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Abstract 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur personer som genomgått den individanpassade 

rehabiliteringsvistelsen Första Steget på Kurorten i Varberg upplever denna vistelse. Första 

Steget består av ett multimodalt team som tillsammans arbetar med personens fysiska och 

psykiska hälsa. Vi har utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv utgått från hur den sociala och 

rumsliga miljön, samt hur deras självutveckling har påverkat deras välmående i 

rehabiliteringen. Vårt urval består av åtta kvinnor och två män som är i åldern 35-65 år som 

led av en lättare psykisk sjukdom. Vi har utifrån kvalitativa intervjuer sammanställt vårt 

resultat. Intervjuerna var av en narrativ karaktär där personen ifråga berättade om delar ur sitt 

liv. Resultatet visar att det sker en väldigt individuell utveckling beroende på i vilken fas 

personen är i sin depression eller återhämtningsperiod. De flesta upplevde ett enormt stöd från 

personal och personer i liknande situationer. De kände också att den vackra miljön hade en 

rogivande effekt. Resultatet analyseras utifrån Johan Asplunds teori om social responslöshet 

och asocial responslöshet om den sociala miljöns påverkan på individen. Vidare gör vi en 

miljöpsykologisk analys med teorier av restorativa miljöer och begreppet kognitiva kartor 

som utgör den rumsliga miljöpåverkan av individens rehabilitering.  

 

Nyckelord: sociala relationer, den rumsliga miljön, upplevelsen av sig själv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose with our research in Varbergs Kurort is to study how persons that have been a 

part of the individual adjusted rehabilitation program First Step have found their stay during 

their program. The program holds a team of professionals that together work with the 

individual’s physical and mental health. In our study we have included eight women and to 

men in the age between 35-65 years who all suffered from a slight mentally illness. Out of a 

social psychological perspective we have based our study from the social and room 

environment and how their self-recovery has affected their wellbeing during their 

rehabilitation. In our study we have out of qualitative interviews put together our results. The 

interviews were out of a narrative character where the persons told us about parts out of their 

lives. Our results shows that there is a huge individual development depending on what faze 

they are in their depression ore on their way recovering from depression. Most of them felt an 

enormous support from the staff and by meeting people in similar situations as their own. 

Also the beautiful surroundings had a positive effect of their recovering. The results have 

been analysed from Johan Asplunds theory about social responses and unsocial responses, 

how the social environment affects the individual. We also made an environmental 

psychological analysis with the theory about restorative surroundings and the term cognitive 

maps that makes the spatial environmental affects of the individual rehabilitation.  

 

Keyword: Social relations, spatial environmental, self experiences.   
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1. Inledning 
 
Vi vill med vårt arbete undersöka vad den rumsliga och sociala miljön har för betydelse för 

välbefinnandet, tillfrisknandet och sociala relationer för en individ. Vi utgår från Kurorten i 

Varberg som är en spa-anläggning och hotell. Hit kan människor med olika problem söka sig 

och ingå i en rehabiliteringsgrupp som under två veckor har tillgång till läkare, sjukgymnast, 

terapeut och dietist. De får under rehabiliteringsvistelsen bo på Kurorten. Vi har träffat 

personer som har varit på rehabiliteringsvistelse på Kurorten och vårt arbete bygger på deras 

berättelser och upplevelser om tiden före, under och efter vistelsen. Vår tanke är att helheten 

på Kurorten med dess miljö, behandlingar och bemötande, det vill säga att allt finns på en 

plats, har en viss betydelse för en människas välbefinnande. Vi har valt att undersöka hur den 

rumsliga och sociala miljön påverkar individens välmående därför att detta känns viktigt för 

oss då det finns så många i vårt samhälle som mår dåligt på grund av att de inte fångas upp i 

rätt tid utan slussas runt till olika instanser. Den som mår dåligt förväntas själv ta tag i sin 

situation vilket ofta leder till att personen inte orkar på grund av psykisk eller fysisk ohälsa. 

Vi tycker att det finns för få platser som har den helhet som en sjuk person behöver för att må 

bättre. På Kurorten uppmärksammas individen och han eller hon har en valmöjlighet gällande 

om denne vill ingå i sociala relationer eller ej. Vi anser också att miljön runtomkring en 

person har betydelse för att den ska må bra och vill med detta arbete visa på att det finns en 

koppling mellan miljön, sociala relationer och välbefinnandet. 

 

1.1 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i olika delar som i sin tur har underrubriker för att läsaren på så sätt 

lättare ska kunna få en tydlig överblick av vårt arbete. Syftet och frågeställningen pekar på 

vad vi vill undersöka och uppnå med vårt arbete. I bakgrunden skriver vi om Kurortens 

historia och att det finns en genomgående tanke kring deras upplägg och sätt att tänka kring 

människors välbefinnande. Vi tar även upp tidigare forskning som ligger till grund för hur vi 

tänker kring vårt ämne. Vi redogör också för det ämne som vi valt att undersöka och vad som 

gjorde att vi valde detta område. I teoridelen beskriver vi de teoretiska utgångspunkter som 

varit relevanta för arbetet och varför vi valt dessa teorier. I metoddelen kan man läsa om hur 

vi går till väga under arbetets gång och vilka metoder vi har valt att använda oss av. Här tar vi 

också upp vår förförståelse för ämnet, vilka etiska aspekter vi reflekterat kring och de 

reflektioner vi gjort på vårt arbete och metod. Vi presenterar vårt material i resultatdelen. Det 

gör vi genom att sammanställa det intervjumaterial vi samlade in. Vi har här valt att dela upp 
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resultatdelen i före, under och efter vistelsen för att göra det lättare för läsaren att förstå. I vår 

analysdel tittar vi närmare på vårt material som vi fått genom våra intervjupersoner. Vi har 

utifrån deras berättelser skapat oss en uppfattning och försökt att se det ur en 

miljöpsykologisk aspekt och göra en socialpsykologisk tolkning av de eventuella kopplingar 

som finns mellan miljön, sociala relationer och välbefinnandet hos en individ. I 

diskussionsdelen redogör vi för intervjupersonernas tankar och funderingar om miljön, sociala 

relationer och upplevelsen av dem själva. Vi för även en diskussion om vad som händer och 

inte händer efter vistelsen på Kurorten. Avslutningsvis har vi en sammanfattning av det vi 

skrivit och där vi även besvarar vår frågeställning. 

 

 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med vår uppsats är att belysa vilken betydelse den rumsliga och sociala miljön har för 

en människas välbefinnande, tillfrisknande och sociala relationer. Vi vill utifrån intervjuer 

med personer som varit på rehabvistelse på Kurorten undersöka hur tiden före, under och efter 

vistelsen på Kurorten har upplevts och påverkat de personer som varit där. Vi vill också 

undersöka hur personerna har upplevt sig själva och sin omgivning och hur de sociala 

relationerna har påverkat dem. Vi vill även undersöka hur miljön på och runtomkring 

Kurorten har haft för påverkan på deras välbefinnande/rehabilitering. 

 

Frågeställningar:  

1. Hur upplever individen att miljö och sociala relationer påverkar och har för betydelse 

i rehabiliteringssyfte?  

2. Hur påverkas en människa av den miljö hon vistas i?  

3. Hur upplever individen sig själv och sin omgivning tiden före under och efter vistelsen?  

4.Vad har de sociala relationerna för betydelse för individens välmående? 
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 3. Bakgrund 
  
 3.1. Kurortens historia 
Varbergs Kurort ligger vid lilla Apelviken i Varberg. Strandområdet precis utanför kallas 

Kåsa, en förkortning av Kustsanatoriet Apelviken och byggnaden har i alla år haft ett 

omvårdande syfte (www.varbergskurort.se). 1904 startade allmänläkaren J S Almer upp ett 

barnsjukhus för tuberkulossjuka barn på Kåsa. Doktorn kallades ”soldoktorn” på grund av att 

han var övertygad om att sol, frisk luft, salta bad och en näringsrik kost hade en botande 

effekt på sjukdomen. Sanatoriet byggdes ut och när Almer dog 1927 var det Skandinaviens 

största sanatorium. Verksamheten utvecklades med fler och äldre patienter och blev via 

polioklinik till ortopedklinik och sjukhus. När nya sjukhuset i Varberg byggdes 1970 blev det 

endast långvårdsverksamhet och vårdskola kvar på Kurorten. År 1980 var det dags för 

renovering av Kurorten och kommunen utlyste då en idétävling där företaget som vann fick 

renovera området. En förutsättning till renoveringen var att områdets atmosfär skulle bevaras. 

 

Rehabiliteringen på Varbergs Kurort skedde från början på Varmbadhuset i Varberg och var 

redan då i ett hälsobringande syfte (Samtal med spachef Carina Wallberg). På den tiden 

tillbringade gästerna hela dagen på Varmbadhuset för att sedan tillbringa övrig tid som 

inneboende runt omkring i Varberg. Efter några år förflyttades de boende till Skeppsgården 

som var ett vandrarhem med hälsoinriktning. Efter ytterligare en tid blev Östergården den 

plats som kunderna fick bo på. Verksamheten förflyttades 1992 till Varbergs Kurort som 

samtidigt invigdes efter renoveringen. Då började en nystart med rehabilitering med Dr Björn 

Kjellgård i spetsen och man gav kunderna både kurortsbehandlingar och sjukgymnastik. 

Verksamheten på Kurorten bytte inriktning från hälsohemsprägel till en totalupplevelse för 

kropp och själ med hotell och restaurang i samma byggnad. Vid denna tid blev det mycket 

populärt med olika kurortsbehandlingar som ledde till att man anställde fler allmänläkare. 

Förutom läkare skapade man ett team av sjuksköterskor, sjukgymnaster och en präst. Det slöts 

också ett nytt avtal med Försäkringskassan vilket innebar att man som rehabiliteringskund 

kunde få komma till Kurorten via dem med en remiss från läkaren. År 1996 halverades dock 

kurortens verksamhet då Försäkringskassan beslutade att rehabilitering skulle ske i hemmiljö 

och att man inte skulle ta emot utomlänspatienter, utan bara gäster från Halland. Detta 

resulterade i en alltför liten kundkrets för Kurorten, att en hel del personal varslades. Det 

återstod en liten skara sjukgymnaster, där ibland Kurortens spachef idag, Carina Wallberg. 
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Kurorten blev 1996 ett Comwell hotell och spa-anläggning. För att fortsätta 

rehabiliteringsverksamheten på Kurorten behövdes något mer än bara behandlingar och 

räddningen blev idén med logikunder. Med kunskapen och erfarenheten bland personalen 

startades paketmöjligheten som idag heter Första Steget. 

 

3.2. Första Steget 
Första Steget är en individanpassad rehabiliteringsvistelse som är 2-4 veckor lång och utifrån 

individens förutsättningar och mål ges specifika verktyg, stöd, motivation och livskraft för att 

kunna hantera vardagen (Kompendiet Första Steget). Varje gäst har en kontaktperson och 

tillsammans lägger de upp en rehabiliterings- och behandlingsplan. Arbetssättet innefattar ett 

kognitivt behandlingssätt och en behandlingsplan som utgår från helheten av personen där 

både kroppens fysiska och psykiska förutsättningar och mål behandlas. Gästen ingår i en 

rehabiliteringsgrupp om 3-6 personer där gruppen har gemensamma träffar med t.ex. 

avspänning, teori och gruppträning. Rehabiliteringsplanen är individuell men några av 

gruppträffarna är obligatoriska.  

 

Första Steget vänder sig till människor som av olika anledningar inte orkar med de krav som 

ställs och ligger i riskzonen eller drabbats av utmattningssyndrom. Det kan också vara 

människor som genomgått en operation eller krävande behandling, har en kronisk sjukdom 

och behöver vägledning och/eller hjälp tillbaka till en bra tillvaro. Personalen är ett 

multimodalt team av läkare, sjukgymnaster, dietister, steg ett utbildade kognitiva samtals-

terapeuter, arbetsterapeuter, diplomerade massageterapeuter och licensierade instruktörer. 

