Lteif & Mavissakalian, 1995, refererad i Davidson et al, 2006, s. 152) 
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och för unga vuxna (Cohen et al, 1984; Cohen & Hoberman, 1983, refererad i Davidson et al, 2006, s. 

153). I det senare fallet jämförde man unga vuxna som uppmuntrats att under en månad delta i många 

”roliga händelser” (enjoyable events) med kontrollgrupper som deltagit i få eller inga alls, och den 

grupp som engagerat sig i många aktiviteter rapporterade där högre livskvalitet än de andra.  

När det gäller återhämtning specifikt så hänvisar Davidson et al (2006) till en metastudie av ”lek 

och nöje” hämtad från olika studier av totalt 100 kvalitativa intervjuer med personer som återhämtat 

sig från svår psykisk ohälsa (Davidson, 2003, refererad i Davidson et al, 2006, s. 154). Dessa studier 

har genomgående visat vikten av lekens och positiva livshändelsers betydelse på olika intra-

relationella plan: genom att erbjuda lite respit från sjukdomen, något att se fram emot, hopp och 

engagemang, mål och mening och möjlighet att bidra till andra, både på ett personligt plan men också 

på ett bredare, samhälleligt plan. Det handlade också om värdet av att vara människa: att upptäcka sina 

egna styrkor, sin kompetens och det friska, samt att kunna återuppbygga sitt eget sociala agentskap, 

det vill säga att vara den som styr i sitt eget liv (Davidson et al, 2006, s. 154).  

I slutdiskussionen föreslår Davidson et al bland annat att man ska skifta synsätt när det gäller 

personer med svår psykisk ohälsa; att inte längre se på hälsa som ett resultat av att inget har gått fel, 

utan av att en massa saker har gått bra (going right). Slutsatsen blir då, menar de, att återhämtning inte 

är något man kan förvänta sig ska inträffa när en person passivt väntar på att vården – förutom 

medicinering – ska få effekt. Återhämtning handlar också om att återinträda i samhällsgemenskapen 

och förverkligas mer sannolikt genom personens egna aktiviteter och insatser (Davidson et al, 2006, s. 

160).  
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Teori 
Återhämtningsforskningen har varit den största inspirationskällan i detta arbete. Däremot är det för 

mycket sagt att resultaten enbart analyserats med hjälp av denna teori. Det har helt enkelt inte varit 

möjligt, eftersom den återhämtningsforskning jag refererar till handlar om personer med svår psykisk 

ohälsa, och deltagarna i denna studie inte tillhör den gruppen. Eftersom jag funnit mycket inom den 

forskningen som liknar resultaten i denna studie har det dock varit värdefullt att göra en närmare 

jämförelse. 

Återhämtningsforskning kring personer med svår psykisk ohälsa beskrivs som ett fält uppdelat i två 

olika riktningar (Davidson et al, 2005). Inom den ena inriktningen betraktar man återhämtning som 

likställt med frånvaron av symptom. Inom den andra inriktningen ser man psykisk ohälsa som bara en 

aspekt av vad det är att vara människa, där det inte är nödvändigt att vara symptomfri för att betraktas 

som återhämtad. På grund av de olika synsätten menar Davidson et al (2005) att begreppet 

återhämtning också används olika i praktiken.  

De konstaterar att ordboken lyfter fram fyra olika definitioner av återhämtning: a) att återvända till 

sitt normala fungerande, b) en process eller period av återhämtning, c) något som vunnits eller 

bevarats i en återhämtning, och d) ett tillfälle då man får tag på något användbart i det som egentligen 

är oanvändbart (”the act of obtaining usable substances from unusable sources, as with waste 

material”).  

Davidson et al (2005) menar att dessa definitioner är användbara vid akuta fysiska tillstånd, vid 

trauman och dess följder, vid missbruk och vid svår psykisk ohälsa. När det gäller trauma till exempel 

så anses det omöjligt att helt kunna återgå till den man var innan traumat. Återhämtningsprocessen 

handlar då om att kunna integrera de traumatiska händelserna på ett sådant sätt att den destruktiva 

effekten blir så liten som möjligt (här refererar Davidson et al, 2005, till Briere, 1996, Herman, 1992, 

samt McCann & Pearlman, 1990).  

När man talar om att göra något användbart av något som egentligen är oanvändbart så menar man 

att till exempel stigmat i sig, eller den psykiatriska diagnosen, är det ”oanvändbara”, och att detta är 

möjligt för personen att använda sig av för att utveckla nya värdefulla delar i sitt liv. 

I facklitteraturen hänvisar Davidson et al (2005) till tre beskrivningar som också hänger ihop med 

detta: 1) att återhämtning innebär att man utvecklar nya meningar och mål i livet, 2) att återhämtning 

handlar om att uppleva nya saker i livet när man väl har accepterat och kommit över de utmaningar 

som ohälsan inneburit, och 3) att återhämtningsprocessen innebär att återuppbygga och utveckla 

viktiga personliga, sociala, lokala och andliga sammanhang och att konfrontera effekterna av det man 

utsatts för med hjälp av sin brukarmakt (empowerment).  

Med hänvisning till tidigare forskning listar Davidson et al (2005) nio allmänt förekommande delar 

i återhämtningsprocessen: betydelsen av hopp och beslutsamhet, att förnya definitionen av sitt själv, 

att acceptera vad den psykiska ohälsan inneburit, att vara delaktig i meningsfulla aktiviteter, att 
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komma över stigmat, att ta ansvar och kontroll över återhämtningen, att återta sin brukarmakt 

(empowerment) och utöva sitt medborgarskap, att i viss mån kunna ta kontroll över sina symptom 

samt, till sist, att kunna ta hjälp av andra för att må bättre. 

Davidson et al (2005) påminner om de två olika huvudinriktningarna inom återhämtningsfältet, 

men konstaterar att man även inom psykiatrilitteraturen hävdar att återhämtning från svår psykisk 

ohälsa inte måste innebära att symptomen försvinner. Istället handlar återhämtning där om att 

svårigheterna inkorporeras som en del i hoppet för framtiden, särskilt vad gäller möjligheten att kunna 

bygga upp en ny god självbild och en social identitet, trots att man fortfarande är sjuk.  

Det är alltså ingen tvekan om vilken sida Larry Davidson och hans medförfattare står på. De jämför 

också med hur vi idag har ändrat syn på och tagit till åtgärder för att till exempel personer med 

funktionshinder ska kunna delta helt och fullt i samhällslivet, och hur illa detta rimmar med tanken på 

att just de med psykiska funktionshinder måste vänta tills symptomen eller sjukdomen gått över innan 

de på nytt kan komma in i gemenskapen. Om vi däremot ställer upp på detta nya synsätt, menar de, då 

måste vi också ta ansvar för att göra samhället tillgängligt för dem som har psykiska funktionshinder.  

Den viktiga frågan blir då, menar de: ”Vilka kombinationer av vård och stöd behövs då för att 

personen ska kunna delta helt och fullt i samhällslivet?”. Svaret, fortfarande enligt Davidson et al 

(2005), är att vårdens roll inte längre bara blir att behandla sjukdom och åtgärda brister utan också att 

arbeta med skyddsfaktorer som till exempel sociala aktiviteter och upplevelser av nöjen, framgång och 

kompetens. Det är med detta synsätt för ögonen som jag analyserat resultatet av intervjuerna, 

tillsammans med den tidigare forskningen, som också tillhör samma fält. 
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Metod 

Design 
Uppsatsens empiri har genererats med hjälp av enskilda kvalitativa intervjuer med unga vuxna, 23-27 

år gamla, som har sökt och fått professionell hjälp för att ha mått psykiskt dåligt, men som idag mår 

psykiskt bra igen. Med professionell hjälp menas här samtal med psykoterapeut, psykolog eller 

socionom, eller utredning för adhd med en person i professionell verksamhet.  

I kvalitativa studier använder man en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på 

insamling och analys av kvantitativa data (Bryman, 2008, s. 340). Det innebär ett induktivt arbetssätt, 

där man genom att observera ett antal fall strävar efter att säga något generellt (Kvale och Brinkmann, 

2014, s. 238). I jämförelse med den deduktiva metoden blir slutledningen inte lika strikt valid, men det 

är inte heller det som är målet. Här är det istället nyanserna och möjligheterna att utveckla ny kunskap 

som är målet. 

Av denna anledning har semistrukturerade intervjuer genomförts med hjälp av en intervjuguide 

(Bilaga 1) där teman är angivna, men som innebär att samtalet också tillåts att flyta relativt fritt i en 

flexibel intervjuprocess (Bryman, 2008, s. 415). Syftet med det är att få möjlighet att nå allians i 

samtalet, så att respondenten känner sig fri och bekväm att berätta personligt om sina upplevelser. 

Intervjuns syfte är alltså deskriptivt och specifikt, och både intervjuaren och den intervjuade är en del 

av metoden och den kunskap som i sin tur leder fram till resultatet. 

Intervjun är explorativ eftersom intervjuaren inte söker svar på en hypotes, utan istället öppet 

presenterar det tema som ska exponeras. Under intervjuns gång problematiserar intervjuaren genom att 

följa upp svaren och söka ny information och nya infallsvinklar (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 148). 

Eftersom ämnet för intervjun kan vara känsligt är det viktigt att intervjuaren är lyhörd och kan följa 

med berättaren, istället för tvärtom.  

Själva berättelsen, narrativet, får i detta sammanhang också en metodteknisk betydelse. Narrativ 

ska här förstås utifrån The narrative turn, det vill säga den betydelse ett narrativ fått efter den debatt 

om narrativ som startade runt 1980. Paul Ricoeurs syn har här använts som utgångspunkt för 

berättelsens betydelse. Klassisk narratologi har koncentrerat sig på att svara på hur en skriven text kan 

förstås, Ricoeur svarar mer på varför berättelsen är viktig ur ett mer allmänmänskligt perspektiv 

(Eriksson, 2011). 

Urval 
De kvalitativa intervjuerna har genomförts med unga vuxna i åldern 23-27 år, det vill säga ett målstyrt, 

icke slumpmässigt, strategiskt urval. Åldersspannet valdes av två skäl, båda har med etik att göra. Det 

första skälet var att intervjupersonerna skulle ha uppnått tillräckligt mogen ålder för att kunna tänka 

och resonera kring sin egen psykiska hälsa. Det andra var att det skulle ha gått tillräckligt lång tid efter 

att personen ifråga hade uppnått psykisk hälsa igen, för att kunna ha tillräcklig distans i intervjun och 
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för att inte riskera att bli negativt påverkad av själva intervjun.  

När det gällde vilken typ av psykisk ohälsa personerna ifråga skulle ha haft så sattes gränsen enbart 

vid djupet, inte orsaken. Personerna fick inte ha haft problem på psykosnivå, enligt kriterierna i den 

manual över diagnostiska kriterier, DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000/2002), som 

används inom vården.  

Tanken med detta urval var att få fram ett så brett material som möjligt, det vill säga berättelser om 

psykisk ohälsa på flera plan och ur olika synvinklar. Det stämmer väl överens med den kvalitativa 

intervjuns mål att nå förståelse. Begränsningen var att det trots allt skulle bli ett litet urval. 

Generaliserbarheten skulle därmed kunna bli lidande, i alla fall om man bedömer resultatet ur ett 

kvantitativt perspektiv. Kvale och Brinkmann skriver dock, apropå analytisk generalisering, att 

forskaren genom att ”specificera stödjande belägg och klarlägga argumenten” kan göra det möjligt för 

läsaren att bedöma om generaliseringen håller (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 312). Utmaningen och 

målsättningen fick därför bli att skapa en hållbar generalisering med denna sistnämnda definition. 

Själva det praktiska urvalet gick till så att kunskapen om det kommande uppsatsarbetet muntligt 

spreds både till kontakter inom psykoterapiområdet och till personer med kontakter inom det rätta 

åldersspannet. De som visade intresse för att i sin tur ta kontakt med personer som kunde komma 

ifråga fick del av det samtyckesbrev (Bilaga 2) där premisserna för uppsatsen fanns nedskrivna, och 

fick lov att visa detta brev för personer som kunde vara lämpliga. Vid återkoppling med dessa 

kontakter – personer både inom och utom vården - fick jag sedan kontaktuppgifter till dem som sagt 

sig vara intresserade och kunde själv ta kontakt med dem, eller blev kontaktad direkt av dem. 