Tillsammans arbetar de med målsättningen att individen genom behandlingen kan öka 

individens egen kraft att skapa den livskvalitet som själv önskas. Målsättningen är att 

behandlingsplanen gäller för perioden på Varbergs Kurort, men också fortsättningsvis efter 

vistelsen. Det är både privatgäster och personer där vistelsen bekostats av någon annan, t.ex. 

försäkringsbolag, landsting, Försäkringskassan, stiftelser och intresseorganisationer som 

besöker Kurorten.   

 

När man har fått en remiss till Kurorten ringer kontaktpersonen från Kurorten till gästen på 

fredagen innan de anländer till Kurorten (Samtal med dietisten Hanna Bergendahl). De får då 

information om vistelsen och tillfälle att ställa frågor om den. På söndagen anländer kunderna 

till Kurorten och de får ett välkommande samtal med rundtur och ett eget rum tilldelas dem. 
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Klockan 08:00 på måndagen är det ett obligatoriskt informationsmöte och ett samtal med sin 

kontaktperson. Det som är bokat innan ankomst är fyra behandlingar och tre träffar med 

kontaktpersonen, inklusive den första på måndagen. Behandlingarna är massage, tångbad, 

oljemassage och bad m.m. Vid första mötet med kontaktpersonen går de igenom med gästen 

vilka behandlingar som passar gästen och hur behandlingsplanen ser ut under vistelsen med 

träning och samtal m.m. De obligatoriska delarna på vistelsen är måndagsföreläsningen, 

torsdagsteorin, ett pass kroppskännedom, regelbundna mattider och om inga fysiska 

sjukdomar förhindrar rekommenderas en promenad varje dag och det orientaliska 

morgonpasset klockan 7:30. Aktiviteterna på dagen är till för att normalisera dygnsrytmen för 

kunderna. Föreläsningarna handlar oftast om kost, sömn, träning eller mindfulness och 

torsdagsteorin handlar om mindfulness. Personalen skriver ett remissvar till tidigare läkare 

och den som beviljat vistelsen för gästen. I remissvaret finns en handlingsplan som gästen vid 

sista mötet med kontaktpersonen har möjlighet att få med sig hem.  

 

 3.3. Mindfulness 
Mindfulness kommer från Buddhismen och är en meditationsmetod. Det används sedan 1990-

talet i västerländsk psykoterapi och stresshantering som ett förhållningssätt för livets olika 

arenor (www.mindfulness.se). Det är en sinnesnärvaro där man lär sig att leva mer i nuet. 

Genom teknik av andningsövningar och tankeövningar lär man sig få mer balans i livet. Det 

är enligt detta tankesätt oftast tankarna som står i vägen för stress och oro. Mindfullness 

hjälper en att släppa taget om tankar som gör att vi inte mår bra. Mindfullness handlar om 

acceptans, icke dömande till andra och sig själv och om att få distans till ett osunt 

tankemönster.  

 

 3.4. Helheten 
Med helheten menar vi vad som inkluderar hela vistelsen både fysiskt och psykiskt. Vi menar 

miljön där Kurorten ligger. Anläggningen ligger i anslutning till havet och det finns en 

strandpromenad längs med havet och runt Kurortsbyggnaden. Anläggningen är av spamiljö, 

med mjuka färger och fin arkitektur. Upplevelsen av behandlingar och tillgång till bad och 

bastu, samt träning i gymmet och gruppaktiviteter som bland annat yoga och meditation är 

också en del av helheten. Det som inkluderas i helheten är också tillgången till expertishjälp 

på plats av all kunskap från det multimodala teamet och vänligheten från all personal samt 

kontakten med människor i liknande situation. Logi och hälsosam mat som regelbundet 
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serveras är också en del av helhetskonceptet. Under vistelsen är tanken att gästen får 

möjlighet att på plats få en ny start och energi för både kropp och själ, en helhet för 

återhämtningen.  

 

3.5. Tidigare forskning 
Terry Hartig är docent i psykologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala 

universitet. I boken Svensk Miljöpsykolog, kapitel 15 (2005), skriver Hartig om teorier av den 

restorativa miljön och hur den påverkar människan i en återhämtningsprocess. Hartig utgår 

från paret Stephen och Rachel Kaplan som utvecklat en teori om restorativa miljöer och som 

har forskat kring miljökognition i omkring 30 år. Hartig har utfört studier kring restorativa 

miljöer och har då kopplat Kaplans teori till människans behov av återhämtning av 

koncentrationsförmågan, stress, utmattning och informationsöverflöd i vardagen (Hartig,T, 

Journal of Social Issues, Vol. 59, No. 3, 2003, pp.611-636). Hartig har utfört flera studier 

kring restorativa miljöer och hur miljön påverkar vårt välbefinnande 

(http://www.ibf.uu.se/PERSON/terry/terry.html). Hartig poängterar att det finns för lite 

forskning kring hur olika miljöer kan hjälpa till vid återhämtning från olika psykiska tillstånd 

hos människan. Hartig menar att det dock är en väldig individuell faktor med vad som passar 

just den personen vid den aktuella situationen. Hartig skriver att i kombination med den 

restorativa miljön bör de sociala faktorerna inkluderas i vad som främjar återhämtningen hos 

individen (Hartig.T, 2005 s.263-278). 

 

När vi själva letade efter tidigare forskning kring vårt ämne upplevde vi att det var väldigt 

svårt att hitta tidigare forskning som inkluderade vårt syfte och frågeställning. Den 

kombinationen med ett multimodalt team som sätter samman ett individanpassat 

rehabiliteringsprogram med personen som är i nära kontakt med personal eftersom de är 

boende i två veckor, är en ganska ny rehabiliteringsform. Vi ville dessutom studera hur 

Kurortens miljö påverkade deras återhämtning och hur det står i kontrast till vardagsmiljön.  

 

 4.Teorier 
 

 4.1. Inledning 
När vi har utformat vår uppsats har vi utgått från ett antal teorier som vi anser är relevanta 

utifrån vår frågeställning. Vi har använt oss av Johan Asplunds teori om social responsivitet 
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och asocial responslöshet därför att detta känns viktigt för oss då det handlar om hur 

personerna på Kurorten kan eller inte kan  hantera de sociala situationer de hamnar i både på 

Kurorten och i sin hemmiljö.  Vi har valt att använda oss av begreppet reflexivt medvetande 

för att man kan se på Kurorten hur det reflexiva medvetandet träder i kraft genom 

interaktionen med andra och hur det brott mot vanan som det innebär att komma dit kan 

hjälpa dem att bli mer medvetna om sig själva och sin problematik, vilket kan leda till 

förändring i vardagen. Valet att skriva om interaktionsritualer baseras på att vi varje dag utför 

handlingar och följer rutiner som skapar sociala ritualer. Detta känns relevant utifrån vårt 

ämne då det känns viktigt att se vad olika känslor spelar för roll och påverkan för individen i 

gruppen. Thomas Scheff menar med begreppen skam och stolthet att det är i interkation med 

andra människor som man upplever dessa känslor och utifrån dessa erfarenheter skapar vi 

våra sociala relationer. Vi har valt att använda oss av detta eftersom vi upplever att våra 

intervjupersoner har upplevt dessa känslor på något sätt före, under och efter vistelsen. Vidare 

har vi använt oss av miljöpsykologiska begrepp restorativa miljöer och kognitiva kartor. 

Restorativa miljöer handlar om vad som krävs för att en miljö ska anses vara återhämtande 

för individen. Kognitiva kartor skapar vi själva för att kunna orientera oss och de är en inre 

representation av den yttre miljön.  

 

4.2. Social responsivitet och Reflexivt medvetande 
Teorin om social responsivitet och asocial responslöshet handlar om människans 

sällskaplighet och den benägenhet den har till att kommunicera med andra. Den tar också upp 

vad som inträffar i relationer med andra människor och om de inskränkningar som kan ske i 

människans socialitet och responsivitet (Asplund, 1987, s.30-34). Socialpsykologen Johan 

Asplund menar att när vi använder oss av den sociala responsiviteten utvecklar vi vår 

individualitet. Om man utgår från att människan från början svarar på all slags stimuli och när 

vi sedan inför begränsningar i svarsbenägenheten så har vi påbörjat en individualitetsform. 

Han tar också upp hur vi i relation med andra omedvetet blir påverkade av varandra. När en 

människa ingår i en grupp kan det skapas en interaktion som påverkar de andra i gruppen 

vilket visar på att vi är socialt responsiva individer, det kan handla om att man hälsar på 

varandra eller att svara då man blir tilltalad. Det är beroende på hur vi blir bemötta av andra 

som speglar oss själva. Blir vi bemötta med respekt respekterar vi andra osv. Det är när vi inte 

klarar av att ingå i en social interaktion som vi går över till att vara asocialt responslös. 
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När Asplund förklarar hur asocial responslöshet kan visa sig använder han sig av begreppet 

utbränning. Utbränning hänger samman med den sociala interaktionen och har sin grund i 

den. När den sociala responsiven upphör uppstår utbränning, detta kan leda till att det vänds 

till sin motsats och blir till asocial responslöshet. Om en social aktivitet blir enformig och om 

den pågår under en längre tid och är markant, så kan den leda till asocial responslöshet. För att 

kunna upphäva detta tillstånd kan det räcka med att införa tillräckligt med variation i den 

sociala aktiviteten. En viktig del i  processen är att det man företar sig måste göra skillnad mot 

de rutiner man är van vid att göra (Asplund, 1987 s. 170-173). Asplund menar att vi 

responderar på varandra så länge som vi svarar på varandras stimuli. I denna process uppstår 

känslor som följer med i olika faser och växlingar och är en integrerad del av detta. Vid 

utbränning håller individen känslorna utanför i interaktionen med andra och hamnar på så sett 

utanför den sociala processen. Eftersom interaktionen inte har något syfte blir känslorna 

innehållslösa och detta leder till att det inte förekommer någon speciell inriktad aktivitet, man 

varken gör eller producerar någonting. 

 

Moria von Wright skriver om sociologen G H Meads begrepp reflexivt medvetande vilket 

handlar om att människors handlingar är sociala interaktionsprocesser och att människan 

genom ständig utveckling är föränderlig (von Wright, 2000, s. 105 ff). Social handling är 

något som sker mellan människor och inte något som sker utanför individerna och han menar 

att man kan se meningen med det som vi responderar i det gensvar som vi får tillbaka av 

andra. Reflexivt medvetande handlar om att skapa sig en självmedvetenhet. För att reflexivt 

medvetande skall kunna komma till uttryck krävs det att individen är medveten om andras 

förhållningssätt för att på så sett bli medveten om sig själv. När man ingår i sociala relationer 

så är det lättare att se sig själv genom andra, därför att det ät lättare att först se hur andra 

människor förhåller sig till saker och ting för att bli medveten hur man själv agera. För att 

individen skall bli reflexivt medveten krävs det att det sker något som inte hör till vardagen, 

alltså ett brott mot vanan. Vi utvecklas på det personliga planet då vi ställs inför ett problem 

som går att lösa på flera olika sätt. Om förhållandet mellan individens handling och respons 

blir en vana så uppstår inget reflexivt medvetande. En vana är något du gör ofta så att det blir 

en handling som smälter in i din vardag. När denna vana bryts och du gör något annat i stället 

så kan detta leda till att du stannar upp och reflekterar över det som sker och på så sett blir du 

mer medveten om din egen benägenhet till respons. 
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4.3. Interaktionsritualer och Skam och stolthet  
Dahlgren och Starrin skriver om sociologen Randall Collins begrepp interaktionsritualer, 

vilket vi använder oss av för att visa hur vi påverkas av våra känslor och hur det sker i en 

grupp där alla har samma mål (Dahlgren & Starrin, 2004, s. 58-64). Medlemmarna i gruppen 

upplever en gemenskap, vilket gör att de får emotionell energi och en vilja att handla. Detta 

innebär att deltagarna respekterar det som gruppen står för och detta ger dem styrka även när 

de är ifrån gruppen. Vardagliga handlingar och rutiner kan framkalla en social ritual och om 

deltagarna upplever gemensamma känslor kan detta leda till att de blir mer medvetna om 

varandra genom att de känner ett ömsesidigt deltagande. Det skapar en känsla av samhörighet. 

Eftersom de som deltar i en grupp är medvetna om varandra och är fokuserade på samma sak 

påverkar emotionerna deltagarna i gruppen. Om någon känsla dominerar i gruppen stöter den 

bort andra eventuella känslor. När den emotionella energin är stark stärks självförtroendet och 

motivationen ökar att interagera med andra människor. Om energin i gruppen är låg töms 

individen på energi och känner sig osäker och misslyckad, vilket kan leda till att man blir 

nedstämd. Ibland hamnar vi i situationer då vi känner oss nedstämda vilket kan leda till att vi 

väljer att dra oss undan gruppen och det kan kännas svårt att komma tillbaka. När detta 

inträffar känner individen ingen samhörighet och vill helst undvika gruppen.  

 

Dahlgren och Starrin skriver också om socialpsykologen Thomas Scheffs teori om skam och 

stolthet som enligt Scheff är två av våra grundläggande känslor och det är på grund av dem 

som vi upprätthåller våra sociala band (Dahlgren & Starrin, 2004, s. 88 ff). Skam uppstår då 

man bryter en gräns eller regel någon annan satt upp. Dessa känslor fungerar som omedvetna 

signaler för att kommunicera de olika tillstånden i de sociala banden, både inför sig själv och 

andra. Stolthet uppstår när man har en god självbild och de sociala relationerna är lyckade. Vi 

känner stolthet då vi presterat något bra och är nöjda med oss själva, känslan av att vara 

behövd gör att vår kreativitet och effektivitet ökar. Om detta misslyckas kan det leda till att vi 

inte mår bra och att vi i längden blir utbrända. 

 

Skam uppkommer oftast i samband med möte med andra människor. Skam är en 

nyckelkomponent hos medvetandet och den moraliska känslan. Skamkänslan fungerar som en 

inre kontroll och påminner oss om när vi går över gränsen för normer och regler. Dessa 

normer och regler är de vi själva och andra har satt för hur vi ska bete oss vad som är rätt och 

fel. Vi kan också känna skam när vi misslyckats med något som vi förväntas klara av, som till 
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exempel när kraven och förväntningarna på oss är så höga så vi inte klarar av att tillgodose 

dem. När de sociala banden hotas uppstår en skamkänsla som är ett tecken på osäkra och 

hotade sociala relationer. Man kan skämmas så för sina emotioner så att de blir helt 

undertryckta. Scheff menar att om man trycker undan sina känslor kan det leda till psykiska 

spänningar som kan leda till allvarliga problem. Det finns inga tydliga tecken i beteendet som 

visar på att man känner skam, men det är vanligt att man känner ångest eller blir deprimerad.  

När Scheff talar om skam och stolthet så nämner han ett system av sanktioner som går ut på 

att vi blir belönade om vi lyckas med vårt åtagande och bestraffad om vi misslyckas. Han talar 

om informella sanktionssystem som oftast är osynlig men som gör att människor rättar sig 

efter andra trots att de inte vill. Scheff menar när vi känner att vi får respekt och ett bra 

bemötande av omgivningen känner vi emotionen stolthet, men om vi inte får den respekt och 

det bemötandet som vi önskar upplever vi skamkänslor. Det är detta system som gör att vi 

genom påverkan av andra kan känna det tvingande att foga oss efter andra. Individen påverkas 

av hur man är och uppträder inför varandra och det uppstår en skamtröskel i och med att det 

skapas en självdisciplinering. Individen är mer medveten om sitt beteende och uppträder mer 

behärskat och kontrollerat. Detta kan ge upphov till olika problem och inre konflikter. 

  
 4.4. Kognitiva kartor  
Gunilla Torell, filosofie doktor i psykologi, skriver ur ett miljöpsykologiskt perspektiv om 

kognitiva kartor ( Torell.G, 2005, s.177). Kognitiva kartor är en inre representation av den 

yttre miljön. Torell hämtar begreppet kognitiva kartor från psykologen Tolman som menar att 

människor får kunskap av den omgivning man vistas i. Kunskapen lagras sedan som en 

kognitiv karta där information av den yttre miljön representeras. Informationen innehåller 

personens mentala representation av en bestämd miljö vid ett speciellt ögonblick. Den 

mentala representationen hjälper oss att använda informationen om olika miljöer så att vi kan 

anpassa oss till vår omvärld. 

 

Eftersom de kognitiva kartorna är mentala representationer är de olika från person till person. 

En person kan uppleva glädje vid ett tillfälle där personen vistas på en viss plats. En annan 

person kan uppleva sorg vid samma tidpunkt och samma plats. De här två personerna har helt 

olika kognitiva kartor fastän det i verkligheten är samma plats och miljö. Kartorna som bildas 

är vår inre representation av omvärlden. De mentala representationerna kan förändras, ny 
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information läggs till, tas bort eller rättas till. En kognitiv karta är en individs dynamiska 

modell av verkligheten. Förutom den mentala representationen av miljön består informationen 

av begrepp som är kopplade till andra begrepp med associationer som färg, lukt, ljus och ljud. 

Dessa associationer har också olika individuella betydelser. Lukten av kaffe kan kopplas till 

ett tillfälle vid en öppen spis och känslan av välbehag infinner sig vilket kan leda till att när 

lukten av kaffe upplevs vid ett annat tillfälle infinner sig ett välbehag eftersom kaffe 

associeras till tillfället vid den öppna spisen. Den rumsliga informationen lagras som tankar 

och/eller språkliga utsagor i meningsbaserade enheter och finns lagrat i minnet. Det kan ha 

varit en föreläsning eller ett samtal som ägt rum och en del av dessa språkliga uttalanden 

förknippas med det rumsliga rummet. Har personen ifråga svårt att ta till sig denna 

information kan det uttryckas i svårigheter att kunna orientera sig och uppfatta världen 

omkring sig, vilket kan leda till en känsla av vilsenhet och otrygghet. Anledningen till varför 

vissa delar av representationen av området aktiveras av personens kognitiva karta är på grund 

av vilka delar som är relevanta vid den givna stunden. Med olika metoder kan man undersöka 

en persons mentala representationer av den yttre miljön. Intervju är en metod man kan 

använda sig av. I våra intervjuer frågar vi dem hur miljön påverkade deras välbefinnande och 

de nämnde olika faktorer i miljön som påverkade dem. 

 

Utvecklingen av mentala kartor hos en person sker stegvis av att minnet av orelaterade delar 

knyts ihop till en helhet, där en generell kunskapsstruktur utvecklas i samband med en 

interaktion med miljön. Individers upplevelse av vad en speciell miljö ger dem är olika 

beroende på bland annat individens intresse, syfte, ålder och fysik. En miljö som erbjuder mer 

variation borde tillfredsställa fler personers behov och intressen än vad en miljö som erbjuder 

mindre variation. Däremot bör det vara en balans av komplexitet och en känsla av helhet av 

miljön. Kognitiva kartor gör det möjligt för människor att orientera sig och att kunna anpassa 

sig till de krav som situationen kräver (Torell.G,  2005, s.177-188).  

  
 4.5. Teorier om restorativa miljöer 
Patrik Gran är biolog och docent i landskapsarkitekt. Gran skriver om den terapeutiska 

trädgårdens kriterier (Sorte.G.J, 2005, s 236). Gran skriver om paret Kaplans teori om den 

restrorativa processen, där miljöskiftet har en stor betydelse för processen. Restorativa 

processen innebär en återhämtnings process och den miljön som är mest anpassad för det 
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kallas restorativ miljö. Det är viktigt att komma iväg till en annan plats och Kaplan menar att 

det är viktigt att den nya miljöns form och innehåll är annorlunda än den man kommer från. 

Den annorlunda omgivningen ger en distans till tidigare tänkta tankar och problem. Den nya 

restorativa miljön skapar hos personen oftast ett affektionsvärde av omgivningen. 

Affektionsvärdet utvecklas i samband med ett förtroligt och familjärt förhållande till 

situationen. Förtrogenheten utvecklas av den annorlunda och originella miljön (Sorte.G.J, 

2005, s. 237-239). 

 

Terry Hartig är docent i psykologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala 

universitet. Hartig menar att vi alla behöver vila upp oss ibland och att vår effektivitet och 

strävan efter att lyckas gör att vi ibland hamnar i miljöer som hindrar oss från detta (Hartig.T, 

2005, s 263). Hartig skriver om vår fokuseringsförmåga som förbrukas på vägen som en 

viktig energiresurs. När vi mister våra behövliga resurser behöver vi återhämtning för att 

bibehålla vår hälsa och välbefinnande. Sömn är en viktig resurs till vår återhämtning. Hartig 

menar att vi också behöver återhämtning i vaket tillstånd och att vi bäst finner den i 

restorativa miljöer. Resurserna är av biologiska, psykologiska eller sociala och de hjälper 

individen att bibehålla eller förnya anpassningen till miljön. Resursernas funktioner har 

betydelse för den fortsatta anpassningen. Om bristen på återhämtning av förbrukade resurser 

varar under längre period kan det resultera i personlig ohälsa. Det kan handla om sömnbrist, 

energibrist på grund av matrutiner, utbrändhet eller om personen drabbats av sorg eller 

liknande då den psykiska och fysiska orken kan bli svagare. Resurserna vid återhämtning har 

en psykosocial karaktär och de processer som sker vid återhämtning förutsätter någon slags 

aktivitet. Dessa aktiviteter utförs vid någon slags miljö där återhämtningen kan fortgå enklare 

och smidigare än vid den miljön där utmattningen uppstod. Den restorativa miljön består av 

fysiska, sociala, aktivitets-, tids eller rumsbestämda aspekter som står i kontrast till den miljön 

där problematiken uppstod. Det är denna upplevelse av miljökontrast som öppnar vägen för 

återhämtning.  

 

Hartig skriver om två teorier om den restorativa miljön. Den ena handlar om återhämtning av 

koncentrationsförmågan och den andra är inriktad på psykofysiologisk stressåterhämtning. 

Hartig menar att de nutida teorierna om restorativa miljöer återspeglar historiskt sätt 

människans förflyttning från landsbygden till stadsmiljön och hur detta påverkade människans 

vardagliga krav och välbefinnande utifrån den kulturella bakgrunden.  
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Den första teorin som utgår ifrån återhämtning av koncentrationsförmågan handlar om 

personer som drabbats av fysisk stress, utmattning och/eller ett informationsöverflöd 

(Hartig.T, 2005 s. 269). För att återfå koncentrationen krävs en intensiv eller långvarig 

ansträngning för att undertrycka konkurrerande stimuli. Symptom vid bristande 

koncentrationsförmåga kan vara lättretlighet, oförmåga att planera, bristande förmåga att 

känna igen interpersonella signaler och nedsatt självkontroll. Denna teori utvecklades av 

Stephen och Rachel Kaplan. 

 

För att återfå koncentrationsförmågan menar Kaplan att det krävs olika faktorer. Den största 

faktorn är att personen måste få ett miljöombyte. Vid miljöombytet får personen ifråga både 

en psykisk och en geografisk distans. Vid miljöombytet är det viktigt att personen upplever en 

fascination av den nya miljön. Detta bör ske utan ansträngning så att de krav som tidigare 

ställts och den hämmande förmågan till koncentration mildras. Vid fascination 

uppmärksammas koncentrationen på nytt och ett utbyte mellan person och miljö uppstår. 

Återhämtningsmiljön måste omfatta en känsla av tillgänglighet för återhämtning och 

samtidigt en känsla av att vilja utforska miljön. Det måste enligt Kaplan också uppstå en 

kompatibilitet som innefattar människans intresse. En god kompatibilitet består av en bra 

balans mellan vad personen vill göra, kan göra och måste göra i den givna situationen. Enligt 

paret Kaplan erbjuder naturmiljön faktorerna som behövs vid återhämtning av 

koncentrationen. Dessa faktorer som krävs är att komma bort från miljön där problemet 

uppstod, fascination av den nya miljön, omfattning och god kompatibilitet mellan person och 

miljö i den nya miljön. Med naturmiljö menar de också miljöer med byggnader, att man kan 

se solnedgången eller havet genom fönstret. De menar att grönska, solnedgång och havet är 

hos människan biologiskt betingade som fascinerade moment i vardagen. 