Förhoppningen och målet med detta urval och denna metod var att nå utöver vad en mer generell 

kvantitativ undersökning skulle kunna ge. Här var målet att upptäcka faktorer och mönster som visar 

sig först i ett nära samtal där man nått allians.  

Datainsamling 
Samtliga intervjuer genomfördes under mars och april 2015. Platsen för tre av intervjuerna var en liten 

tyst och neutral enrummare som inte hade koppling till någon av de intervjuade. Den första intervjun 

genomfördes i ett samtalsrum hos en organisation. Den intervjun fick genomföras i två steg av 

tidsskäl. Den femte intervjun genomfördes hemma hos respondenten. Samtalen spelades in på en 

Zoom, som håller hög teknisk kvalitet. En intervju tog totalt drygt fem timmar medan resten tog cirka 

en och en halv timme var. Den extra långa intervjun gav värdefull förståelse av bakgrund och detaljer 

men skiljde i övrigt inte ut sig ifråga om resultat. 

Utgångspunkten för samtliga intervjuer var de intervjuades egna berättelser och hur de själva 

berättade sin historia; om vad som hände först, och vad som hände sedan. Anledningen till det var 

egentligen inte att fånga själva berättelsen, utan att få se vad de ”lade i säcken” som verksamma 

komponenter för att börja må bättre igen. Dessa komponenter användes sedan i kategoriseringen av 

materialet. 
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Respondenterna är anonyma i studien och kallas alla för X, men har godkänt kortare beskrivningar av 

sin person och kontext. Fyra är kvinnor, en är man, vilket är slumpmässigt och inte återspeglar 

populationen. Vissa fakta har ändrats för att inte röja identiteten.  

X har haft en trygg uppväxt, har en bra utbildning, ett jobb som han gillar och många vänner. I 

samband med en infekterad kärlekssituation fick han panikångest och andra psykiska problem.  

X har haft en på ytan trygg uppväxt, men under ytan fanns bland annat missbruk. Hon utvecklade 

själv ätstörningar under tonåren och råkade senare ut för en mycket svår kronisk sjukdom. 

X har vuxit upp i en till synes vanlig familj med mamma, pappa och flera syskon. Ändå har hon 

levt med depressioner sedan tidig ålder, men dolt det både för familjen och för omgivningen eftersom 

hon menade att det bara berodde på henne själv. 

X har haft en svår uppväxt i en stor familj med missbruksproblem och socialt utanförskap. Hon 

utvecklade tidigt själv samma missbruk och fick problem med både skola och livet i övrigt. Hon blev 

placerad i fosterhem och blev i tonåren under flera års tid bland annat grovt sexuellt utnyttjad av sin 

fosterfar. 

X har vuxit upp i en familj med missbruksproblem, och fick tidigt problem med att hänga med i 

skolan. I tonåren miste hon en nära vän i en dramatisk olycka. Så småningom gick hon igenom en 

utredning och fick en adhd-diagnos. 

Fyra av personerna har gått i terapi, i samtliga fall troligen en variant av psykodynamisk terapi. 

Den femte har bland annat bearbetat sin problematik i samband med en adhd-utredning. 

Berättelserna har under intervjuerna formats i kronologisk ordning, oftast för att berättaren valt det, 

men också för att jag som intervjuare har bett om just berättelsen och om det sammanhang som utgjort 

grund för den. De intervjuade har vetat om att fokus för intervjun har varit att ta reda på 

återhämtningens förutsättningar och uttryck, och då har det fallit sig naturligt att även berätta 

förhistorien.  

I ett av fallen, berättelsen om den komplicerade kärlekshistorien, där den intervjuade sa sig ha haft 

en trygg uppväxt och en nära och förtrolig relation till sina föräldrar, berördes uppväxten i stort sett 

inte alls. Samtliga de övriga har gjort ständiga kopplingar till sin egen uppväxt och till de relationer 

som fanns i familjerna. I tre av intervjuerna lyfte man tydligt fram den socioekonomiska och 

materiella standarden; två av de intervjupersonerna har vuxit upp under mycket tuffa förhållanden, den 

tredje i en mer burgen miljö, men där ändå missbruk har funnits med som en komponent. 

Som metodverktyg har jag använt kategorisering (Kvale och Brinkmann, 2014, sid 242), vilket 

innebar att de transkriberade och utskrivna texterna lästes igenom gång på gång för att hitta ord eller 

begrepp som var återkommande. Varje sådant ord eller begrepp skrevs därefter in i en lista, som sedan 

i sin tur lästes igenom gång på gång för att se om det fanns likheter eller gemensamma teman. 

Dessa komponenter kom att bilda knappt 200 lika och olika kategorier. Efter ständiga omläsningar 

listades därefter drygt 20 kategorier, som visade sig förekomma i de flesta berättelserna. Efter 

ytterligare omläsningar minskades de till 16 kategorier, som tillsammans bildar stommen för vägen till 
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återhämtning från psykisk ohälsa, ur dessa fem personers perspektiv. Kärnkategorin är ”i samspel med 

andra”, vilket framgår av de flesta underkategorierna i resultatet, men även ett fåtal andra kategorier 

har tagits med i resultatet.  

I arbetet med analys och slutsatser har innebörden av dessa kategorier jämförts med tidigare 

forskning och teori. Rent praktiskt har det varit ett ”detektivarbete” där varje ledtråd följts upp och 

granskats i ljuset av främst återhämtningsforskningen. Här har utmaningen varit att vara följsam i 

förståelsen av materialet, att inte se kategorierna som statiska element utan som en del i en kontext 

som också är viktig. 

I detta sammanhang har också min förförståelse varit viktig: jag har yrkeserfarenhet som journalist 

och samtalsterapeut vilket gör att jag har kunskap om och vana vid att hantera och bearbeta både det 

som sägs och berättelsens betydelse i sig. Även i arbetet med analys och slutsatser har det varit till 

hjälp att kunna hantera stora textmängder och många olika datakällor. För att kunna hitta och sortera 

bland bland teori, tidigare forskning och eget material har jag från starten av studien bland annat 

använt mig av en egen loggbok. Som terapeut har jag bland annat utbildning i affektfokuspsykoterapi, 

som rör sig över både det psykodynamiska och det kognitiva beteendeterapi-området, vilket har varit 

till hjälp i förståelsen. Just unga vuxna är den grupp jag fokuserat mest på i min praktik som terapeut.  

 

Datasökning 
Till en början framstod kunskapsinhämtningen av tidigare forskning som ett sisyfosarbete, framför allt 

eftersom det fanns så många olika sökmöjligheter, som alla gav så ofullständiga svar. Sökningar i 

olika databaser – Diva, Libris, Academic Search Complete, Google Scholar med flera – gav högst 

splittrade träffar på en mängd olika sökord, för sig eller tillsammans: psykisk hälsa, psykisk ohälsa, 

mental hälsa, mental ohälsa, unga vuxna, unga, ungdomar, vändpunkter, med egna ord, egen, 

hjälpfaktorer, självrapporterad och agent, samt deras engelska motsvarigheter. Med hjälp av personal 

på biblioteket sökte jag även på flera ordled kopplade till dessa ord, men fick ändå inget resultat som 

gav någon samlad bild av hur forskningen inom detta område såg ut.  

Nästa steg blev att gå igenom referenslistorna i den litteratur som fanns. En av dem var Relationer 

som hjälper (Topor och Borg, 2008). Där fanns referenser, frågan kvarstod dock om vilka som var 

relevanta. Jag valde i det läget att kontakta Alain Topor, som tipsade om den amerikanske forskaren 

Larry Davidson, vilket gjorde att jag både fick en ingång i den internationella forskningen – och ett 

samlingsord för fortsatt sökning: recovery, eller på svenska: återhämtning. 

Ett telefonsamtal till RSMH gav också fler tips om svensk forskning, bland annat Ulla-Karin 

Schöns doktorsavhandling och annan forskning om återhämtning, samt RSMH:s projekt 

återhämtning.se. Fortfarande saknade jag dock stöd i forskningen när det gäller just forskning om unga 

eller unga vuxna inom detta ämne. För att komma vidare med detta kontaktade jag barn- och 

ungdomsläkaren Laslo Erdes, aktiv bland annat inom Svensk Förening för ungdomsmedicin, och 
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föredragshållare om ungas fysiska och psykiska utveckling. På hans uppmaning författade jag ett mejl 

på engelska, som han hade vänligheten att vidarebefordra till kolleger runt om i världen. Svaren kom i 

huvudsak från Kanada och handlade om en mängd olika projekt som hade med unga vuxna och 

psykisk hälsa att göra. Dock hittade jag inget som stämde in mer exakt på det jag sökte. Erdes återkom 

också med ytterligare tips, bland annat om forskning i Australien.  

I övrigt har insamlingen av data även handlat om böcker och texter kring teori och analysmetod, 

bland annat om Herbert Mead, Paul Ricoeur och socialpsykologi. 

 

Etiska överväganden 
Tre olika aspekter har varit vägledande: Utilitarismen, Vetenskapsrådets Codex samt Lag (2003:460) 

om etikprövning av forskning som avser människor. 

Utilitarismen är en etisk teori som går ut på att man ska handla på det sätt som sammantaget ger de 

bästa konsekvenserna om man tar hänsyn till alla som berörs (Blennberger, 2005, s. 70). Det innebär 

att man också ska ta full hänsyn till främlingar och fiender när man bedömer vilka konsekvenser 

handlingarna kan få. 

Det kan låta enkelt och självklart, men på detaljnivå finns en del att fundera över. Skulle den här 

principen till exempel kunna innebära att man låter vinsten överskugga kostnaden? Finns det, med 

andra ord uttryckt, en risk att man låter det vara värt en del lidande hos vissa personer på vägen, 

eftersom målet - resultatet av forskningen - kan ge en lättnad för fler? Skulle utilitarismens 

utgångspunkt i allas lika värde också kunna innebära att man inte tar tillräcklig hänsyn till dem som i 

det explicita fallet står en närmast?  

De frågor som grundligt gåtts igenom inför valet av forskningens utformning är bland annat: Vad 

innebär den valda metoden i detta fall? Hur skulle resultatet av forskningen kunna drabba inte bara 

dem som deltagit utan även andra? Vad får det jag säger och gör, eller de processer jag sätter igång, 

för konsekvenser? Hur bör jag som forskare agera så att konsekvenserna blir så bra som möjligt?  

I grunden handlar det om att våga lyfta blicken och se vad som kan hända inte bara på kort sikt utan 

också på lång sikt. Jag som forskare måste ta ansvar för det redan innan jag agerar, med hjälp av 

transparens och öppen kommunikation. Detta innebär att också tanken på konsekvenser för tredje part 

har varit med från första början och även öppet kunnat diskuteras med till exempel uppgiftslämnare 

och deltagare. 

Vetenskapsrådet formulerar en mängd forskningsetiska krav (http://www.codex.vr.se) att förhålla 

sig till, beroende på vilken typ av forskning det handlar om. Det grundläggande inom humanistisk 

eller samhällsvetenskaplig forskning är individskyddskravet, som består av fyra huvudkrav: om 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

Informationskravet går ut på att alla som deltar ska få veta allt de behöver veta både om projektet 

som sådant, om syftet, och om sin egen roll i det. De ska också få veta att deltagandet är frivilligt och 
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att de kan avbryta det när som helst. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha fått samtycke till 

deltagande både från uppgiftslämnare och från undersökningsdeltagare. Ibland måste även 

vårdnadshavare ge samtycke, till exempel om personen är under 15 år eller om undersökningen är av 

en etiskt känslig karaktär. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om personer som ingår ska 

ges största möjliga konfidentialitet och att uppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte kan komma åt 

dem. När det gäller etiskt känsliga uppgifter bör personalen i forskningsprojektet underteckna en 

skriftlig förbindelse om tystnadsplikt. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer bara 

får användas för forskningsändamål, och de personuppgifter som samlats in får inte användas för 

åtgärder som direkt påverkar den enskilde. Dessa fyra krav har beaktats och i korthet även formulerats 

i samtyckesbrevet (Bilaga 2). 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor har som syfte att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning (Lag 2003:460, www.riksdagen.se). Enligt 

§2 gäller den ”dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå 

eller på avancerad nivå”. Av denna anledning har denna uppsats inte heller behövt genomgå någon 

etikprövning. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet handlar om att man verkligen mätt det som bör mätas, till exempel att de personer som 

intervjuats är relevanta för just den här studien. Reliabilitet handlar om forskningens pålitlighet och 

resultatens följdriktighet, till exempel att det finns skäl att dra just de slutsatser som dras i denna 

forskning. Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning forskningens resultat är replikerbara 

eller kan gälla för fler än bara just dem som medverkat i dessa intervjuer, det vill säga om 

användbarhet och nytta med forskningen. 