 

Den andra teorin om restorativa miljöer som Hartig beskriver handlar om psykofysiologisk 

stressåterhämtning ur ett miljöperspektiv. Det är en teori som Roger Ulrich utvecklat genom 

sitt intresse för omgivningar som främjar stressåterhämtning (Hartig.T, 2005 s.272.) Ulrich 

menar att stress uppkommer av en situation som rubbar personens välbefinnande. Evolutionen 

är en orsak till varför människan drabbas av stress. Stress är enligt Ulrich något människan 

har utvecklat själv som beteendestrategi vid hot.  

 

För att en återhämtning ska vara möjlig krävs det att miljön där återhämtningen ska ske, från 

början framkallar ett lugn hos personen i fråga. Den restorativa miljön behöver direkt inge 
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känslor av välbehag och samtidigt ett intresse, en nyfikenhet av miljön. Ulrich menar att om 

personen ifråga kommer stressad in i situationen behöver personen ett tag på sig att iaktta 

omgivningen utan större aktivitet. På detta sätt kommer de negativa känslorna efter hand att 

ersättas av positiva känslor. De negativa känslorna blockeras i takt med att intresset för vad 

personen ser och gör i den restorativa miljön ökar och det medför att stressen avtar. Enligt 

Ulrich aktiveras restorativa responser när man blir medveten om vissa mönster i den miljön 

man vistas i. Det är inte bara blommor som växer utan det är färger som är vackra och de 

luktar gott. Det skapas en allmän känsla av det man ser i det område personen vistas i.  

I stadsmiljön med en massa trafik kan känslan av fart och stress framkallas och i en skog där 

det är tyst, grönt och stilla framkallas känslor av ett allmänt lugn. 

 

Båda teorierna utgår från ett tidigare tillstånd där personen inte klarar av eller mår bra av den 

rådande situationen. Vid ett miljöombyte till en restorativ miljö krävs det att den restorativa 

miljön är i kontrast till hur den tidigare miljön var, för att en återhämtning ska vara möjlig. Ett 

återkommande moment i återhämtningsprocessen hos båda teorierna är att ett intresse hos 

personen måste aktiveras och bibehållas i miljön.  

 

5. Metod 
5.1. Kvalitativ metod 
När man utgår från en kvalitativ undersökning beskriver man verkligheten genom ”orddata”. 

Med ”orddata” menar man att man samlar in data genom språkliga yttranden (Fejes & 

Thornberg 2009 s. 18). Dessa utsagor är t.ex. inspelningar av samtal eller fältanteckningar där 

man skriver ner det man observerar av händelser, berättelser eller sociala samspel. Sedan 

analyserar man det insamlade materialet genom olika metoder till skillnad från en kvantitativ 

metod där man mer använder sig av siffror och ofta utför en statistisk analys. Med ett 

kvalitativt tillvägagångssätt vill man försöka förstå det man analyserar. Det gör man genom 

att gå på djupet och använda sig av ett tolkande arbetssätt. Vi har valt att använda oss av en 

kvalitativ metod i vårt arbete eftersom vi ur ett hermeneutiskt perspektiv har försökt att tolka, 

förstå och förmedla gästens upplevelser av vistelsen på Kurorten i vårt arbete. Vi har i första 

hand utgått från rehabiliteringsvistelsen Första Steget som vi tyckte var väldigt intressant och 

efter hand har vi sedan bestämt utifrån vilka frågeställningar vi vill angripa området på. 

Därefter har vi utifrån intervjuer insamlat våra material och till sist bestämt teorier som passar 

bäst till vårt utvalda ämne (Fejes & Thornberg 2009, s. 19-34). Våra intervjuer utvecklades 
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till narrativa berättelser utifrån personens tid före, under och efter Kurortsvistelsen. Vi fick ta 

del av deras livsberättelser och har sedan gjort ett urval av berättelserna som vi anser besvarat 

våra frågor i vår intervjuguide. Vår intervjuguide består av frågor kring tiden före, under och 

efter Kurortsvistelsen som berör den sociala och rumsliga miljön samt egna upplevelser av sig 

själva och av den insamlade intervjumaterialet har vi sedan gjort en socialpsykologisk analys.  

 
5.2. Narrativ metod 
Den narrativa metoden går ut på att man samlar in och analyserar muntliga berättelser 

(Johansson 2005 s.15). Utifrån ett ämne som forskaren styr, fokuseras personens berättelse 

och inom narrativ metod ingår livsberättelser och berättelsen kan då innehålla vissa delar av 

personens liv, en händelse eller fokuseras kring ett ämne. Ur en samtalsanalys av en 

livsberättelse står människans egna tolkningar av sig själv i centrum, som inkluderar all deras 

komplexitet och motsägelsefullhet. Livsberättelserna berättas och undersöks ur olika 

perspektiv. Den består oftast av hur människan ger sitt liv mening och skapar sin identitet. 

Genom berättelsen får vi en förståelse för andra människors tankar och känslor. I berättelsen 

finns regler och tolkningsramar utifrån personens aspekter av berättelsen (Johansson 2005, 

s.16-24). 

 

Det finns en del kritik från forskare av den narrativa intervjumetoden. Socialpsykologen Lars-

Christer Hydèn menar, att det finns ett stort hopp mellan den muntliga berättelsen och hur den 

framställs i den skrivna texten, då samspelet med lyssnaren också inkluderas i framställningen 

(Johansson 2005, s.18). Tveksamheter och rättelser tas oftast bort i den skrivna texten fastän 

de kan ha en stor betydelse i den muntliga berättelsen. Något som är viktigt att se till är att 

den muntliga berättelsen i sig är en händelse samtidigt som det berättas om en händelse. 

Situationen kan uppfattas ungefär som en performance, ett uppträdande. Framförandet av 

berättelsen kan vara annorlunda än hur den intervjuade egentligen upplevde det i situationen 

han/hon berättar om. Det finns många versioner av en sanning. Enligt Richard Bauman, 

folklivsforskare, sker alltid människans verklighetsuppfattning utifrån kategorier och 

perspektiv (Johanson 2005, s.23-25). Sociologen Catherine Kohler Riessman anser att det 

endast är lämpligt att tolka andra människors tolkningar utifrån ämnen och teorier som ser 

människan som ett aktivt subjekt (Johanson 2005, s.27). 

 

En livsberättelse öppnar en dörr till mångfald tolkningar för dem som lyssnar. I en narrativ 

intervju blir intervjuaren deltagande och empatisk snarare än objektiv distanserad. 



 16 

Intervjuaren kommer med inlägg för att förtydliga vad den intervjuade menar och då används 

orden som verktyg för att den kommunicerade informationen ska bli förstådd av båda parter 

(Johanson 2005, s.44-49). 

 

Många narrativa forskare menar att genom vårt berättande skapar vi vår sociala verklighet. 

Vid vår presentation av oss själva skapar vi sociala och personliga identiteter. Det sker en 

process från att en händelse är en erfarenhet till att den blir berättad och i denna process 

skapas en narrativ identitet (Johansson 2005, s. 83-84). Enligt sociologen Erwing Goffmann  

(Johansson 2005, s.88) förstår vi genom narrativitet vilka vi är, vad vi gör och vi gör oss 

själva och andra begripliga. Vår sociala värld skapas genom våra berättelser och därför är det 

viktigt att som intervjuare förstå dessa berättelser som presentationer och förstålelser av dem 

själva.  

 

5.3. Vår förförståelse som forskare 
Kunderna kommer till kurorten och får en rutinmässig vardag, till skillnad mot vad de flesta 

av dem troligen saknar i sin hemmiljö. Eftersom vi inte är med dem på vistelsen på Kurorten, 

utan möter dem efteråt, måste vi i vår intervju förlita oss på personens subjektiva beskrivning 

av upplevelsen. Vi ville veta så lite som möjligt om personen ifråga som vi skulle intervjua. 

Vi hade möjlighet via vår gatekeeper Hanna Bergendahl att få veta om personen ifråga hade 

någon diagnos men vi ville inte att detta skulle påverka oss vid intervjutillfället. Det vi visste 

innan var att de mådde psykiskt dåligt och vår gatekeeper nämnde depression, utmattning och 

liknande sjukdomar som personerna led av när de bodde på Kurorten. Det vi visste om var 

huruvida de bodde i närheten av Varberg eller inte. Vi har också tidigare varit på Kurorten så 

vi visste hur miljön såg ut. En av oss hade en förutfattad mening av att de skulle må sämre i 

dagsläget än vad hon uppfattade dem vid intervjutillfället. En av oss hade mer fokusering på 

om dem hade insett att det var de själva som i grund och botten kunde ändra på sin 

livssituation eller om dem höll fast vid att någon annan skulle rädda dem. Dessa uppfattningar 

fick vi båda ändra på efter några intervjuer. Känslan av att de flesta mådde dåligt ändrades 

och känslan av att de skulle vara destruktiva i sitt tankemönster ändrades också efter att vi 

hört deras livsberättelser kring Kurortstiden. En annan förförståelse vi båda delade, var att vid 

de sociala relationsfrågorna var vi mer fokuserade på ett svar kring dem och terapeuten. Det 

visade sig vara ett större forum som inkluderade allt från städerska till vänner de träffat på 

Kurorten.  
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5.4. Urval och Intervjuguide 
På Kurorten finns det olika problem bland personerna som kommer på Rehabvistelsen. De är 

uppdelade i två kategorier. En grupp som har mer fysiska sjukdomar som reumatism och den 

andra gruppen med lättare depression, utbrändhet, utmattningsdepression och liknande 

symptom. Vi valde att intervjua dem som kom till Kurorten med lättare psykiska problem. Vi 

kände att psykiska åkommor var mer intressant och relevant för vårt syfte utifrån sociala 

relationer och självutveckling än en fysisk sjukdom. Vi valde att de kunder vi ville intervjua 

skulle bo i närheten av vår hemstad. Ett annat kriterium var också att det inte skulle ha gått för 

lång tid eller vara för nära inpå som de varit på vistelsen. Den perioden var mellan ett halvår 

till ett år. Detta på grund av att vi ville att de fortfarande skulle minnas hur de upplevde 

vistelsen men ändå fått en tid på sig att känna efter hur de klarar vardagen efter vistelsen. Vi 

intervjuade både personer som varit på remiss och de som betalat vistelsen själva. Detta hade 

ingen betydelse för vårt syfte i undersökningen. Eftersom det är mest kvinnor som kommer på 

Rehabvistelsen enligt Hanna ville vi försöka få med några män för att få en vidare variation 

av upplevelsen. Vi har dock inte gjort någon jämförande genusstudie då vi upplevde att detta 

inte tillförde vidare information till vårt syfte av undersökningen.  

 

Det var en kvalitativ intervju där vi använde oss av vår intervjuguide med öppna svar från 

dem vi intervjuade. Intervjun var mer som ett samtal där våra följdfrågor ställdes beroende på 

tidigare svar och hur samtalet löpte. Vi försökte ta upp alla frågor och det föll sig naturligt att 

de ställdes i olika följder från person till person beroende på hur samtalet utvecklade sig. Våra 

frågor berörde vistelsen och känslan på kurorten och hur de nu kände och tänkte om det 

efteråt. Vi försökte hålla oss till ämnet så mycket som möjligt. Men då det mer liknar ett 

samtal blev det ibland både småprat om annat innan, under tiden och efter intervjun. För att få 

så mycket information som möjligt av kunden vid intervjun läste vi inte bara upp frågan rätt 

upp och ner. Vid ett samtal upplevde vi att vi fick personen mer avslappnad och vilig att dela 

med sig av sina tankar och känslor. Detta medförde att vi som intervjuare gav mer av oss 

själva. Vi berättade dock inte om våra egna känslor och upplevelse till kunden.  

 

Vi benämner våra intervjuade vid arbetet som Intervjuperson 1 och Intervjuperson 2 som 

förkortas 1P 1 och IP2 och så vidare.  

Intervjuperson 1: Kvinna 56  
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Intervjuperson 2: Man 55  

Intervjuperson 3: Kvinna 50  

Intervjuperson 4: Kvinna 35  

Intervjuperson 5: Man 40  

Intervjuperson 6: Kvinna 60  

Intervjuperson 7: Kvinna 36  

Intervjuperson 8: Kvinna 40  

Intervjuperson 9: Kvinna 45  

Intervjuperson 10: Kvinna 62  

 
5.5. Praktiskt tillvägagångssätt och intervjuer 
Vi ringde till Varbergs Kurort och tog kontakt med en av sjukgymnasterna och bokade tid för 

ett möte. Under det första mötet fick vi information om personerna som kommer på 

rehabvistelse med Första Steget till Kurorten. Vi visste inte klart i början hur vi ville 

undersöka vårt område ur en socialpsykologisk synvinkel. Men vi blev mycket intresserade av 

arbetet med behandlingsupplägget med boende på ett hotellspa. Hanna som är dietist i det 

multimodala teamet som arbetar med Första Steget var vår gatekeeper i vårt arbete. Vi 

bestämde gemensamt med Hanna att det var bäst om hon ringde runt och frågade kunderna 

som deltagit i Första Steget, om de kunde tänka sig att bli intervjuade av två studenter som 

studerar socialpsykologi. Detta med tanke på att de känner sig trygga med Hanna eftersom 

hon arbetar med Fösta Steget. Till dem som tackade ja till intervju berättade Hanna att vi 

skulle ringa upp dem inom några veckor och bestämma tid och plats för intervjun. Hanna fick 

tag på tio kunder som gärna deltog i en intervju.  

 

Med flera möten med Hanna och information om det multimodala teamet och information om 

hur Första Steget arbetar med individuella behandlingsplaneringar fick vi inspiration till vårt 

arbete och dess syfte. Genom att vi själva vistades på Kurorten fick vi vidare inspiration till 

frågeställning och intervjuguide. Vi har visat vår intervjuguide för Hanna. Detta på grund av 

att vi vill att hon ska få en djupare inblick av vårt arbete och vad vi vill undersöka i våra 

intervjuer. Med en öppen relation till vår gatekeeper har vi fått ett bra samarbete och mer 

information till vår uppsats. Vi har också haft kontakt med spachefen Carina Wallberg som är 

en av dem som startade upp samarbetsformen på Kurorten och följt dess utveckling.  
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De kunder vi har intervjuat bor i närheten av vår hemstad Varberg. Vi ringde dem och bokade 

en tid för intervjun. När vi gjorde detta frågade vi dem vart de ville träffas. En del ville träffas 

hemma hos dem själva, andra på ett café och några som bodde i vår hemstad ville träffas på 

Kurorten. Vi ringde hälften var av dem för att vi båda skulle få en uppfattning av hur de 

bemötte oss i telefonen. Vi upplevde båda två att de var väldigt tillmötesgående och mycket 

entusiastiska till att bli intervjuade om deras vistelse på Kurorten och vad det har givit dem.  

Vi har använt oss av egna anteckningar och beroende på situationen har vi valt att använda 

oss av eller uteslutit bandspelare.  

 

5.6. Fältarbetets erfarenheter 
Anledningen till att vi vid vissa tillfällen valde att använda oss av bandspelare och vid andra 

inte, var att vi båda försökte känna av stämningen och göra en snabb bedömning av 

bandspelarens påverkan i rummet. Vid tillfällen då vi kände att bandspelaren skulle göra den 

intervjuade mer nervös valde vi att inte ta fram den. När vi istället antecknade uppkom en 

tystnad som vi upptäckte gav den intervjuade tid att reflektera. Detta ledde till att det kom 

fram mer information, känslor och tankar kring ämnet från den intervjuade, utan att vi ställt en 

fråga. När bandspelaren var på kändes det som om den intervjuade kände att han/hon var 

tvungen att prata. Då vi lyssnade på bandet hörde vi att det var mycket upprepningar av svaret 

på en och samma fråga och detta upplevde vi som stressande för den intervjuade. Vi fick 

känslan av att det blev mer som ett framträdande och en stress att tala väl och hitta de rätta 

orden än att den intervjuade talade utifrån vad han/hon kände. Men vi båda upplever nu i 

efterhand att det är mer mängd ord som tillkommer vid bandspelaren än när vi använder oss 

av tystnaden som verktyg vid anteckningar. Vi som intervjuare kan också känna en viss stress 

av bandspelaren vilket också kan vara en orsak till att vi valt bort bandspelaren i så tidigt 

stadier.  

 

Vid vår första intervju följde vi frågorna mer noggrant enligt vår intervjuguide. Vid vår andra 

intervju var personen ifråga mer talför och det var mer som ett samtal där personen berättade 

om sitt liv. Där föll det sig så att när vi avslutande och gick igenom intervjuguiden upptäckte 

vi att nästan alla våra frågor blivit besvarade utan att vi ställt dem. Eftersom de flesta av våra 

intervjuer utvecklades mer som en livsberättelse kring tiden före, under och efter vistelsen på 

Kurorten gick vi igenom de frågor som vi avslutningsvis kände vi inte fått svar på. Vi 

upptäckte att det vid sammanställningen av intervjuerna var svårt att veta när vi som 
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intervjuare var delaktiga med frågor och funderingar. För att få en bättre struktur på 

delaktigheten skulle vi ha markerat frågorna vid nummer. Detta hade mer tydliggjort vår 

delaktighet i samtalet om hur vi styrde samtalet eller om det var mer som vi upplevde det, en 

narrativ berättelse från den vi intervjuade. 

 

Vi som intervjuar har tidigare samarbetat i andra projekt och vi upptäckte vid intervjuerna att 

vår visuella och verbala kommunikation fungerade utmärkt. Vi delade inte upp intervjurollen 

och antekningsansvaret utan vi använde oss av varandra. Det uppstod aldrig någon obehaglig 

tystnad då vi inte visste hur vi skulle styra samtalet utan allt flöt på väldigt bra. Intervjuerna 

tog olika lång tid. De flesta var runt en timme, men det var en som sträckte sig till ca två 

timmar. Vi som intervjuare kände att det var svårt i början att sätta gränser för när intervjun 

var färdig. Det kunde vara så att vi hade gått igenom alla frågor och fått svar på dem men 

personen som blev intervjuad pratade vidare. Vi lärde oss på slutet att markera mer när vi 

kände att intervjun var färdig. Vi lärde oss att styra frågorna i rätt riktning om vi tyckte att 

samtalet och berättelsen gick utanför vårt undersökningsområde för mycket.  

 

5.7. Etiska aspekter 
Vi informerade den vi intervjuade om vår roll som student och uppsatsskrivare både i telefon 

när vi bokade en tid för intervjun och när vi träffades på intervjun. Vi informerade dem om att 

vi undersökte hur de upplevde vistelsen på Kurorten, både den rumsliga och sociala miljön 

och hur detta påverkade deras välbefinnande. Innan vi började vår intervju informerade vi 

dem också om att det är en anonym intervju och att vi inte skulle använda oss av några namn 

eller liknande i vår uppsats. Vi berättade att vi skulle ställa några frågor men om det var 

någon fråga de inte ville besvara var det bara att säga ifrån. 

 

Vid vissa intervjutillfällen kunde vi känna att personen ville berätta för oss vad som kunde 

ändras på Kurorten och vad som var viktigt att föra vidare. Ibland kändes det som om dem 

ville att vi skulle hjälpa dem att få komma tillbaka eller att vi kunde påverka deras situation 

genom att skriva om hur just de upplevde sin situation idag. Situationen de hamnar i är att de 

får återberätta en del av sitt liv som både kan kännas tungt och svårt. Känslor kommer upp till 

ytan genom att de får reflektera över deras situation idag och detta kan leda till både positiva 

som negativa känslor. Eftersom de berättade sina livsöden och en del var väldigt 

känslomässiga att lyssna till var det naturligt att visa medkänsla och empati. Detta satte oss 
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som intervjuare i en position där vi vid vissa tillfällen försökte stötta personen vi intervjuade. 

Det kändes vid vissa tillfällen oundvikligt att inte kommentera eller ge den intervjuade 

uppmuntran till att t.ex. söka på nytt till Kurorten. Detta kan ju inge förhoppningar hos den 

intervjuade att vi kom som representanter för Kurorten. Men vi tydliggjorde i dessa fall att det 

inte var något vi kunde påverka. Sa personen att han/hon inte mådde riktigt bra nu och 

han/hon berättade att han/hon inte gick i samtal eller annan expertishjälp för tillfället, då rådde 

vi dem att söka upp en terapeut eller läkare på nytt. Då vi vill göra den intervjuade så anonym 

som möjligt i vårt arbete har vi valt att benämna den intervjuade som intervjuperson 1, 

intervjuperson 2 och så vidare.  

 

5.8. Reflektioner över det empiriska arbetet och metoden 
Vi utgick från en kvalitativ metod där vi utförde intervjuer på tio personer som genom gått 

Första Steget behandling. Vi fick ett enormt intresse av hur det i ett multimodalt team arbetar 

med remisskunderna och dess helhet. Efter vårt första möte med en av personalen som 

informerade oss om Första Steget bestämde vi oss direkt för att skriva om detta 

behandlingskoncept. Vi visste dock inte hur vi ville fördjupa oss i området, men det gjorde att 

vi var väldigt öppna för olika perspektiv att fördjupa oss på. Det var först när vi samlat på oss 

information av personalen och vi själva varit en del i Kurortsmiljön som vi kände att vi ville 

undersöka kundernas upplevelse av vistelsen från tre vinklar. Dessa tre vinklar är sociala 

relationer, upplevelsen av sig själv och miljöns påverkan under vistelsen. Dessa tre ämnen 

återkommer när vi undersöker tiden före vistelsen, under vistelsen och efter vistelsen. Att det 

blev en narrativ intervju var på grund av att det utvecklades mer som en berättelse än en 

intervju. När det blir en berättelse bestämmer personen vi intervjuade mer själv vad han/hon 

ville berätta. Det finns en mängd olika alternativ inom den kvalitativa metoden. Vi valde att 

undersöka området så öppet som möjligt och detta upplever vi i efterhand har gett oss ett 

större perspektiv på konceptets betydelse för remisskunden. Med konceptet menar vi Första 

Steget och Kurortsmiljön.  

 

 

6. Resultat 
 
6.1. Inledning 
Vi gör en sammanfattning av de tio intervjuer vi gjort. Vi tar fram de delar av berättelserna 

som skiljer sig från de andra. Vi gör också en presentation av det som de intervjuade har 
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gemensamt av tankar och upplevelser. Våra inledande frågor om deras vistelse på Kurorten 

handlar om deras tid precis innan vistelsen och varför de sökte sig till Kurorten. Vi 

undersöker sedan hur de upplevde sig själva och sin omgivning, familjen och vänner, före, 

under och efter vistelsen. Vi undersöker också de sociala relationerna utifrån hur de själva tror 

att omgivningen uppfattade dem före vistelsen och hur de påverkades efter vistelsen på 

Kurorten. Alla dessa frågor öppnar upp för en berättelse om hur livet var innan  rehabvistelsen 

och hur den påverkade personen och vilka förändringar som ägde rum under och efter 

vistelsen på Kurorten. 

 

6.2. Före Rehabvistelsen 
Upplevelsen av sig själva 

De flesta av de vi har intervjuat känner sig deprimerade, orkeslösa, trötta och ledsna. Orsaken 

till att de söker sig till Kurorten är alltifrån att de har en fysisk sjukdom, psykiska besvär eller 

utmattningsdepression. Oavsett orsak till vistelsen på Kurorten har alla en depression av olik 

grad. En del mår väldigt dåligt precis innan de får remissen till Kurorten och andra har en 

orkeslös känsla i hela kroppen. Denna trötthet hindrar dem från att fungera i vardagen av olika 

skäl. IP 9 berättar ”Jag kände mig utanför samhället, att jag inte tillhörde. När jag mådde 

dåligt drog jag mig undan, hade ingen ork till något liv men det var bara hemma som jag blev 

förlamad aldrig när jag var med andra människor”. Det är en väldigt stor variation på i vilken 

fas personerna befinner sig i när de anländer till Kurorten.  