Alla dessa begrepp möter vissa hinder när det gäller kvalitativ forskning. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 351) menar att det finns flera olika sätt att förhålla sig till detta. Eftersom mätning inte är det 

primära målet för kvalitativ forskning kan man till exempel välja att assimilera både validitet och 

reliabilitet men helt enkelt lägga mindre vikt vid sådant som rör mätning. Kvale och Brinkmann (2014, 

s. 354) väljer dock att referera till Lincoln & Guba (1985) respektive Guba & Lincoln (1994) som 

alternativ. De talar om begreppet tillförlitlighet, som de delar upp i fyra områden: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera.  

Trovärdighet ska i detta fall förstås utifrån andras acceptans av forskarens beskrivning. Det kan till 

exempel ske genom att de intervjuade godkänner att forskaren uppfattat rätt, eller genom att forskaren 

använder triangulering, vilket innebär att man använder flera olika metoder eller datakällor för att 

säkra slutsatserna. Överförbarhet innebär att man eftersträvar djup och täthet för att göra resultaten 

överförbara även till andra omständigheter än den aktuella intervjun. Pålitlighet handlar om att anta ett 

”granskande synsätt” och se till att det finns en fullständig redogörelse för forskningens olika faser. 

Tanken är att kollegor därefter ska granska redogörelsen och bedöma kvaliteten. Omfattningen av data 
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i kvalitativa studier har dock gjort att just denna teknik inte används så ofta. Möjlighet att styrka och 

konfirmera handlar om att visa att man som forskare handlat i god tro, eftersom det är svårt att nå 

någon fullständig objektivitet. För en granskare ska det vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit 

egna värderingar eller en teoretisk inriktning påverka utförandet och resultatet. 

I denna studie har trovärdigheten säkrats genom att de intervjuade godkänt sina citat och den 

kontext de förekommer i. Överförbarheten har möjliggjorts genom studiens förankring i bakgrund, 

teori och tidigare forskning. Pålitlighetens krav uppfylls i metodavsnittet. Möjlighet att styrka och 

konfirmera finns genom examinatorns rätt att läsa transkriberingen av intervjuerna. 

Till sist vill jag dock vända på resonemanget och, istället för att se bristerna i jämförelse med 

kvantitativa metoders möjlighet till validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, se just den kvalitativa 

metodens fördelar. Jag gör det genom att citera Ulla-Karin Schöns doktorsavhandling (2009, s. 62) 

som handlar just om återhämtning från psykisk ohälsa: ”Skälet till att genomgående använda kvalitativ 

metod var den komplexitet och individualitet som karaktäriserar återhämtningsprocessen.” 

Generaliserbarheten kan alltså bestå just i möjligheten att nå nyansrikedomen i både komplexitet och 

individualitet. 

Metodologiska överväganden 
Som framgår har jag inte lyckats få fram tidigare återhämtningsforskning som handlar om just unga 

vuxna. Jag beklagar det, men hoppas att den finns, att det bara är jag som inte hittat den. Självklart går 

det inte att sätta likhetstecken mellan unga vuxna i allmänhet och vuxna som haft svåra psykiska 

problem som till exempel schizofreni, detta måste man hålla i huvudet genom hela läsningen. Jag 

menar ändå att en hel del av det som återhämtningsforskningen om svårare psykiska problem kommit 

fram till kan vara värt att beakta när det gäller återhämtning för unga vuxna.  

Det blir också svårt att förhålla sig kritisk till den tidigare forskningen i detta arbete, eftersom 

forskningen inte handlar om den grupp som undersökts. Jag hade förstås kunnat välja att luta mig mot 

en annan forskningsinriktning än just återhämtningsforskningen, men trots dessa förutsättningar ville 

jag se om denna inriktning kunde utgöra en användbar modell för unga vuxna med psykisk ohälsa.  

Det går inte heller att göra kvantitativa generaliseringar av bara fem intervjuer. I de nära 100 000 

ord som transkriberats finns dock nyanser som jag menar har gett den slags teoretiska mättnad som 

brukar åberopas när det handlar om kvalitativa intervjuer (Bryman, 2008, s. 516).  

Urvalet av respondenter har varit ojämnt; fyra av fem har gått i terapi, fyra av fem har haft problem 

som startat i barndomen, tre av fem har vuxit upp i missbrukarfamiljer, och så vidare. Detta beror på 

att jag valde att inte ställa kravet på diagnosticerad psykisk ohälsa för att delta, utan accepterade att 

personen själv definierade sig som någon som tidigare haft psykisk ohälsa. Det gav en variation i 

empirin som både kan ses som något negativt – om man söker efter en kvantitativ generaliserbarhet – 

eller som något positivt – om man söker så många nyanser som möjligt. Jag är medveten om att jag i 

analysen använt mig av båda vägarna, trots materialets struktur. Därmed finns risken att jag övertolkat, 
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och inte tagit hänsyn till de olika förutsättningarna i de olika fallen, å andra sidan kan man säga att fler 

nyanser lyfts fram till bedömning.  

Till sist ska också påpekas att detta att berätta sin historia för någon innebär att i stunden konstruera 

den tillsammans med den som lyssnar. Här har alltså funnits en maktassymmetri i och med att jag som 

intervjuare har haft vetenskaplig kompetens, inlett och definierat intervjusituationen (Kvale och 

Brinkmann, 2014, s. 52). Även om jag har lagt mig vinn om att vara så lite aktiv som möjligt, ställa 

öppna frågor och låta berättaren leda, så har det varit oundvikligt att inte i någon mån påverka.  
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Resultat 
Alltså, det känns ju som en annan person … det är ju en sorg för den personen som jag var då. Men jag 
tänker inte att jag är samma person längre … jag känner mig glad och trygg och levnadsglad och 
nyfiken och driven. 

 
Citatet är hämtat från en av de fem intervjuer som genomfördes för det här arbetet. På ett sätt skulle 

det också kunna stå för alla de fem som intervjuades: samtliga vittnar om förändringar från det sämre 

till det bättre och om den självutveckling som skett på vägen. Det finns dessutom mycket som 

överensstämmer i deras upplevelse av vad som varit viktigt och verkningsfullt på vägen. 

Vändpunkter som start 
Ingen av de intervjuade pekar på en enda vändpunkt som avgörande för själva återhämtningen. 

Däremot har det ofta funnits ett avgörande tillfälle då personen har insett att det är dags att söka hjälp, 

eller att ta emot hjälp. Det handlar om ett bottenläge, ofta i form av ett tillfälle då det inte längre gått 

att dölja för andra hur dåligt man mår.  

Ett exempel är då X får en panikattack och ett kraftigt utagerande i samband med att han inser att 

hans före detta flickvän träffat en ny man. Ett annat exempel är när X, som länge levt med 

depressioner, i ett innerligt samtal får klart för sig hur mycket hennes väninna verkligen tycker om 

henne som vän och person: (Hon sa) ”Jag älskar dig. Och det bara liksom brast … Jag grät och grät 

och grät så länge att jag inte kunde andas.” Ett tredje är när X, som vuxit upp i en missbrukarfamilj, 

börjar gråta hysteriskt i skolan för en mindre förseelse och läraren inser att något inte stämmer, och tar 

med henne till skolans psykolog.  

Trots att det här handlar om tre helt olika situationer så blir dessa ögonblick avgörande genom att 

ångesten blir så stark att de mycket kraftiga känslorna inte går att hålla tillbaka i ögonblicket. 

Resultatet blir att andra i omgivningen ser, lyssnar och agerar – det vill säga öppnar för berättelsen. I 

den fjärde intervjun blev den fysiska sjukdomen en vändpunkt genom insikten i allvaret. I den femte 

har bottenläget som en avgörande vändpunkt inte varit lika tydligt urskiljbart. 

Vändpunkter för att börja må bra 
Den andra typen av vändpunkter i berättelserna är de som handlat om att personerna verkligen har 

insett att de börjat må bra igen. De har då kommit som en logisk följd av att förutsättningarna i livet 

har förändrats, både praktiskt, mentalt och till exempel med hjälp av medicin. De vändpunkterna ingår 

i de återhämtningsfaktorer som återges nedan. 

Någon som ser 
Den första förutsättningen för återhämtning, som alla anger, är att det har funnits någon som sett den 

belägenhet de har befunnit sig i. Det kan handla om en lärare i skolan som frågar hur man mår eller 

hur man orkar med, eller om en psykolog som, när man inte förmår prata själv, inte ställer frågor utan 

bara bekräftar att man är en person med fina egenskaper. Ett tredje exempel är den läkare som 
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markerar att han uppfattar att det finns mer än det fysiska att ta hand om.  

Flera av personerna har innan de fått hjälp tvingats genomlida många år av mycket tuffa psykiska 

lidanden, egna utageranden, försök att få hjälp utan att få det, och till och med vad som av samhället 

först uppfattats som hjälp men som sedan visat sig vara ett svek även ur ett samhälleligt och rättsligt 

perspektiv:  

Han begick ju misshandel och polisen var ganska ofta hos honom och ställde frågor, men han hade ju 
alltid oss som gav honom alibi, så han åkte ju aldrig fast för det .… det var ju ingen som brydde sig om 
mig, så han kunde göra precis vad han ville.  

 
I denna berättelse öppnar sig till slut möjligheten till förändring genom att personen gradvis vågar 

känna tillit till socionomer och terapeuter som försöker hjälpa. Tilliten kommer genom att de visar att 

de ser, men inte kräver något tillbaka:  

… de krävde ingenting av mig. Och jag var inte tvingad till att hålla tyst om saker, det var inga 
hemligheter, de kritiserade aldrig mig, de sa inte hur jag var utan de var mer så här omhändertagande 
och de lyssnade till mig. 

 

Någon som vågar agera 
Samtliga berättar om betydelsen av andra som inte bara sett eller lyssnat, utan också agerat. Man har 

skjutsat till akuten, skjutsat till en förening för skydd och samtal, eller inlett läkande samtal i ett 

oväntat läge. Vänner har ordnat gemensamma middagar när man insett att personen varit för 

deprimerad för att själv se till att få i sig mat. Andra har hjälpt till med polisanmälan eller gett trygghet 

i form av mat, pengar och boende. En lärare nöjde sig inte med ett nej utan engagerade sig aktivt och 

bokade tid hos skolkuratorn: ”Det kändes som att han verkligen brydde sig. Och det kunde jag inte 

riktigt förstå … Det var verkligen helt fantastiskt. Jag är lite jätteglad fortfarande.” 

Det finns i berättelserna också ett tydligt stråk av behovet av omhändertagande i samband med 

modet att agera. Det upplevdes som viktigt att någon annan tog ansvar och initiativ för att kliva in och 

få en förändring till stånd, att någon tog hand om dem i en utsatt och sårbar situation, att någon var 

vuxen: ”Jag kan många gånger tycka att jag kanske har dragit lite för stort lass själv. Och att det är lite 

att jag kan önska att nån bara plockade upp mig där och bara ´Nu gör vi så här´.” 

Någon som gör ett undantag 
I de flesta av berättelserna finns också en tydlig bekräftelse på hur betydelsefullt det har varit att de 

som stöttat och hjälpt även har klivit utanför sin förväntade roll, att någon har gjort undantag för just 

dem. I terapeutiska sammanhang hade man kunnat kalla det för ”positiva rambrott”, men här har det 

handlat om människor i alla möjliga olika positioner och situationer: från polisen som bjudit på varm 

choklad och möjlighet att ringa även utanför arbetstid och psykologen som ställt upp gratis när 

socialtjänsten vägrade betala, till sociala verksamheter som ställt upp långt utöver vad som hade 

kunnat förväntas: ”Y fanns alltid här, oavsett vad”… ”dels var det att jag (även) fick vara här när 

verksamheten var stängd.”  

Tittar man närmare på detta så går det att dela upp ”undantags”- hjälpen i två delar. Den ena är mer 
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praktiskt inriktad: privata och professionella människor och verksamheter som hjälpt till med mat, 

bostad, pengar, kontakter, taxi i natten och till exempel att hitta en advokat. Den andra är mer 

personlig, i stunden: mannen i den sociala verksamheten som visste exakt i vilket ögonblick han skulle 

lämna rummet eller sluta prata, för att han insåg och respekterade X:s rädsla för män, psykologen som 

på sin egen fritid tog med X ut på museer och annat för att vidga världen och minska rädslan för andra 

människor, eller läkaren som blev mer än så för sin svårt sjuka patient, när han insåg komplikationerna 

i hennes förhållande till sina föräldrar:  

Han var min läkare i första hand. Men han tog, skulle jag säga, en liten papparoll .… Han var den första 
jag träffade på morgonen, han var också den sista (på kvällen) …. Han kom ju i privata kläder varje 
dag, innan han skulle gå från jobbet, och körde en sista koll ... Det betydde jättemycket.  

 
X berättar också att läkaren även när hon flyttat över till ett annat sjukhus besökte henne där på sin 

fritid. De hade under lång tid tät kontakt på telefon, och hon pratade även med hans fru. Än idag, flera 

år efter det som hände, har de kontakt då och då. ”Han behöver inte ha såna här relationer, och han har 

det inte med sina patienter … men att han ändå på nåt sätt valde att lite ta mig under sina vingar har 

betytt jättemycket för mig.” 

Någon som tar ställning 
Intervjuerna bekräftar också behovet av att någon annan tar ställning för personen i en skör situation. 

Det kan ske i flera steg, under en lång tidsrymd, till exempel som för X som först helt kort berättar om 

den lärare som, när hon bytte skola under mellanstadiet, upptäckte att hon kunskapsmässigt inte var på 

samma nivå som de andra eleverna: ”… så då fick jag lite stöd och då gick det bättre.” Långt senare 

möter hon en läkare på vårdcentralen som låter henne fylla i ett självskattningsformulär för 

depression:  

Jag tyckte han var jättebra … För det var liksom första gången som någon berättade för mig att det jag 
känner ska jag inte känna. Och att det du beskriver är en depression. Att jag fick det bekräftat. Och att 
man liksom hade gjort rätt som gick dit. 

 
I detta fall ledde bekräftelsen också till att X för första gången kunde berätta för en kompis att hon 

var deprimerad, vilket hon tyckte var ”jätteskönt”. Även senare, i terapi, markerar hon just betydelsen 

av att terapeuten tar ställning:  

… nån som sa att ´så ska du inte känna´. Som stoppade en i tankarna, att när man säger så där att ´ingen 
kan älska mig´, eller så, att nån bara signalerar med en liten blick eller ett ord att ´så där ska du inte 
tänka, nu är du fel ute … det där är ju jättehemskt´. 

 
Ställningstagandet kan också ske mer handfast och praktiskt. Det finns många exempel i 

berättelserna på lärare, terapeuter, socialarbetare, psykologer och andra som tydligt markerat att man 

ser hur personen mår och att man tänker agera för att hjälpa till. Till en del tycks det handla om 

bekräftelse, men också om förmågan att hjälpa personen att agera. X berättar om läraren på gymnasiet 

som inte gav sig.  

Jag ville göra allting själv. Men så minns jag att han försökte få mig att gå ner till kuratorn. Och det 
ville jag inte alls göra. Vad skulle jag dit och göra?… Så minns jag en dag när jag skulle in på 
lektionen, och han stoppade mig i dörren och sa att ´Jag har bokat en tid åt dig nere hos kuratorn, och du 
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kommer inte in här, du går ner dit nu´. Jaha (fnissar) och så gjorde jag väl det. Och det är verkligen 
första gången som jag har stött på det här faktiskt. Det var så stort på nåt sätt. 

 

Någon som bekräftar 
Precis som när det gäller övriga verksamma faktorer så dyker bekräftelsens verkan upp i olika 

sammanhang; i relation till samtal, som en känsla mellan vänner, eller uttryckt mer handfast och 

praktiskt. Den dyker också gärna upp många gånger i samma berättelse. Bekräftelsens uttryck bildar 

nästan som en egen utvecklingshistoria; från ett mer omedvetet stadium till en tydlig medvetenhet om 

att man har rätt att både längta efter och att få bekräftelse. X beskriver det så här: ”Jag hade fått den 

insikten att man behöver inte göra allt, man behöver inte förnedra sig själv bara för att få lite kärlek 

tillbaka. Utan jag fick kärlek utan att behöva göra någonting, bara av att vara jag.”  

Det hon berättar om här är en mycket långsam och känslig process där personalen, i den sociala 

verksamhet som bestämt sig för att hjälpa henne, ständigt fanns till hands och bekräftade att det behov 

hon hade för stunden var okej, oavsett vad det var. Hon fick gråta, vara tyst, provocera, bli arg, agera 

ut, eller bara krypa upp i någons famn för att få en kram.  

Acceptansen var villkorslös och mycket tålmodig och ledde så småningom till att hon vågade 

öppna upp för samtal och ageranden som i sin tur ledde till insikt och utveckling på många plan, inte 

minst en rättsprocess som även fick betydelse för andra personer. Även i den processen är hon tydligt 

medveten om bekräftelsens betydelse:  

Det sa ju till och med min polis då, att efter varje polisförhör så hade jag vuxit lite grann och hon var 
jätteimponerad att jag började som en tyst mus som hon knappt hörde i mikrofonen, till detaljerade 
berättelser och att jag visade känslor och var arg och så. 

 
I en annan intervju berättar X om kampen mot sin ätstörning och den svåra fysiska sjukdom hon 

led av. Men hur hon sedan, förutom ett otal sjukhusvistelser, börjat må bättre genom att styra in livet 

mot människor och intressen som hon själv verkligen hade utbyte av:  

Helt plötsligt så handlade inte livet om utseende, om att jag skulle se ut på ett visst sätt, eller vara på ett 
visst sätt. Helt plötsligt så var jag en duktig person för de egenskaperna som jag har … det blev, tror 
jag, jätteviktigt för mig, för mitt fokus flyttades.  

 
Inte minst i utbildningen fick hon mycket bekräftelse, och detta ledde till en stark motivation att 

plugga vidare och bli duktig i det yrke hon valt. Detta, tillsammans med bekräftelsen från trygga nära, 

gjorde att känslan av värdelöshet försvann. 

Betydelsen av vänner 
Samtliga intervjuade vittnar om betydelsen av att ha snälla vänner, ett nära nätverk av personer man 

kan lita på och vara öppen och förtrolig med.  

X hade en jobbig uppväxt i en familj med bråk och missbruk, och hennes självbild tidigare var att 

hon inte själv var en snäll person: ”Jag var inte alls snäll eller bra som barn … Dels så var jag ju en 

ganska hemsk mobbare, jag var jättetaskig mot andra barn.” Hon säger att hon på senare tid har 

förstått att det inte var så konstigt att hon då var sådan: ”Jag hängde inte alls med i skolan. Jag förstod 
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inte. Jag tror att jag kände mig jättekorkad … jag trivdes aldrig riktigt, så jag bytte klass hela tiden, 

och bytte skola.” Det fanns andra komponenter också, som samspelet i familjen, men resultatet blev 

att hon nästan inte hade någon som stod henne nära. Men så, på högstadiet, kom hon till en skola där 

kulturen var en annan:  

Där fick jag mycket nya vänner, och väldigt starka band på riktigt. Vänner som jag har än idag. Och där 
började min förändring …. Det här med att vara elak mot varandra, man gjorde inte så i den skolan, 
utan det var väldigt bra sammanhållning bara. Och jag insåg att ´Oj, det här går ju inte hem. Jag är ju 
accepterad ändå´. Så där började jag förändras, väldigt mycket. Vilket är lite av en räddning, måste jag 
säga. 

 
Flera berättar om samspelet mellan vänner och öppenhet; hur det ena leder till det andra och vice 

versa; hur vännerna ser om man är på väg in i en dålig period, hur vännerna ser till att man håller sig 

aktiv och social och hur samtal med vänner gör att man får perspektiv på den egna situationen. Bara en 

person av de fem intervjuade pratar även om sina föräldrar som självklara och förtroliga 

samtalspartners, men även för honom spelar vännerna en väldigt stor roll. De flesta nämner också 

vikten av att aktivt kunna välja bort vänner eller andra nära för att själv kunna må bättre. 

Att själv få berätta 
Alla de intervjuade berättar om den viktiga känslan av att själv få berätta sin historia för någon, att få 

höra sina egna ord och genom dem få distans till vad som hänt. Detta sker i ett samspel mellan press – 

till exempel ångest – och tilliten till att den som lyssnar förmår härbärgera det som berättas.  

X brottades tidigt med längtan efter bekräftelse och kärlek från sina föräldrar, men ville samtidigt 

vara stark och klara sig själv. Det gjorde att hon dolde sitt dåliga mående och inte berättade för någon. 

Det var först när en kompis visade riktig tillit och snällhet på en fest som allt brast och känslorna kom, 

och berättelsen med dem:  

… mina vänner satt och tröstade mig jättelänge och jag berättade att jag hade mått dåligt jättelänge av 
och till. För det fick ju lov att bli så, de förstod ju ingenting. Då var jag tvungen att dra bakgrund. Och 
min ena kompis följde med mig hem och sov hos mig den natten. Och det kändes jättebra. Och då 
bestämde jag mig för att jag måste göra någonting åt det här.  

 
Nästa steg blev att berätta för läkaren på vårdcentralen, vilket kändes bra genom den bekräftelse 

hon fick, och genom att han tydligt tog ställning för att den depression som hon led av var värd att ta 

på allvar. Så småningom kom hon också att gå i terapi på en ungdomsmottagning, vilket hon 

betecknar som förlösande:  

Alltså höra mig själv säga saker och ting. För innan, jag har hållit allt för mig själv. Jag har inte pratat 
om det alls, så här, de djupaste tankarna och känslorna och… så det var jätteviktigt för mig att höra 
mina egna ord. Och ha en mottagare liksom.  

 

Att få släppa fram sorgen och skammen  
Att få berätta, och höra sina egna ord, tycks också bana väg för att man vågar släppa fram de riktigt 

jobbiga känslorna. I något fall har de kommit mer explosivt, som svar på en outhärdlig händelse. I tre 

fall handlar det istället om känslor som nogsamt har tryckts ner under lång tid, kanske ett helt liv. Men 
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alla de intervjuade vittnar om den terapeutiska betydelsen av att få släppa fram de jobbiga känslorna. 

X, som haft ett mycket problematiskt liv tidigare, säger att hon inte tror att hennes utveckling ”hade 

varit så pass framgångsrik om jag inte hade fått gråta ut och bara vara ledsen, arg och uppgiven. Och 

det tillät de mig.” ”De” är i det här fallet den sociala verksamhet som hon frivilligt deltog i. Hon 

berättar hur det där inte var konstigt om hon satt och grät i soffan. Ingen reagerade jättestarkt på det 

”utan det är alltid någon vuxen där som är bredvid en, som inte hyssjar en, inte liksom säger någonting 

utan låter en vara ledsen och låter en få komma när man känner sig redo.” Alla känslor var tillåtna, och 

det fick ta den tid det tog. 

X, som varit deprimerad i perioder sedan hon var liten, berättar istället hur sorgen vällde fram när 

hon kom i terapi: ”Jag grät floder”. (Hur kändes det?) ”Förlösande, men liksom en så stor sorg … Man 

pratar ju om barndomen och hur man tänkt och känt och tyckt, och jag bara kände en sådan supersorg. 