 

Vardagsmiljö 

Bland dem som befinner sig i depression när de får remiss till Kurorten fungerar 

vardagsmiljön inte på olika sätt. Det är problem med rutiner i vardagen, problem med 

sömnen, trötthet och dåliga matvanor som är återkommande bland dem som mår psykiskt 

dåligt vid ankomsten. Bland dem som kommit en bit på sitt psykiska välbefinnande, och är 

igenom den djupaste depressionen upplever att rehabvistelsen är en behövlig uppvilning efter 

en jobbig period i deras liv. IP 1 säger ”Det var som en bonus eller belöning. Det hade varit en 

tuff period och detta var den extra knuff jag behövde. Jag behövde ett break”. 

 

Sociala relationer 

Eftersom det är många av dem som vi intervjuade som mår psykiskt dåligt innan vistelsen är 

det många som mest stannar hemma. De vill inte träffa andra människor och undviker helst 
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vänner och bekanta. IP 4 berättar ”Jag hade svårt för sociala relationer, hade svårt att vara 

bland andra människor så jag höll mig mest hemma. Jag hade inte så mycket kontakt med 

andra människor”. En del visar inte att de mådde dåligt och de upplever att omgivningen inte 

förstår att de mår dåligt. De tror inte heller att omgivningen märker något eftersom de själva 

inte vill visa eller berätta att de mår dåligt. Bland dem som är medvetna om att omgivningen 

vet att de mår dåligt är det bland de flesta en upplevelse av att de i omgivningen är jobbiga. 

Flera av dem upplever att omgivningen har liten eller ingen förståelse alls för den som mår 

dåligt. De vill helst vara i fred och slippa kontakt med andra. En del skäms och tyckte att det 

syns på dem att de mår dåligt och att folk tittar på dem. IP 4 fortsätter ”Då ville jag inte gå ut 

bland folk utan var rädd att andra skulle se, min känsla var att folk kunde se att hon är psykisk 

sjuk, det är något fel på henne”. Oavsett om dem har valt att försöka dölja att de mår dåligt 

med en fasad eller att visa det genom att inte träffa sina vänner eller familjemedlemmar är det 

ansträngande med de sociala relationerna på någon nivå. Antingen fungerar det inte hemma, 

eller med vänner och arbetskollegor, och för vissa fungerar relationerna varken hemma eller 

utanför hemmet.  

 

Förväntningar 

Alla känner att det skall bli skönt att komma iväg till Kurorten. Även om det är blandade 

känslor med att lämna familjen eller de är tveksam till vad rehabvistelsen skall kunna ge dem 

för deras välmående, finns det en känsla av att vilja iväg till Kurorten. IP 10 säger ”Det 

kändes skönt att komma iväg även om det var jobbigt”. En del har aldrig varit på ett spa 

tidigare och andra vet mycket väl vad Kurorten är för ett ställe och kanske till och med varit 

där förut av andra skäl, men att komma till Kurorten är något annat än de rutiner de är vana 

vid hemifrån. Vi frågar dem om de har några förväntningar inför Kurortsvistelsen, och vi fick 

blandade svar, allt från inga förväntningar alls till stora förväntningar. En del vill att det skall 

ske en förändring från hur deras liv är nu, andra har förväntningar på att få bli omhändertagna 

då de vet att det är ett spa de skall till. IP 2 som aldrig har varit på ett spa förut uttrycker att 

tanken om spa är att det är ”fruntimmersgrejer”, men tänker att det inte kan skada att pröva 

på.  

 
 
6.3. Under Rehabvistelsen 
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Sociala relationer 

Flertalet av de som vistas på Kurorten upplever de sociala relationerna där som positiva och 

att de har stor betydelse för deras tillfrisknande. Större delen av gästerna upplever att de har 

stort utbyte med de andra i gruppen genom att till exempel dela måltiderna med varandra eller 

att reflektera över vad de upplever under behandlingar eller föreläsningar, och att man känner 

stöd genom varandra. Alla upplever att de möter trevliga människor och några tycker att det 

är skönt med positiva människor omkring sig. IP 8 berättar ”Jag umgicks med de andra, det 

var en go gruppgemenskap. Det hade stor betydelse för att mådde bättre. Det var roligt och 

peppande att träffa nya människor”. Om grupperna är små eller om man väljer att inte ha 

någon kontakt med gruppen, så upplevs de sociala relationerna genom personalen på Kurorten 

IP 2 säger ”Städerskan hälsar på en, fantastisk mottagande personal”. IP 3 väljer att isolera sig 

från övriga gruppen och har bara kontakt med personalen. Detta är ett val som hon gör på 

grund av sjukdom. IP 5 upplever att det är jobbigt med de sociala relationerna när han är 

hemma, men under vistelsen är de endast två personer i gruppen, vilket han upplever som för 

lite då han önskar att skapa nya relationer med personer i liknande situation.  

 

Övriga kontakter 

De som vistas på kurorten blir rekommenderade att vara kvar på Kurorten under hela 

vistelsen, även under helgen och att försöka att ha så lite kontakt som möjligt utifrån. Detta är 

naturligtvis rekommendationer och gästerna får själva fatta beslut över det. De flesta av våra 

intervjupersoner har en regelbunden kontakt med anhöriga. IP 9 väljer att inte ha någon 

kontakt alls, medan IP 8 upplever det som ett tvång att ringa hem varje dag. Hon känner att 

familjen förväntade sig detta. I övrigt upplever övriga i gruppen att de väljer att ha en viss 

distans till anhöriga. Flertalet av gästerna väljer att vara kvar på Kurorten hela vistelsen 

inklusive helgen. Endast IP 1 uppger att hon åker hem under helgen men i efterhand ångrar 

sig då hon upplever det jobbigt att byta miljö och att hon fortfarande är kvar på Kurorten 

mentalt. De som väljer att lämna kurorten för en kortare stund känner att de vill tillbaka igen. 

 

Upplevelse av sig själv 

När det gäller upplevelsen av sig själv så uppger alla att de mår bra, men att det tar ett par 

dagar att komma till ro. Ett par stycken av gästerna tycker att första veckan är jobbig då de 

mår dåligt, för att sedan må bättre andra veckan. De som vistas där känner att de blir sedda 

och att all fokus är på den enskilde individen, vilket bidrar till att de mår bättre. De flesta 

upplever att det är skönt med valfriheten, att de kan välja när de vill vara för sig själva och när 
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de känner för att umgås med andra. De upplever inte heller att andra kräver det av dem. IP 9 

upplever det väldigt skönt att separera från familjen för ett tag och vara för sig själv. IP 8 

uppger att hon tänker ”Är jag värd detta”? när hon kommer till Kurorten och hur detta blir en 

vändpunkt för henne. Innan vistelsen upplever de flesta att de inte känner någon glädje men 

under vistelsen kommer glädjen tillbaka och en del skrattade för första gången på länge. 

Skrattet betyder mycket och blir som en befrielse för flera av gästerna. IP 10 berättar ”Vi 

skrattade en massa och det var ju en befrielse, hade ju inte skrattat på länge”. Oavsett hur de 

mår psykiskt eller hur långt de har kommit i sin bearbetning så kan alla njuta av vistelsen på 

något sätt. 

 

Spamiljö och helheten 

Den miljö som gästerna vistas i upplevs av alla som väldigt lugn och rogivande. Några 

uttrycker också att havet har stor betydelse för deras välmående. Några av gästerna upplever 

stress första tiden innan lugnet infunnit sig och att den trygga miljön och de vänliga 

människorna runtomkring hjälper dem att landa. Flertalet upplever att Kurorten har en speciell 

atmosfär. IP 2 berättar: 

”Jag kände ett lugn så fort jag kom innanför dörrarna på Kurorten. Det var ett hjärtligt 

välkomnande, personalen såg dig och var uppmärksam. Jag fick restriktioner från 

sjukgymnasten att inte göra någonting, så jag satt mycket framför brasan och sov. En 

gång kom bartendern fram och frågade vad jag ville lyssna på, indianmusik sa jag, för 

det hade jag upplevt som lugnande”.  

Några av gästerna har tagit med sig lugnet hem och använder sig av det i vardagen. IP 5 säger 

”Det var bra med miljöombyte, roligt att ha något att se fram emot och skönt att se tillbaka 

som en påminnelse när det känns jobbigt i vardagen” Alla som vi intervjuat upplever att 

helheten på Kurorten har stor betydelse för deras välmående och att det blir ett andrum för 

dem. Att ha tillgång till allt på samma ställe är till stor hjälp när man mår dåligt då man inte 

orkar ta tag i saker själv och att det inte blir något avbrott i behandlingen. IP 3 uttrycker det 

som ”Bra med en inramning som fångar upp människor på plats”. Under vistelsen upplevs 

inte de krav och skyldigheter som flertalet av gästerna upplever att det finns på hemmaplan, 

vilket har stor betydelse och upplevs som skönt.  

 

Förändring var/när 

Under vistelsen är det i första hand regelbundenhet, kosten och den mentala träningen, att lära 

sig att leva i nuet, som flertalet av gästerna upplever som den största förändringen. Några 



 26 

tyckte att de har fått bra verktyg som de kan använda sig av i vardagen exempelvis vid värk 

och ångest. De flesta av gästerna upplever att deras tankesätt förändras under vistelsen och att 

de lär sig att leva här och nu, detta innebär stor förändring eftersom det öppnar upp nya vägar. 

De flesta upplever att de får nya insikter och att de får tid att stanna upp och tänka efter hur 

deras situation är. Några av de insikterna är att säga nej och gå sin egen väg, att de klarar av 

mer än vad de tror. Också känslan av att bli sedd vilket de inte har upplevt innan vistelsen, 

spelar en viktig roll. IP 10 berättar ”Jag har tagit till mig tankesättet och jag har lärt mig att 

säga nej. Jag blev mycket bättre här, här fanns ändå inga krav. Här brydde de sig om mig. Jag 

var ute och gick promenader, vilket jag inte gjort på länge, men det gör jag ofta i dag”. 

 

6.4. Efter Rehabvistelsen 
Sociala relationer  

En del av gästerna upplever efteråt att omgivningen inte ser deras vistelse på Kurorten som en 

del i deras tillfrisknande utan att det har varit en avkopplande semestervistelse. IP 8 berättar 

”Jag kände att det ifrågasattes varför jag varit på Kurorten och jag fick försvara varför jag 

varit där”. Men de flesta har kunnat anpassa sig till vardagen och fungera bättre i sociala 

sammanhang. Flera av intervjupersonerna har fortfarande kontakt med personer som vistades 

på Kurorten samtidigt som dem. Några umgås regelbundet och en del sporadiskt men de flesta 

upplever de sociala relationerna som betydelsefulla för sitt välbefinnande. IP 10 skall fira nyår 

med några av dem, och IP 1 berättar ”Jag träffade två tjejer varav den ena bor i min hemstad. 

Vi är ute och promenerar och det är väldigt roligt att göra det tillsammans”. 

 

Förväntningar 

Inför hemresan har vissa av gästerna inga förväntningar alls medan en del åker hem beredda 

att möta vardagen igen. Oftast handlar det om förväntningar på sig själva, att kunna hantera 

olika situationer annorlunda än förut och att kunna ställa större krav på omgivningen. 

Eftersom flera av gästerna upplever att de inte får någon större förståelse från sin omgivning 

före vistelsen, är en del av förväntningarna att förståelsen från andra skall förändrats till det 

bättre. Några upplever att dessa förväntningar uppfylls medan andra inte tycker det. IP 5 säger 

”Att jag inte riktigt har lyckats har att göra med att jag upplever att andra inte förstår min 

situation. På Kurorten var det skönt att ha förstående människor runtomkring sig. Hemma är 

det alltid något som är fel”. En del känner trygghet på Kurorten och tycker att det är jobbigt 

att åka hem och konfronteras med vardagen. Några ser hemkomsten som början på något nytt 



 27 
 

och att försöka hålla det som de lärt sig och var beredda att möta livet igen. IP 10 berättar 

”Jag har insett att det är jag själv som bestämmer över mitt liv och har man det tankesättet 

klarar man sig bättre. I alla fall jag”. 