Att jag som barn tänkte de där tankarna.”  

Hon tar också, liksom flera andra, upp hur viktigt det var att få hjälp att ta bort skamkänslorna 

kring sitt mående:  

Ja alltså, en viktig punkt var ju att känna att det är helt okej att må dåligt fast inget trauma har hänt i ens 
liv … Att jag kan sitta här utan att behöva skämmas. Det är helt okej att jag mår dåligt. 

 
X, som hamnat i en turbulent och svår kärlekskris, uttrycker sig på ett liknande sätt när han talar 

om sina samtal med psykologen:  

… jag själv har lärt mig, med hjälp av psykologen … att man måste tillåta sig själv att vara ledsen …. 
att det är okej att ha de här känslorna, det är okej att vara ledsen, det är okej att vara arg. Det ska man 
vara. Det är fullt naturligt.  

 
Han upplevde det också som läkande att psykologen bekräftade att det var okej att han slagit 

sönder en stol i förtvivlan.  

Han sa, ´nej, du har ju inte slagit någon människa. Det är ju en helt annan nivå. Slå sönder en stol, det 
kan vem som helst göra i ren förtvivlan´. Och då vet man, okej, men då vill jag aldrig komma till den 
nivån igen. 

 
Det som han tidigare upplevt som både skamligt och tabubelagt – att slå - blev nu bekräftat som en 

normal reaktion i den förtvivlade situation han befann sig.  

För X blev själva diagnosticeringen av hennes adhd skamreglerande: ”… ju mer jag lärde mig om 

diagnosen, desto mer kände jag igen mig och accepterade det. Förstod att det inte bara handlade om att 

jag var dum i huvudet, utan det fanns faktiskt en orsak.” 

Som med de övriga begreppen tycks det handla om en kedja där varje länk är viktig för den andra: 

att höra sig själv berätta kan öppna för känslor som kan bli bekräftade och validerade som normala, 

istället för att kännas skamliga och tabubelagda. Vilket i sin tur bäddar för större öppenhet och nya 

berättelser. 

Terapisamtal 
Fyra av fem intervjuade har någon gång gått i terapisamtal, tre av dem beskriver det som en viktig del 
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av återhämtningen. Vissa terapier har pågått under lång tid, en annan handlade bara om fem samtal 

under det akuta skedet, men har senare fortsatt med glesare mellanrum. I det fallet gick det snabbt att 

boka tid och psykologen erbjöd täta samtal i början samt möjlighet att ringa även mellan samtalen, 

vilket upplevdes som stöttande.  

För en av långtidsterapierna, X som hade haft depressioner sedan barndomen, var väntetiden ett 

halvår, men även det fungerade:  

Jaa, jag hade ju kanske helst sett att det kom lite snabbare. Men samtidigt, tanken på att man har hört av 
sig till nån gjorde ju att man kände nån slags trygghet i att nånstans nån vet att jag mår dåligt.  

 
Hon beskriver det som att hon under det halvåret själv började tänka och reflektera, även om hon 

då ännu inte hade möjlighet att koppla samman saker på det sätt som hon sedan lärde sig med hjälp av 

terapin. 

I hennes fall var det också av värde att terapin pågick varje vecka under lång tid:  

På en timme så hann man bara börja gråta och sen, alltså man hann inte komma så långt. Plus att jag då 
visste att jag kan må skit en vecka, men när en vecka har gått kommer jag att komma tillbaka till det här 
rummet med den här personen, och vi kommer att prata om allting igen. Att man liksom hade som en 
krycka… Jag kommer inte att gå under liksom. För att jag kommer att vara saknad. För vi hade bestämt 
den här tidpunkten. 

 
Att bryta ner livet till veckor blev viktigt, och att veta att om något jobbigt hände så var det 

uthärdligt eftersom hon visste att hon skulle få komma och ventilera det i terapirummet sedan. 

X, som hade kärleksproblem, upplevde det som skönt att prata med någon som var ”lite extern”, 

och att den plan de gjorde upp kring terapin helt anpassades efter vad han själv hade för mål:  

Han (psykologen) försöker ju läsa mig, samtidigt, och se lite undermedvetet vart jag vill komma i det 
här, för det visste jag ju knappt själv. Och därefter, la upp en plan hur jag ändå skulle försöka 
kommunicera med henne (före detta flickvännen) och förstå henne i den här situationen. 
  

Just att förstå den andre blev en viktig insikt i terapin:  

När han (psykologen) lärde mig hur hon tänkte så kunde jag ju på ett annat sätt förstå henne… Och veta 
att ´Okej, hon får stå och skrika på mig i ansiktet men jag vet att jag vill inte skada henne, jag vill inte 
att hon ska fara illa. Det är det sista jag vill. Jag låter henne köra, jag håller mig, jag biter ihop. 

 
Nu efteråt är en av de slutsatser han dragit, ”eftersom jag märkte hur bra det hjälpte att prata med 

psykologen”, att det inte alltid behövs en psykolog. Många gånger kan han ta hjälp av en kompis 

istället, när det handlar om behovet av att själv få prata av sig och få bekräftelse på hur han tänker:  

När jag känner någonting, att jag är så jävla arg på grund av det här, okej, så kan jag berätta om den 
situationen en stund och så säger de ´Ja men vi förstår dig´. Det räcker. Då vet jag det. 

 
X, med en historia av bland annat svåra sexuella övergrepp, har gått i terapi i många olika 

sammanhang. Inom den sociala frivilliga verksamhet där man tog sig an henne beskriver hon effekten 

av den norska metoden ”reflekterande samtal” som används där.  Personen sitter då med två 

samtalsterapeuter i rummet, som då och då gör sammanfattande reflektioner med varandra, öppet inför 

den det gäller. Personen får sedan i sin tur reflektera på det hon hört dem säga:  

De brukade alltid reflektera över vad jag hade berättat. Och så fick jag säga till, höra om de hade 
uppfattat det rätt… och jag tyckte alltid det var så skönt att sitta och höra dem säga, alltså det var som 
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att nån hade bekräftat ens ord… och jag satt alltid och njöt när de gjorde det. 
  

Här var det, enligt X själv, långsamhet, öppenhet och att få flera perspektiv på sin egen berättelse 

som på sikt verkade läkande. 

Terapeuter och andra rollmodeller 
Av de fyra intervjuade som gått i terapi har tre upplevt att de klickat med sin terapeut. Den fjärde, X 

som haft ätstörningsproblem, kände redan vid första samtalet att det inte riktigt funkade, men tänkte 

att om det nu var det här som erbjöds så fick hon väl ta det. Istället beskriver hon hur hennes möten 

med andra människor inom vården inneburit den bekräftelse, insikt och hjälp hon behövt för att börja 

må bättre igen. Det handlar både om människor hon mött när hon själv varit sjuk samt om kompisar 

och kollegor inom den vårdutbildning och det yrke hon själv nu skaffat sig. 

I andra fall har terapeuten i sig varit en viktig person. X, som haft depressioner, visste redan från 

början i sin långtidsterapi att hon skulle få byta terapeut efter ett halvår. Trots att hon beskriver de två 

kvinnorna som helt olika personligheter med olika arbetsmetoder så trivdes hon med båda och 

upplevde bådas sessioner som viktiga.  

Den första terapeuten ”kändes som en väldigt varm person”. Hon var praktiskt fokuserad, gav 

henne saker att öva på, uppgifter mellan mötena. Den andra terapeuten tog vid efter ett halvår och 

fortsatte ytterligare ett och ett halvt år. ”Hon var väldigt annorlunda. Mycket mer strikt… där var det 

mer samtal och… uppväxten formar en …. Det var nog bra att ha båda, tror jag. Båda tankesätten i 

kombination.”  

På frågan om det var någonting hos terapeuten som hon fann stöttande så svarar hon:  

Ja, jag tyckte hon kändes som en väldigt cool kvinna… Hon var väldigt vacker och verkar ha skinn på 
näsan… hon var liksom charmig och rolig och lite riv i, kändes det som. Precis som den förra också var, 
så kände jag att det var inspirerande …. Ja men liksom, det här, jag kan inte hålla på och vara olycklig, 
ägna mitt liv åt det. Jag har roligare saker för mig. Man fick lite den känslan, och det var ju det jag ville. 
Det var nåt i hur hon var och att hon stöttade mig liksom. 

 
Genomgående porträtteras helt olika terapipersoner i de terapimöten som tas upp i intervjuerna. 

Där det klickat mellan dem så beskrivs också terapin i sig som givande, oavsett stilar, åldrar och kön. 

Den manliga psykologen, som X med kärleksproblem träffade, beskrivs inte ingående som person. I 

de övriga beskrivningarna, som gäller kvinnor, lyfts ofta egenskaper som har med handlingskraft och 

trygghet fram. Men oavsett vilken personlighet terapeuten har så fokuserar de intervjuade mycket på 

deras förmåga att se och förstå dem själva, att följa med i och respektera deras behov vid olika 

tillfällen. 

Medicin och självmedicin 
Av fem intervjuade tar tre medicin. I två fall handlar det om antidepressiva, den tredje tar adhd-

medicin. En av de övriga två har aktivt valt att inte alls ta medicin mot sitt mående: ”Jag ville hålla 

mig så långt ifrån medicinsk hjälp som möjligt. Jag ville inte pröva antidepressiva heller.” Den andra 

provade, men gillade inte effekten: ”Jag kände direkt att det inte var min grej. Jag vart så här 
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avstängd… och då sa jag till henne att jag hellre känner de här känslorna än att inte känna någonting 

alls.” 

I tre fall upplever de intervjuade att medicin hjälper. X, med ätstörningsproblem, kände inte någon 

större effekt i början, men med en ändrad mix av mediciner tycker hon nu att effekten är bra. Hon 

påpekar dock att det är i kombination med annat som också hjälper till, till exempel den utbildning 

hon går.  

X, som haft depressioner, var helt emot antidepressiva när hon först erbjöds det i terapin. Framför 

allt hade hon hört om att det var en quick fix, att det fanns bieffekter och att de förändrade ens sätt att 

vara, så hon sa nej. ”Men sen ett år in i terapin så valde jag att börja, när det hade vänt. När jag kände 

att jag mår ganska bra … Det var ju för att jag var så otroligt rädd att hamna tillbaka i hur jag hade 

mått.” Vid det laget hade hon fått ordning på det mesta utom den rusch av ångest som kom över henne 

då och då, och just detta visade sig medicinen ta hand om: 

 Så då, i och med att ångesten försvann – och den var ganska påtaglig i mitt liv – så fick jag liksom 
jättemycket utrymme för att göra det jag ville göra. I och med, liksom den här nya vågen av självkänsla 
och självförtroende… bara få rida på det, att man mådde bra. 

  

Medicinen blev i det här fallet det sista viktiga steget i återhämtningen. Hon har inte haft någon 

ångest sedan hon började med den för flera år sedan, och säger att det betyder ”jättemycket”, eftersom 

ångesten tidigare kändes som ett handikapp som låste henne i olika situationer. 

För X, som har adhd, fanns också ett motstånd när förslaget om medicin kom: ”Jag blev lite 

ledsen… Ska jag behöva ”knark” för resten av mitt liv för att funka som en normal människa?” Det 

har tagit lite tid att komma fram till en bra dos, men idag märker hon av effekten: ”Men jag har inte 

känt nån jätteförbättring så där… Förrän jag inte tar medicinen, då märker jag ju att det blir skillnad.” 

Framför allt så märker hon av två effekter; hon blir mindre trött och mindre rörig när hon tar 

medicinen. 

Förutom mediciner nämner flera av de intervjuade också alkohol som en form av 

självmedicinering. Någon beskriver hur alkoholen var en viktig del i livet innan hon fick annan hjälp 

mot sin psykiska ohälsa: ”Det var jätteskönt att bli riktigt berusad och gå hem och sova och inte tänka 

på någonting.” Idag, när hon mår bra, tycker hon snarare att det är lite obehagligt att bli berusad. En 

annan har aktivt valt att dricka mindre alkohol vid tillfällen då risken för att bli känslosam varit större. 