 

Förändringar och lärdomar 

Efter vistelsen tycker en del att det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor men de flesta 

upplever ändå att de har fått den hjälp och de verktyg de behöver för att kunna göra 

förändringar i vardagen. Dessa förändringar är bland annat att ta hand om och ägna mer tid åt 

sig själv genom att leva i nuet, att få en regelbundenhet i kost och sovvanor och att hantera 

smärta och ångest. IP 10 berättar ”Jag har fått bättre matrutiner även om det kändes konstigt 

när ingen serverad frukost var där på morgonen. Jag har fått med mig teknik av att vara i nuet 

och att lyssna på min kropp och själ”. Eftersom Kurorten arbetar utifrån kognitiv beteende 

terapi så handlar vistelsen mycket om att acceptera och leva i nuet. Alla som vi intervjuar har 

upplevt detta som positivt och har pratat om att ändra sitt tankesätt. Detta kan användas på 

flera plan och får gästerna att stanna upp och tänka och känna efter och lyssna på kroppens 

signaler. Flera av dem som vistats på Kurorten upplever att de kan plocka fram den känslan de 

har under vistelsen de dagar som de känner sig stressade eller inte mår så bra. IP 2 säger 

”Känslan från Kurorten blir så planterad. Bara tanken på hur det var där kan göra att man 

känner sig tillfreds och rogivande”. Några av gästerna som behöver sjukgymnastik tycker att 

de fick med sig bra kunskap att med enkla medel kunna träna hemma, vilket uppskattas då det 

kan vara jobbigt och omständigt att behöva ge sig iväg hemifrån för att träna. 

 

Uppföljning 

Det är endast två av de vi intervjuat som har kommit tillbaka på en uppföljningsvecka och de 

upplever det som positivt. De behöver inte lägga lika mycket energi på att komma till ro under 

den andra vistelsen. De andra intervjupersonerna tycker inte att uppföljningen är så bra. Det 

utlåtande som personalen skriver till läkaren följs inte upp utan man får klara av det på egen 

hand. IP 7 sa ”Det som är negativt är att man inte slussas vidare. De plockar fram 

problematiken men sen står man där själv”. De flesta som vistats på Kurorten mår väldigt 

dåligt och upplever en inre stress innan vistelsen. När de kommer till Kurorten och den lugna 

och rofulla miljö som är där så är det en del som upplever att det är mycket känslor och tankar 

som kommer upp till ytan och detta upplevs som jobbigt. Av de som vi intervjuar upplever 

alla att vistelsen är positiv och ger mycket. De flesta tycker att vistelsen stärker dem och att de 

växer som individer, och får bättre självförtroende. IP 9 uttrycker ”När man stannar upp i nuet 
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får man en annan närvaro med andra. Jag har en annan kontakt med andra i dag”. Det är även 

andra av de vi intervjuat som tycker att de har en annan kontakt med andra i dag. 

 

 

6.5. Sammanfattning av resultatet 
Utifrån det material vi sammanställt har vi kunnat få en inblick i hur våra intervjupersoner har 

haft det tiden före under och efter vistelsen på Kurorten. Flertalet av dessa upplever sig själva 

som trötta, att de känner sig innehållslösa, att de inte orkar göra någonting och att det är 

jobbigt att umgås med andra tiden före vistelsen. Ett av resultaten är att upplevelsen av sig 

själv och andra förändras under och efter vistelsen då de känner att deras självkänsla har 

stärkts på grund av de nya relationer som har skapats och de insikter de har fått, detta gör att 

de har mer kraft och energi för att ta tag i sin situation. Ett annat intressant resultat är hur de 

sociala relationerna har stor betydelse för deras välbefinnande. De upplevs annorlunda efter 

vistelsen då de flesta känner en annan trygghet i sig själva som gör det lättare att träffa och 

umgås med andra människor, än vad de hade tiden före vistelsen. Ytterligare ett resultat är hur 

miljön på och runtomkring Kurorten har hjälpt alla som vi intervjuat till att få ro och komma 

till insikt. Majoriteten upplever att miljön och helheten på Kurorten har en betydande del för 

deras välmående och tillfrisknande. De flesta av våra intervjupersoner behöver ha den 

förändringen för att kunna hitta tillbaka till sig själva och kunna fungera i sin vardag.  

 

 

7. Analys 
I vår analys tar vi upp hur vi tolkar och reflekterar kring hur tiden före, under och efter 

vistelsen på Kurorten upplevs och påverkar de personer som varit där. Vi har särskilt tittat på 

hur personerna upplever sig själva och sin omgivning, hur de uppfattar miljön de har vistats i 

och hur de sociala relationerna påverkar dem. 

 

7.1. Upplevelse och sociala relationer  
De sociala relationer som våra intervjupersoner har i hemmiljön upplevs olika före, under och 

efter vistelsen på Kurorten. Tiden före vistelsen upplever flertalet att de inte fungerar ihop 

med andra människor. Detta kan bero på att de är så inne i sig själva på grund av att de mår så 

dåligt att de bara kan se inåt på sig själva och inte utåt på andra. Eftersom de flesta av olika 
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anledningar inte orkar vara delaktiga i den sociala interaktionen i sin omgivning så blir de 

asocialt responslösa som gör att de mår väldigt dåligt. Eftersom flera upplever en känsla av 

tomhet och att de är oförmögna till initiativ får vi uppfattningen om att deras känslor är 

avtrubbade. Vi tycker att man kan se tecken på detta då det i de flesta fall inte sker någon 

större aktivitet varken när det gäller målinriktad handling eller känslor. Detta kan bero på att 

de flesta har haft en låg kapacitet när det gäller aktiviteter och sociala relationer som har gjort 

att en del har blivit avtrubbade. Vi anser att för flertalet av de personer som vi har intervjuat 

så har tiden före vistelsen varit alltför slentrianmässig då flera av dem valt att avskärma sig 

från omvärlden då de inte får den respons av omvärlden, som de behöver för att kunna ta sig 

vidare.  

 

Då de kommer till Kurorten för sin vistelse ser vi tydligt att det händer något hos nästan alla 

våra intervjupersoner. Trots att de inte varit socialt aktiva före vistelsen väljer flertalet här att 

ta kontakt med andra. Detta kan bero på att det finns en kravlöshet som upplevs som 

frigörande. De personer som är på Kurorten vistas oftast tillsammans med andra människor 

och skapar på så sätt en närhet och en kommunikation med andra. Personerna kan själva välja 

om de vill eller inte vill umgås utan att känna skuld om de väljer att inte vara med gruppen. 

Genom att umgås med andra som man upplever samma saker tillsammans med och kan 

reflektera med varandra om det som har hänt, inges de en trygghet som de inte har känt 

hemma. Här kan vi se hur stor roll interaktionsritualerna spelar. Flertalet av personerna vi 

träffat har upplevt att relationen med andra har haft stor betydelse för deras välbefinnande och 

att de blivit peppade och känt stöd från varandra. Vi anser att dessa relationer inte behöver 

vara väl förankrade hos personen för att de ska känna tillfredsställelse, utan det kan vara 

flyktiga relationer såsom att någon hälsar på personen eller ger den ett leende. Detta gör att 

personen känner att den blir sedd och att den får uppmärksamhet för den den är och inte bara 

blir sedd som den deprimerade och trötte person som de känner sig som. Detta är en viktig del 

för människans välbefinnande och gör att självkänslan stärks. 

 

IP 5 hade det svårt med sociala relationer hemma och hamnade i en grupp på endast två 

personer på Kurorten. Mannen i fråga hade önskat att de var fler i gruppen då han ville 

komma i kontakt med andra personer i liknande situation. Detta tror vi kan bero på att det inte 

fanns någon större förståelse för honom i hans omgivning vilket fick honom att känna att han 

var annorlunda. Hade han hamnat i en grupp med fler personer hade han kanske haft 

möjlighet till detta, viket kunde ha lett till att han hade stärkt sitt självförtroende om han insett 
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att det fanns andra i liknande situation. Vi tror att förståelse för andra människor är viktigt för 

de sociala relationerna. Om man inte känner att man får förståelse och respekt som människa 

är det lätt att få en felaktig upplevelse av sig själv som kan leda till att man känner 

skamkänslor. Vi upplever att flera av de personer vi träffat känner skamkänslor, framför allt 

före vistelsen på Kurorten. Det kan vara att de inte känner att de fungerar fullt ut med sociala 

relationer eller i det vardagliga livet. Några av kvinnorna vi träffade uppger att de har skämts 

över sin situation och haft en fasad utåt då de träffat andra människor. Detta har resulterat i att 

omgivningen inte har uppfattat att kvinnorna har mått dåligt utan ifrågasatt varför de fått en 

vistelse på Kurorten eller tyckt att det varit lyxigt att de fått vara där. IP 8 upplevde att hon 

fick försvara sig varför hon varit där och att det var lätt att falla in i omgivningens prat och 

ifrågasätta sig själv huruvida hon verkligen var värd en vistelse på Kurorten. 

 

Att flertalet av våra intervjupersoner har känt skamkänsla före vistelsen på Kurorten, det kan 

bero på att en del har upplevt att kraven och förväntningarna på dem är så höga så de inte 

klarar av att hantera dem. Dessa krav kan komma både från omgivningen och från dem själva. 

När de inte klarar av att fullfölja dessa krav och förväntningar blir besvikelsen från 

omgivningen och dem själva så stor att de upplever sig misslyckade. Dessa skamkänslor som 

kommer ur besvikelsen att inte kunna tillgodose sig själv och andra blir så starka att de inte 

klarar av att ta hand om känslorna utan förtränger dem. När de har gjort det tillräckligt länge 

orkar inte kroppen med varken fysiskt eller psykiskt och det utvecklas till 

utmattningsdepression eller utbrändhet. Vi tycker oss se att skamkänslan inte är lika hög efter 

vistelsen utan har då bytts ut till stolthet, eftersom de flesta märker att de klarar av att hantera 

sin situation mycket bättre än före vistelsen. IP 10 hade före vistelsen svårt att lämna sitt hus 

och hade ständigt dåligt samvete för att hon inte orkade med det hon borde göra. Efter 

vistelsen har hon successivt gjort aktiviteter utanför hemmet och kan idag sätta sig med gott 

samvete och tänka att hon tar disken sen. Förändringen behöver inte vara så stor men det gör 

att det skapas en känsla av stolthet som gör det lättare att gå vidare i vardagen. 

 

Då våra intervjupersoner kommer till Kurorten upplever vi utifrån deras berättelser att de får 

ett reflexivt medvetande. Denna vistelse är något helt annat än det de är vana vid i sin 

vardagsmiljö och detta leder till att de får en annan syn på sin situation. På Kurorten ingår de i 

någon form av sociala relationer och de tvingas konfronteras med sin problematik som 

kommer fram på ett annat sätt när vardagen förändras. Flera av personerna har efter vistelsen 

tagit tag i saker i vardagslivet som gjort att det har fungerat bättre och att de fått bättre 
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självförtroende. Vi tror att eftersom det är en sådan stor skillnad på hur de upplever sig själva 

och omgivningen i hemmiljö före vistelsen och under Kurortstiden, så får den nya miljön på 

Kurorten dem att bli mer medveten om sig själva och sin omgivning. Vistelsen på Kurorten 

har för flera av våra intervjupersoner blivit ett avstamp för att kunna gå vidare i vardagen. 

Detta sker olika fort hos personerna. Några tar tag i vardagen direkt när de kommer hem 

medan en del inte orkar förrän efter ett halvår. Detta tror vi beror på att de under vistelsen på 

Kurorten har utvecklat sig och att deras självkänsla har stärkts så att de känner och har kraften 

att klara av saker annorlunda än tidigare. IP 6 tog steget att klara av att bo på egen hand under 

en period, vilket hon aldrig hade gjort tidigare. IP 4 håller idag på att starta en verksamhet 

som går i Kurortens spår med den helhet som finns där. IP 5 som varit sjukskriven i många år 

har tagit taxikörkort och arbetar nästan heltid. Detta är några exempel på vad som hänt efteråt, 

men nästan alla de personer som vi träffat har uttryckt att de inte hade klarat av att göra dessa 

handlingar om de inte hade varit på Kurorten och fått de verktyg och det stöd de behövde för 

att klara vardagen. Vistelsen på Kurorten är så annorlunda mot den vardagen de lever i 

hemma och tillsammans med interaktionen med andra så utgör det en grund för reflexivt 

medvetande som gör att de ser sig själva genom andra. 