Två av intervjupersonerna beskriver en lång historia av alkohol både i hemmet och i sitt eget liv under 

tonåren. Idag är förhållandet till alkoholen annorlunda: ”Att behålla min nykterhet var också viktigt. 

Att jag inte behövde dricka eller medicinera mig.”, säger en av dem. 

Utveckling och insikt 
Vikten av att få vara med på en utvecklingsresa dyker upp på otaliga ställen i alla de fem berättelserna. 

Eftersom det handlar om helt olika personer så ser också återhämtningsresorna olika ut, men alla är 

tydligt påverkade av att ha förändrats som människor.  
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En aspekt är förstås tiden i sig. För de flesta har ju berättelsen handlat om många år, och de kanske 

turbulenta tonåren har bytts mot en lugnare vuxenhet. Men faktum kvarstår att de uppfattar att 

återhämtningsprocessen också inneburit en utveckling i sig. De har fått en förståelse för samband 

mellan dåtid och nutid, en förståelse för sårbarhetens grund, och för vilka delar i livet som måste vara 

på plats för att man ska må bra.  

Flera berättar om rent geografiska resor som haft betydelse. X, som vuxit upp i ett missbrukarhem 

och överlevt flera år av svåra övergrepp, vågade sig på sitt livs första utlandsresa när hon fått hjälp och 

mådde bra igen. Den resan blev ett slags kvitto på att hon var vuxen och kapabel på riktigt. För henne 

och flera andra har också en bra utbildning varit ett mål som kunnat förverkligas. Idag har hon en 

yrkesutbildning i botten, men läser på universitetet och är verksam i flera styrelser. I framtiden vill 

hon arbeta med ledarskap på hög nivå. 

Även X, som haft ätstörningsproblem, känner att hon hittat hem i och med den utbildning hon går. 

Men precis som hos andra spelar utveckling och insikt kring till synes mindre fenomen också en stor 

roll: ”Jag är snäll mot mig själv. Att jag inte dömer mig själv så hårt.… alltså inte svartvit på det sättet 

som det var då… att jag inte är liksom en värdelös person.” Insikten kom sent, menar hon, i samband 

med att hon insåg att det faktiskt finns de som tycker att hon är fin även om hon inte väger 50 eller 60 

kilo, och att det finns ”de som faktiskt tycker att jag är duktig, och att jag har någonting vettigt att 

säga.” 

X, som haft depressioner sedan barndomen, berättar om känslan av att avsluta terapin:  

Ja, alltså jag grät ju jättemycket, för att jag tänkte på vilken resa på två års tid man har gjort. Från att 
sitta och tycka att man inte vill leva, till att komma hem från en otrolig resa och en utbildning och känna 
att jag är snygg och jag är duktig och jag har en massa vänner och jag tycker om mig själv och är sugen 
på livet och framtiden. 

 

Återknyta familjeband 
Flera av dem som medverkat har haft knepiga familjeband under lång tid. I några av de fallen uttrycks 

en tydlig lättnad över att man, tack vare terapi och annan hjälp, så småningom har kunnat återknyta 

kontakten med familjen och hitta nya sätt att umgås. Någon längtade bort från familjen när det var 

jobbigt, men efter att ha arbetat igenom sorgen kunde hon närma sig dem igen och börja umgås mer. 

”Det var jätteskönt. Kände mig så här lugn bara. Vi kanske kan tycka om varann ändå.” En annan 

insåg under en resa, efter flera års arbete med sin situation, hur mycket hon längtade efter den familj 

som hon haft så många kontroverser med:  

Jag ville inte leva ett liv utan dem igen. Och det var också en viktig grej för mig att inse. Att ensam är 
inte stark. Och jag behöver inte vara ensam. Och det är inget fel att vilja vara nära sin familj. 

 

Att få ge vidare 
Många tar på ett eller annat sätt upp vikten av att få skicka sina insikter vidare till andra. Antingen har 

man förverkligat sin önskan genom att erfarenheterna från återhämtningen har fått styra vilken 

yrkesinriktning man valt, eller så har det handlat om att man har hittat en viktig aspekt av vänskap; att 
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se när andra mår dåligt och då kunna ställa upp på samma sätt som när man själv fick hjälp.  

X, med tidigare ätstörningsproblem, uttrycker det så här:  

Att det som jag har varit med om faktiskt är värt någonting. Och att jag kan använda mig av det idag. 
Och att jag lyckades på nåt sätt vända det värsta till någonting bra. Det är ju en jättestyrka för mig i mitt 
jobb idag att jag har det i ryggen hela tiden. Att veta hur det är att vara i en så här utsatt situation. 
 

För X, som har adhd, fungerar det också åt andra hållet; att hon nu är en rollmodell för andra ställer 

också krav på henne själv: ”Jag är ju på en plats där jag varje dag ska försöka intala människor att de 

måste ta sig förbi sina rädslor … då måste jag väl leva lite efter det själv, tycker jag.” 

Aktivitet 
Aktivitetens läkande verkan går också som en röd tråd genom hela intervjumaterialet. Här ingår både 

den sociala delen, att omge sig med vänner och kolleger, men också den mer påtagliga: att träna och 

hålla sig i fysisk form eller att bara ha något att göra, från pyssel till musik. Flera vittnar dock om att 

det inte räcker med enbart aktiviteten i sig när man mår dåligt, insikten måste till, men då kan det 

också bli en riktigt bra kombination. Insikten i sig kan också ge en större motivation till att verkligen 

ta hand om sig, med aktivitet och sunda vanor. 

Önskan för framtiden 
Så till sist, var det något som fattades då? Upplevde de som intervjuades att de hade önskat något mer, 

av vården eller av andra, för att de skulle få hjälp att må bra? Ja, absolut! Alla uttryckte åsikter om vad 

de hade önskat skulle vara annorlunda.  

En önskade att föräldrarna skulle ha reagerat tydligare, att de inte skulle ha accepterat hennes sätt, 

utan mer aktivt trängt sig på och frågat hur hon mådde. En annan placerade samma önskan inom 

skolvärlden, att hon inte bara skulle ha behövt stå ut med de vuxnas ilska genom alla år av skolgång 

och kvartssamtal utan att ”någon hade försökt ta reda på orsaken”. Hon önskade också att någon skulle 

ha kopplat ihop problemen i skolan med de problem som fanns i hennes familj.  

En tredje lyfte önskan till lagnivå och påpekade att när man fyllt 15 år så betraktas man på många 

sätt som vuxen nog att ta hand om sig själv. Själv gick hon igenom en lång och påfrestande 

rättsprocess, men konstaterar att det efter rättegångsdagarna inte var advokatens jobb att ”se till att jag 

har någonstans att bo, har mat för dan, har någon att prata med.” Hon själv hade ”tur i oturen” som 

fick ett starkt nätverk av vuxna runt sig som hjälpte till, men hon har full förståelse för de unga som 

inte ”ens orkar gå på sin egen rättegång” på grund av det sviktande stödet. ”Jag fick ett brev tre år 

senare, det var från polisens egen psykolog – efter alla våldtäkter och övergrepp – (där det stod) ´Jag 

undrar om du vill prata?´… Tre år senare! Det är där det brister. Hur ska man orka?” 

På själva frågan om det finns någonting som hon önskar att samhället hade gjort på ett annat sätt, så 

svarade hon att hon ”förmodligen inte suttit här” om inte den organisation och det nätverk som ställde 

upp för henne frivilligt hade funnits. (Vad menar du med ´inte suttit här´?) ”Jag hade tagit mitt liv eller 

blivit mördad.” (Det tror du?) ”Ja, jag är helt säker .… Mitt i all smärta och dåligt mående så vet man 
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ju inte hur man ska söka hjälp.” 

Även den fjärde intervjun uttrycker behov av att framför allt psykiatrin borde vara mer tillgänglig: 

”… någon borde ha sett det här mycket tidigare … det var först när jag blev fysiskt sjuk som det 

psykiska fick ta plats.” Detta upprepas också i den femte intervjun, fast med andra ord: ”… får jag ont 

i magen så går jag ju till doktorn, och det betyder ju att har jag ont rent psykiskt så borde jag gå till en 

psykolog. Och det borde vara lättare åtkomligt.” 
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Analys 
På många sätt har berättelserna i intervjuerna även handlat om utvecklingsresor: Var och en av de 

intervjuade har beskrivit en resa från psykisk ohälsa till psykisk hälsa. De har också beskrivit 

tidsresor; flera har startat i barndomen och haft sitt epicentrum i tonåren eller tidiga 20-årsåldern. Det 

innebär att det inte går att se resultatet som något som bara gäller unga vuxna – även historien är starkt 

närvarande i de unga vuxnas berättelser. Var och en av personerna har också beskrivit ett växande, ett 

begynnande vuxenblivande, och en ökad förståelse där resan mot den psykiska hälsan i sig har haft 

betydelse.  

Återhämtningens beståndsdelar 
Den första insikten vid analysen är de generella likheterna mellan de behov som framkommer i 

intervjuerna och i den återhämtningsforskning som handlar om personer med svår psykisk ohälsa. I en 

tabell över ”allmänna faktorer för återhämtning” som presenteras av Davidson et al (2005) listas 

betydelsen av hopp och beslutsamhet, att förnya definitionen av sitt själv, att acceptera vad den 

psykiska ohälsan inneburit, att vara delaktig i meningsfulla aktiviteter, att komma över stigmat, att ta 

ansvar och kontroll över återhämtningen, att återta sin brukarmakt (empowerment) och utöva sitt 

medborgarskap, att i viss mån kunna ta kontroll över sina symptom samt, till sist, att kunna ta hjälp av 

andra för att må bättre. Allt detta återkommer också som beståndsdelar i intervjuerna av unga vuxna.  

Men vad kan det då vara som ligger till grund för likheterna? Först och främst att vi alla är 

människor förstås. Vi kan alla antas må bra av att känna att vi har brukarmakt, att vi deltar i 

meningsfulla aktiviteter eller har förmågan att ta hjälp av andra vid behov. Det vittnar även annan 

forskning om, till exempel Aaron Antonovskys KASAM-teori (Antonovsky, 1991). Men det finns 

också sådant som mer specifikt stämmer överens mellan de unga vuxnas psykiska ohälsa och de vuxna 

som lidit av svår psykisk ohälsa; till exempel upplevelsen av en verklig utsatthet. 

De vuxna med svår psykisk ohälsa som refereras till i forskningen (Schön, 2009, Topor, 2001) har 

upplevt institutionell vård, där professionella tagit över ansvaret och kontrollen. Så är inte fallet med 

de unga vuxna som intervjuats här. Men flera av dem beskriver ändå en längtan efter att samhället 

tydligare ska se, kliva in och ta ansvar. Trots att de står på tröskeln till vuxenvärlden finns här ett slags 

rop på hjälp, efter en förälder eller vuxen, en famn, någon som ser, som vågar agera och som har kraft 

och uthållighet att ställa till rätta. De önskar att någon tar över det professionella ansvaret i en skör och 

utsatt situation.  

Allra tydligast kommer detta till uttryck i berättelsen om X: Hon växte upp i ett missbrukarhem, 

började själv tidigt missbruka och levde ett hårt liv redan innan den period i tonåren då hon var 

placerad i det fosterhem där hon under flera års tid utsattes för svåra sexuella övergrepp och psykisk 

misshandel. Idag är hon psykiskt stabil, välmående och stark och beskriver även hur hon vuxit av den 

tuffa resa hon haft. Men intervjun bär tydligt vittnesmål om att hon knappast hade orkat bli den hon är 

idag om inte den frivilliga organisation, som skolpsykologen satte henne i kontakt med, hade bestämt 
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sig för att uthålligt och villkorslöst stötta henne. Det tog lång tid av rädsla, misstänksamhet och olika 

slag av utageranden innan hon vågade känna tillit och själv kunde bli en medresenär på färden mot 

psykisk hälsa, upprättelse och insikt. 

På återhämtningslistan ovan (Davidson et al, 2005) uppfyller X samtliga punkter, men den sista – 

att kunna ta hjälp av andra – var både svår att först acceptera och sedan svår att uppfylla. Här pratar vi 

om ett helt arbetslag av utbildade socionomer, psykoterapeuter och psykologer som först villkorslöst 

accepterade henne precis för den hon var, och därefter sakta påbörjade en mer medveten process mot 

insikt, samtidigt som man stöttade praktiskt och bröt mot otaliga ”regler” inom både organisationen 

och den allmänna uppfattningen om ”ramar” inom psykoterapi.  

Regelbrottens betydelse 
I hennes fall fanns till exempel ingen tidsbegränsning, hon var välkommen även utanför arbetstid. Hon 

fick vistas även i den del av lokalerna där bara personalen normalt vistades. Man delade till viss del 

med sig om sitt privatliv till henne. Hon fick tillgång till privata telefonnummer, för att kunna ringa 

om läget blev akut. Man lade också ner otaliga timmar och resurser på att följa med henne och stötta 

vid olika myndighetsmöten.  

Allt detta hade förstås praktiska konsekvenser som hon uppskattade, men det intressanta är också 

hur starkt hon uppfattade betydelsen av själva regelbrotten. Under intervjun är hon mycket tydlig med 

att påpeka att hon troligen inte hade levt idag om inte dessa personer ställt upp som de gjorde. Just 

upplevelsen av att hon var värd att göra ett undantag för kom att bidra till återhämtningen. 

Inom psykoterapi har man ofta i utbildningen, särskilt förr, uppmanats att inte ägna sig åt 

”rambrott” som till exempel kan bestå i att dra över samtalstiden med några minuter, eftersom det kan 

inverka negativt på själva terapin (referens till Robert Langs, i McWilliams, 1994, s. 115). Tvärtemot 

detta så finns regelbrottens positiva betydelse med i de flesta av de fem intervjuerna. Det ses som en 

bekräftelse av att man har ett värde som person när någon i en professionell position anser att man är 

värd att göra ett undantag för. 

Detta fenomen har också Alain Topor tagit upp i sin forskning (Topor, 2001, s. 306). Genom 

regelbrottet, menar han, träder den professionelle fram som person. Brottet skapar också en 

ömsesidighet mellan patient och behandlare, där den professionelle i ett visst läge jämställer sig med 

patienten på ett personligt plan. Detta märks tydligt i X:s berättelse om den frivilliga organisationens 

insatser, men också i en annan av de fem intervjuerna; i den med X som hade problem med ätstörning 

och blev inlagd på sjukhus för en svår fysisk sjukdom.  

I hennes berättelse är en av de viktigaste personerna för återhämtningen den läkare som varje dag 

klev utanför sina professionella gränser genom att hälsa på henne i sjukhussalen och kolla läget. X 

noterar varje detalj som innebär ett positivt regelbrott: när han kommer i sina privata kläder, att hon 

får hans privata telefonnummer, att hon till och med har pratat med hans fru och att de än idag har 

kontakt med varandra. Under intervjun framgår det också, fast med andra ord, hur mycket hon 
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uppskattat just den känsla av ”jämställdhet” som trots situationen ändå fanns mellan dem, till exempel 

att de tillsammans kunde skratta åt eländet även när det var riktigt illa. 

Ulla-Karin Schön (2009, s. 23-27) är också inne på detta tema när hon beskriver återhämtningen 

som ett forskningsfält som domineras av tre olika riktningar: 1: Mätbara kriterier, 2: En individuell 

livslång process, samt 3: Ett socialt perspektiv. I sin genomgång av nummer 2, En individuell livslång 

process, tar hon bland annat upp betydelsen av hur de professionella uppfattas: ”När professionella 

fungerar som stödjande beskrivs de som givare av hopp, tillgängliga när de behövs, och flexibla i vad 

som kan stödja en återhämtningsprocess. Relationen till stödjande professionella beskrivs som 

ömsesidig och präglad av delande av makt (Borg & Kristiansen, 2004, refererad i Schön, 2009).  

En kritisk anmärkning här skulle kunna vara att detta bara gäller vid svår psykisk sjukdom, som 

både Topor (2001) och Schön (2009) hänvisar till. Fem intervjuer med unga vuxna räcker naturligtvis 

inte för att belägga de positiva regelbrottens betydelse vid lättare psykisk ohälsa, men min tolkning är 

ändå att det är en intressant aspekt att se på just unga vuxnas psykiska ohälsa som något extra skört, på 

grund av närheten till barndomen och tonåren, som därmed också kan förklara sammanträffandet att 

de känner ett sådant tydligt stöd av positiva regelbrott. Jag vill påstå att det finns något av ett barns 

röst i de unga vuxnas längtan efter andras omsorg, handlingskraft och tydlighet, där också effekten av 

de positiva regelbrotten ryms. 

Vikten av tydliga medresenärer 
I både den svenska och internationella återhämtningsforskningen framgår vikten av att se 

återhämtningen som en social process. Ulla-Karin Schön (2009, s. 68) anger också detta som 

kärnkategorin i den första delstudien i sin doktorsavhandling. Även Alain Topor lyfter fram samma 

tema i sin doktorsavhandling (Topor, 2001, s. 291): ”De som återhämtat sig sätter undantagslöst sin(a) 

relation(er) till andra människor i centrum för sina beskrivningar av sin återhämtningsprocess. Bland 

dessa betydelsefulla andra kan även djur förekomma.” Så är det även i de fem intervjuerna av unga 

vuxna. 

Återigen kan det tyckas som en självklarhet; människan är ju en social varelse. Men det som 

utmärker sig är det sätt på vilket de unga vuxna beskriver stödjande människor i processen: som 

aktiva, delaktiga, bekräftande och handlingskraftiga personer. Här finns inget av det traditionellt 

terapeutiskt neutrala, där man väntar in patientens eget initiativ. Tvärtom är det den tydliga 

bekräftelsen, den tydliga knuffen framåt som uppfattats som stödjande och verksam. Som X, som lidit 

av depressioner, säger apropå sitt första möte med läkaren på vårdcentralen: ”För det var liksom första 

gången som någon berättade för mig att det jag känner ska jag inte känna”. 

Samtidigt finns också en längtan efter att de stödjande personerna ska ha förmågan att vänta in, 

men det tycks mer handla om att få respekt och acceptans för den man är. Som X, som fick stöd av 

organisationen, säger: ”… utan jag fick kärlek utan att behöva göra någonting, bara av att vara jag.”  
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Alain Topor (2001, s. 128) beskriver hur återhämtningslitteraturen tar upp tre huvudmönster av 

”andra”: ”… som förmedlare av materiellt stöd, som närvaro och ställföreträdande hopp, som 

identifikationsobjekt och som utmanare.” Här återfinns alltså hela bredden av stödjande uttryck, från 

enbart närvaro till utmanare, precis som i intervjuerna. Man skulle alltså kunna säga att så länge 

personen känner respekt och acceptans från ”andra” så finns också förutsättningar för, och längtan 

efter, att på ett aktivt sätt bli utmanad till nya förståelser och nya göranden för att förändra situationen.  

Inte minst beskrivningarna av terapeutens roll i intervjuerna understödjer detta. X, som hade 

depressioner, beskriver tydligt hur hon inspireras av en av sina terapeuter, som var ”en cool kvinna … 

väldigt vacker och verkar ha skinn på näsan” och som var ”charmig och rolig och lite riv i”. När hon 

idag beskriver sig själv så finns också ord som ”snygg” och ”driv” med, epitet som var mycket långt 

från hennes självbild i början av terapin. 

Ulla-Karin Schön (2009, s. 69) tar också i sin avhandling upp aspekten av att den hjälpande 

personen går före den metod som används: ”När respondenterna beskrev en särskild behandling som 

hjälpande var det inte enbart själva metoden eller preparatet som var den hjälpande faktorn utan 

framförallt relationen till behandlaren. En hjälpande social relation karaktäriserades av känslan av 

samarbete och ömsesidighet.” I mina fem intervjuer förekommer professionella psykologer, 

psykoterapeuter och socionomer som behandlare. Även om just terapisamtalen tycks ha en 

psykodynamisk grund i de fyra fall där de ingår, så ger ingen intervju intryck av att någon särskild 

terapimetod har setts som viktigare än själva kontakten med behandlaren. I ett fall, X som hade 

depressioner, förekom till och med två terapeuter som arbetade på olika sätt, men X hade en bra 

allians med båda och uppskattade bådas arbetssätt. Hon menar att den förstas metoder var bra just som 

en start och att den andras fungerade bra just som en fortsättning. 

Vad dessa olika medresenärer och stöttare gör – terapeuter eller inte – är också att de lyssnar på ett 

aktivt och öppet sätt och ger utrymme för respondenternas berättelse. I boken Berättelsen som 

utgångspunkt beskriver psykologiprofessorn Gudrun Olsson (2008, s. 124) berättelsen så här: ”Den 

har en historisk dimension, vilket innebär att man selektivt väljer ut händelser i det förflutna. 

Berättelsen ger en mening i nuet. Men varje handling pekar också in i framtiden.” Att få göra denna 

sammanfattning av sin historia, nutid och möjliga framtid för någon som lyssnar aktivt men med 

acceptans har varit viktigt för de intervjuade, inte minst för att det möjliggjort ”att komma över 

stigmat”, som Davidson et al (2005) menar är en av de allmänna faktorerna för återhämtning från svår 

psykisk ohälsa. Detta ”stigma” menar jag är detsamma som upphävandet av den skam som flera av de 

intervjuade pratar om. När X, som hade svåra kärleksproblem, berättade sin historia för psykologen 

kunde denne också reglera den skam som X kände både över att han var ledsen och över att han blivit 

så arg. När dessa känslor reglerades och sågs som normala utifrån den situation han var i så blev det 

också möjligt att gå vidare. 

En annan aspekt som Davidson et al (2006) tar upp är att vara delaktig i meningsfulla aktiviteter. I 

intervjuerna syns detta framför allt på två sätt, dels som vikten av att ha ett aktivt socialt liv, dels i 
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betydelsen av att själv få ge något tillbaka. De flesta intervjuerna bekräftar hur stöttande det har varit 

att ha vänner som inte accepterat att man dragit sig tillbaka, och att man har deltagit i aktiviteter även 

om det har tagit emot på grund av att man mått psykiskt dåligt. Detta stämmer också väl överens med 

den metastudie av betydelsen av lek och nöje (Davidson, 2003, refererad i Davidson et al, 2006) som 

hänvisas till under Tidigare forskning. Lek och positiva livshändelser ger bland annat hopp och 

engagemang, men också möjlighet att upptäcka sina egna styrkor. 

De flesta påpekar också i intervjuerna hur skönt det har känts att själv få använda sin erfarenhet av 

psykisk ohälsa till att hjälpa andra i liknande situationer. Här menar jag att den ”ömsesidighet” som 

både Schön (2009) och Topor (2001) nämner kommer till uttryck. Den tidigare patienten blir 

ömsesidig och jämlik med den tidigare terapeuten. Kompisen som tidigare mått dåligt blir själv en 

rollmodell och stöttar andra kompisar som mår dåligt. Att göra den resan kan också ses som 

skamreglerande i sig; man är inte längre i ett offerläge utan har en erfarenhet och kunskap att vara stolt 

över. 

Fortsatt forskning 
Denna studie har beskrivit hur de intervjuade önskar ett mer aktivt förhållningssätt i uppsökandet av 

och mötet med unga vuxna med psykisk ohälsa. Om detta mer aktiva förhållningssätt skulle 

förverkligas skulle det också få – och kräva – effekter även på det strukturella planet, till exempel 

politiskt och ekonomiskt. Där återstår både forskning och diskussion om vilka mål som är värda en 

investering - kortsiktiga mål och effekter eller långsiktiga mål och effekter. Det viktiga är att vi ser och 

är medvetna om skillnaden i effekt, vilket denna studie visar. Blundar vi för behoven på kort sikt så 

kan det också få effekter på lång sikt. 

När det gäller den mer explicita forskningen inom psykisk ohälsa så behövs också mer kunskap 

kring återhämtningsprocessen för unga vuxna som lider av psykisk ohälsa som inte betecknas som 

”svår”. Fem intervjuer är en droppe i havet. Förhoppningsvis finns redan detta hav någonstans. Om 

inte så är det hög tid att vi börjar gräva och öppnar dammluckorna. 
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Slutsatser 
Denna studie har genom fem kvalitativa intervjuer med unga vuxna, 23-27 år gamla, undersökt hur 

återhämtningsprocessen från psykisk ohälsa kan se ut. Ingen av de intervjuade har vårdats på 

institution för sin psykiska ohälsa, men samtliga har fått professionell hjälp. Syftet har varit att ta reda 

på vad de själva har upplevt som verksamt stöd under processen, samt vilka faktorer de upplevt som 

viktiga, pådrivande och hjälpande ur ett personligt perspektiv. I förlängningen har syftet också varit att 

förstå hur stödet från vården, anhöriga och andra bör anpassas och utformas. 

Resultatet av intervjuerna lyfter framför allt fram fyra viktiga slutsatser: behovet av att bli sedd och 

bekräftad och få aktiv hjälp från andra, att behandlarens regelbrott kan ha en positiv verkan, att sociala 

kontakter spelar en viktig roll, samt att man önskar en större tillgänglighet till vården. 

 Den gemensamma nämnaren bland det som de intervjuade upplevt som verksamt stöd i processen 

är tydlighet, initiativ och handlingskraft från den som hjälper, oavsett om det handlar om 

professionella eller till exempel vänner. De intervjuade har haft hjälp av andra som sett deras 

belägenhet, tydligt bekräftat deras behov och det berättigade i behovet, som vågat ta ställning för dem, 

som vågat agera och även av att professionella inom vården har kunnat göra undantag eller regelbrott 

för just dem.  

Regelbrott handlar om när terapeuter och andra professionella gör undantag och går utanför de 

förväntade gränserna för personens skull. Det ses som en bekräftelse på att man har ett värde som 

person när någon i en professionell ställning anser att man är värd att göra ett undantag för. 

Undantaget kan gälla allt från utökad samtalstid till hjälp med praktiska saker som bostad, mat och 

pengar. Inom återhämtningsforskningen har man också lyft fram dessa regelbrott och menar att de har 

en betydelse eftersom personen i behandlaren här träder fram och skapar en ömsesidighet mellan sig 

själv och patienten. Denna ömsesidighet präglas av delande av makt och är en del av den 

utvecklingsresa som personen som behandlas genomgår. 

Vikten av sociala kontakter finns med på många olika sätt i intervjuerna, från vänner och anhöriga 

till professionella inom vården eller civila organisationer. Det är de som behöver stå för den tydlighet 

som personen själv inte alltid orkar uppvisa; att se, lyssna, bekräfta och agera. Inte minst behandlarens 

roll som identifikationsobjekt är viktig. Ingen av de intervjuade har upplevt metoden som viktigare än 

personen, däremot har personens egenskaper upplevts som viktiga för att kunna känna tillit, inspiration 

och trygghet. 

Hur kan man då av detta resultat förstå hur stödet från omgivningen skulle kunna anpassas efter 

dessa behov? På individnivå är önskan uppenbar: man vill ha en tydligare reaktion från andra på sin 

psykiska ohälsa. Det räcker inte med att någon lyssnar, man måste kunna skrida till handling också. I 

det lilla kan det handla om bekräftelse eller att få hjälp med något praktiskt. I det större perspektivet 

handlar det om det fjärde intressanta resultatet av denna studie: de intervjuades önskan om en större 

tillgänglighet till vården.  
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Den första reflexionen kring detta är att de flesta av oss, inte bara de som drabbas av psykisk 

ohälsa, refererar till sin uppväxt och ungdom. Det ställer krav på oss som möter unga vuxna. Det 

räcker inte med att utgå från dagsläget. De var nyss barn och tonåringar, fyra av fem intervjuade bär 

med sig upplevelser som hade behövt uppmärksammas långt tidigare.  

Självklart går det inte att generalisera utifrån fem kvalitativa intervjuer, men i resultatet kan vi se 

ett förslag till ett förhållningssätt: att vi ska se barnet och tonåringen i dem också, inte bara den nästan 

vuxne framför oss. Det innebär att vi måste våga tränga oss på och fråga långt tidigare; Hur mår du? 

Finns det en orsak till att du agerar som du gör? Är allt som det ska hemma hos dig? Vi måste vara 

öppna och tillgängliga, vi måste vara uthålliga och vi måste våga vara aktiva. 

Ovanstående förhållningssätt gäller alla oss som möter unga vuxna i det sociala arbetet; på 

terapimottagningar, inom socialtjänsten, i skolan, inom olika typer av fritidsverksamheter och till 

exempel inom de civila frivilligorganisationer som arbetar med människor i olika typer av utsatthet.  

Den andra reflexionen är att man på en strukturell nivå bättre behöver förstå och ta hänsyn till unga 

vuxna som grupp. Idag är de otydligt definierade i statistik och debatt, men också rent praktiskt inom 

vården. En fråga att ställa är till exempel: vad händer när man fyllt 18 år och inte längre kan söka hjälp 

hos BUP? Idag ser vi ett helt nytt landskap där den grupp som är 18 till 30 år väntar längre än förr med 

familjebildning och yrkesarbete. Många ”förlänger” tonårstiden, vilket kan betyda allt från att man 

valt att utbilda sig eller resa, till att man varken kan hitta arbete eller bostad.  

Oavsett vilket så behöver samhället uppmärksamma att denna grupp växer sig allt större och att den 

har egna behov som vi behöver ta hand om. Man är inte vuxen bara för att man har fyllt 18 år. Den 

psykiska ohälsan ökar och gruppen unga vuxna är speciell, både för närheten till barndomen och 

ungdomen och för de särskilda utmaningar de möter i samhället idag.   

Så vem ska ta hand om dem när de hamnar i psykisk ohälsa? Här behöver vi diskutera vem 

ansvaret ska ligga hos. Flera av personerna i denna studie har fått hjälp av organisationer utanför den 

statliga vården. Är det den vägen vi i större utsträckning ska gå? Hur kan vi i så fall få koll på hur 

stora resurserna är och om de är tillräckliga, eller om innehållet möter behovet? De civila 

organisationernas åtaganden växer just nu, och blandformer börjar uppstå där staten köper tjänster från 

civilsamhället. Det kan innebära mycket positivt, med allt från nya metoder till större tillgänglighet till 

vård och hjälp – men det kan också innebära mindre insyn och färre möjligheter att gå in och agera.  

Är det så vi vill ha det, med just denna grupp, att det civila samhället i högre grad ska träda in när 

man fyllt 18 år? Eller behöver vi på andra sätt undersöka och definiera vad just denna växande grupp i 

samhället behöver för stöd när det gäller psykisk ohälsa?  

Denna studie lyfter på individnivå fram ett behov av ett aktivt och uthålligt bemötande av unga 

vuxna i psykisk ohälsa. Jag menar att vi behöver diskutera detta grundläggande förhållningssätt även 

på ett strukturellt plan, till exempel ihop med den idag aktuella diskussionen om barns rättigheter 

(unicef.se/barnkonventionen). Barn har rättigheter som Sverige har åtagit sig att respektera. Om vi gör 

det så minskar också deras behov av hjälp när de blivit unga vuxna. Även Socialstyrelsen har 2013 i 
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rapporten Psykisk ohälsa bland unga (Bremberg och Dahlman, 2015) konstaterat att den psykiska 

ohälsan för unga får konsekvenser även på lång sikt. 

Vi behöver även diskutera detta i förhållande till finansierings- och tidsaspekter. För fyra av de fem 

intervjuade handlade det om ett mycket långvarigt lidande, som i åtminstone tre av fallen kostat 

samhället stora resurser. Utifrån vad respondenterna berättat så finns det skäl att tro att inte bara 

lidandet, utan även de resurser som krävts ifråga om personal och pengar, hade minskat om man agerat 

tidigare, tydliga och kraftfullare. Både samhället och individen kan ha mycket att vinna på att gruppen 

unga vuxna definieras bättre utifrån förutsättningar och behov, och då krävs det att vi ser inte bara 

nutiden utan också deras historia och möjliga framtid. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  
 
Frågeområden i själva intervjun: 
 
O Presentera projektet 
O Presentera ramarna här och nu 
O Förklara vad som händer sen i processen 
O Presentera mig själv 
O Be personen presentera sig själv 
O Be om berättelsen/bakgrunden 
O Fokusera på vändpunkten 
O Berättelsen efter vändpunkten 
O Förståelse av processen och vändpunkten 
O Förhoppningar/insikter för framtiden 
 
Konkreta frågor under intervjun: 
 
O Vad hände  
O Med vem 
O När 
O Var 
O Hur gick det sen 
O Varför (finns det en skuldfråga och i så fall, på vilken nivå) 
O Vad hjälpte (huvudfrågan) 
O Varför 
O Vad betyder det för dig idag 
O Hur tror du att det kommer att påverka din framtid 
O Vem mer skulle kunna lära sig något av det här 
O Vilka är de viktigaste insikterna som andra skulle kunna ta till sig 
O Finns det några hinder som skulle behöva bearbetas 
O Vad betyder det för dig att det gick just så här 
+ processfrågor 
 
Checklista efteråt: kultur, människor, sociala medier, arbete, familj, religion, vila, rutiner, vård, meditation, 
kontroll, känslor, samtal, acceptans, natur, närhet, humor, större livsförändring, materiell standard osv. 
 

Bilaga 2 

Samtycke 
C-uppsats om unga vuxnas upplevelse av att gå från psykisk ohälsa till hälsa  
 
Jag heter Katrin Alström och går sjätte terminen av sju på socionomlinjen på Ersta Sköndals Högskola. Under 
våren 2015 kommer jag att skriva en C-uppsats där syftet är att ta reda på hur unga vuxna upplever att ett bra 
stöd kan se ut i processen från att må psykiskt dåligt till att må bra igen.  
 
Kungliga Vetenskapsakademien har tidigare tagit upp debatten om huruvida den psykiska ohälsan ökar bland 
unga, och konstaterat att forskningen kring just denna grupp inte är tillräcklig. Bland annat påpekar man att ett 
forskningsområde som borde prioriteras är risk- och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa hos nutidens barn och 
ungdomar (Barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige, KVA, Hälsoutskottet, 2010).  
 
Uppsatsen kommer att baseras på enskilda intervjuer, cirka en timme långa, med sex-åtta unga vuxna (23-27 år). 
Samtliga som deltar ska ha upplevt någon form av psykisk ohälsa men må bra igen sedan minst ett år tillbaka. Vi 
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kommer bland annat att prata om bakgrunden, vad som hände när det vände och om vilka faktorer och vilket 
stöd som upplevdes som viktiga och hjälpande i processen, både vad gäller eventuell professionell hjälp, t ex 
psykoterapi, och vad gäller upplevelser i det övriga livet. 
 
Alla som deltar kommer att vara anonyma. Vissa detaljfakta kan också komma att ändras för anonymitetens 
skull. Förutom intervjuerna så ska den färdiga uppsatsen även innehålla material i form av tidigare forskning och 
vetenskaplig teori i ämnet.  
 
Jag som intervjuar och skriver har lång erfarenhet av båda delarna; jag har varit journalist i 30 år och har arbetat 
med och utbildat mig i samtalsterapi de senaste tio åren. Idag driver jag egen terapiverksamhet, arbetar med 
utsatta unga och vuxna och är sedan fem år volontär samtalsterapeut för unga vuxna inom Stadsmissionen. Jag 
har även skrivit boken ”Nu mår jag bättre – vägar ut ur depressioner och livskriser” (2013) med intervjuer av 
vuxna och unga vuxna på samma tema. 
 
Du som deltar är med frivilligt och kan när som helst avbryta din medverkan. Du kommer att få läsa och 
godkänna dina uttalanden innan uppsatsen skickas in. Intervjumaterialet i övrigt, det vill säga de inspelade eller 
antecknade samtalen med dig, kommer att behandlas konfidentiellt och inte användas i något annat 
sammanhang. När uppsatsen är godkänd kommer den att finnas tillgänglig på nätet.  
 
Stockholm den 18 februari 2015 
 
Katrin Alström 
 
Mobilnummer 
Mailadress 
 
 
 
 