 

Under vistelsen på Kurorten är det många känslor som kommer upp till ytan. Dels kan detta 

bero på att de konfronterar sin problematik i sig, men vi upplever också att den enskilda 

individen påverkas av de övriga i gruppen. Om någon i gruppen är mer öppen och visar sina 

känslor genom att t.ex. vara ledsen eller glad så smittas detta av sig på de andra i gruppen. 

Några av de vi träffat upplever skrattet och glädjen som befriande. En del hade inte skrattat på 

länge innan de kom till Kurorten och skrattet hjälpte dem i sitt tillfrisknande. Det kan också 

vara motsatt effekt, om någon annan i gruppen är ledsen kan det vara lättare för övriga i 

gruppen att få utlopp för sina känslor utan att känna att de skäms för det. Vi tror att eftersom 

de vistas i en grupp på samma premisser och har samma mål för vistelsen, upptäcker de att de 

inte är ensamma med sin problematik. Detta leder till att individerna påverkas av emotionerna 

i gruppen och de upplever en känsla av samhörighet. Detta visar att det sker 

interaktionsritualer under vistelsen på Kurorten. Man kan också se att energinivån hos 

individen var låg tiden före vistelsen på grund av att den inte kände sig förstådd och upplevde 

sig som misslyckad, eftersom han eller hon inte klarade av att leva ett normalt liv. Denna 

energi ökade markant under vistelsen på Kurorten då de kände att de fick respons från 

gruppen och blev starkare som individer. 
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7.2. Kognitiva kartor 
De flesta av dem som vi intervjuade hade aldrig varit på Kurorten tidigare. Det var för dem en 

helt ny miljö och vissa av dem som var där hade aldrig varit på en spaanläggning förut. De 

kom dit med olika förutsättningar och olika kunskaper av vad Kurorten var för något och vad 

det hade att erbjuda. De intervjuade var i olika åldrar och kom till Kurorten med remiss men 

av olika anledningar. Deras fysik och möjlighet till de olika aktiviteterna var också olika och 

en del var väldigt begränsade på grund av fysiska sjukdomar. Den kognitiva karta som 

skapades hos gästerna skilde sig åt från starten på grund av deras olika förutsättningar. För 

dem som varit på Kurorten förut fanns det en kognitiv karta hos individen av tidigare 

upplevelser och känslor men den kognitiva kartan för dem som varit där förut förändrades på 

något vis eftersom de vid denna vistelse kom dit av andra skäl och fick andra upplevelser.  

 

De flesta kände sig lite stressade och sa att det tog ett tag för dem att landa och infinna det 

lugnet som det fick i mitten av vistelsen. Torell skriver ju att det krävs en viss kunskap av 

omgivningen innan den kognitiva kartan bildas. När de anländer får de första dagen en 

rundvisning av Kurorten. Sedan får de ett rum och efter några dagar vet de vart restaurangen, 

bassäng, behandlingsrum, vilorum och hur omgivningen ser ut. Det har skapats en del av den 

kognitiva kartan. I början kände en del att det var jobbigt med rutinerna som de inte var vana 

vid. Men när de vant sig vid de nya rutinerna och börjat uppskatta dem har den kognitiva 

kartan förändrats i takt med utvecklingen av deras välmående. För en del kom det upp en del 

till ytan vid samtalen som gjorde att de fick mer stress och mådde sämre inom sig, samtidigt 

som de kände en lättnad att det hände något med dem. Den mentala representationen för 

Kurortsmiljön var bland dem flesta mycket föränderlig. De uttryckte själva att det var en 

vacker miljö men att det tog ett tag att börja uppskatta den. En del upplevde att det var svårt 

att hitta i början, men i takt med att de började må bättre och fick bättre sociala relationer på 

Kurorten kände de sig tryggare och kunde fritt vistas på Kurorten utan att känna någon större 

oro och vilsenhet.  

 

Eftersom deras psykiska välmående var väldigt olika vid olika tillfällen och situationer på 

Kurorten är deras mentala representation av den yttre miljön också väldigt individuell. När de 

berättade om miljön på Kurorten upplevdes den väldigt rogivande. Det var ett behagligt ljus 

och eftersom byggnaden är gammal var arkitekturen väldigt vacker enligt många av kunderna. 

En man sa att han kunde bara sitta och titta på de fina målningarna och han spenderade många 
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timmar framför brasan vid entré rummet där han infann ett lugn i kroppen.  Denna stund vid 

brasan med en kopp te har han fortsatt med hemma. Han berättade att han sätter sig i sin fåtölj 

hemma och tänker tillbaka på vistelsen och infinner då samma lugn som på Kurorten. Hans 

kognitiva karta med den mentala representationen av miljön och sinneskänslan han fann vid 

brasan på Kurorten finns kvar och han kan lätt finna tillbaka till den mentala känslan i 

hemmiljön. Det var fler av dem som vi intervjuade som vid sin egen tid i hemmamiljön tänkte 

tillbaka till en viss tidpunkt eller en viss miljö när de skulle slappna av och bara vara. Någon 

tog sig tillbaka till baden i Kurorten när de befann sig i badkaret hemma och andra fortsatte 

sina promenader och upplevde samma välbefinnande som de gjorde vid promenaderna runt 

Kurorten.  

 

När de tränade mindfulness var det också väldigt individuell träning beroende på vad eller i 

vilken situation de behövde minfulnesstankar. Eftersom mindfulness handlar om att samla 

sina tankar och bara vara här och nu, är miljön en bidragande orsak till återhämtningen och 

välbefinnandet. Eftersom de utvecklar denna tanketeknik på Kurorten tar de fram den känslan 

när de tränar mindfulness i hemmiljön. Att känna efter vad det luktar, lyssna efter ljud och 

studera omgivningen är delar i minfulnesstekniken. Med havet direkt utanför Kurorten var det 

en del av dem som bara satt och tittade ut i horisonten. En del lärde sig att äta maten i lugn 

och ro och känna efter vad det egentligen smakade och uppskattade maten på ett helt annat 

sätt än tidigare. När dessa sinnen används läggs olika associationer till olika fenomen som 

bildar den mentala representationen av fenomenet i den yttre miljön. Detta visas genom att de 

flesta berättade om hur den fysiska miljön påverkade deras välbefinnande och de kunde enkelt 

återberätta känslan och upplevelsen de hade under vistelsen. Deras kognitiva karta av 

Kurorten fanns klart och tydligt hos dem även om det var ett tag sen de vistades där.  

 

Den kognitiva kartan hjälper människan att orientera sig och anpassa sig till omvärlden. Flera 

av de intervjuade upplevde sig utanför omvärlden och stannade helst hemma och undvek 

gärna kontakten med andra. Vistelsen på Kurorten hjälpte dem att komma tillbaka med rutiner 

och genom att de hade en del obligatoriska aktiviteter och regelbundna måltider i restaurangen 

var de tvungna att vistas i olika rum och vänja sig vid olika miljöer. Detta medförde att de 

fick på nytt kontakt med omvärlden vilket gjorde att de med nya verktyg kunde anpassa sig 

bättre till omvärlden. Den mentala representationen av den yttre världen är individens 

dynamiska modell av verkligheten. Med nya verktyg för att stärka individens inre utvecklas 

den mentala representationen av den yttre miljön. I samband med att de får kunskap om sin 
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träning, mat, sömn och mindfulness medverkar de i interaktionen med miljön vilket utvecklar 

den kognitiva kartan till en helhet.  

 

Eftersom den kognitiva kartan med dess mentala representationer är individuell är det bra om 

miljön vid återhämtning är varierande så att individens behov tillfredsställs. På Kurorten finns 

det tillgång till egen träning i gymmet, gruppträning av olika slag, bassäng, bastu, 

behandlingar av olika slag, variation av maträtter, sällskapsbord i restaurangen, vilorum, 

läsrum, utsikt över havet på översta våningen, strandpromenad utanför byggnaden, 

uppehållsrum med brasa och ett eget rum. Den individuella rehabiliteringsprogram som 

skapas ger möjlighet att tillfredsställa personens behov. En del upplevde att det var alldeles 

för mycket aktiviteter och blev stressade. Det är viktigt att inte ge personen för mycket 

aktiviteter och information så att det blir ett överflöd. Det som föreslås och sätts upp på 

kundens schema bör inge en helhetskänsla och förståelse för vad de olika delarna kan ge 

personen ifråga. En gäst upplevde att det var för lite aktiviteter och kände en rastlöshet av att 

vistas på Kurorten. De flesta upplevde att det var ansträngande i början men att de efter ett tag 

kom in i rutiner och kunde se vilken nytta aktiviteterna och tanketräningen gav dem. De 

upplevde då en helhet av miljön vilket gjorde att de fick en helhet av den kognitiva kartan av 

vad Kurorten mentalt representerade för dem. Detta i takt med att de klarade av de krav som 

situationen krävde. Bland de som återkom på en veckas rehabilitering var det lättare för dem 

att snabbare kunna ta till sig den information de tidigare fått och ny information som de var 

redo att ta emot. Bitarna fall på plats och eftersom de mentala representationerna rättades till 

upplevdes en helhet.  

 

7.3. Restorativa miljöer 
Hartig skriver om två teorier med restorativa miljöer. Vi använder oss av dessa två teorier 

inom restorativa miljöer eftersom en del behövde återfå en fokusering efter en lång tids 

sjukskrivning och andra behövde hjälp med att komma ut från sin depression.  

 

Kurorten är en restorativ miljö på så sätt att det är annorlunda från hemmiljön. Havet är direkt 

utanför dörren, maten är serverad i restaurangen, behandlingsrummen är på andra våning, 

bassängen, bastun och gymmet är på första våning och vilorummet med öppen spis är på 

första våningen. Servicen från all personal är också i kontrast till vad som finns hos gästerna 

hemma. När de kom till Kurorten fick de ett miljöombyte och för de flesta innebar det en 
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kontrast till vad de kom från. Den annorlunda miljön på Kurorten kontra hemmiljön gav 

kunderna en distans till tidigare tankar och problem i viss bemärkelse. Samtidigt som de fick 

en distans till tidigare tankar kom det för en del av dem upp tankar och känslor till ytan. 

Många av kunderna upplevde att personalen och deras kontaktperson var underbara och 

kunderna upplevde att de kände sig sedda. Personalen på Kurorten gav kunderna ett förtroligt 

och familjärt intryck vilket med den annorlunda och lugna miljön gjorde att kunderna 

upplevde ett affektionsvärde av omgivningen.  

 

Eftersom kunderna får en individuell rehabiliteringsplan ser personalen till kundens 

biologiska, fysiska och psykiska förutsättningar. Deras biologiska, psykiska och sociala 

kapacitet byggs upp under vistelsen. Eftersom de har de obligatoriska delarna med 

regelbundna måltider och aktiv fysisk träning får de mer energi till kroppen och med 

mindfulness får de bättre kontroll och mer kunskap om sina tankar och känslor. Många känner 

att det tog emot den första veckan men att de sedan i takt med att de kom in i rutiner hittade 

något de uppskattade mer än andra aktiviteter som till exempel simma, promenera, en speciell 

behandling eller ett av träningspassen. Eftersom Kurorten har många aktiviteter att erbjuda 

och de är lätt tillgängliga kan aktiveringen ske enkelt och smidigt. Många av kunderna hade 

inget bra socialt liv hemma och orkade inte träffa sina vänner. På Kurorten upplevde de flesta 

att de fick ny kraft av både personal och i vissa fall av andra kunder. Den sociala kontakten 

tränades upp på nytt, både av att bara vara där men också av möjligheten att få välja att sitta 

vid sällskapsbordet vid måltiderna och i vilorummet efter behandlingarna. De lär sig på nytt 

att anpassa sig till miljön genom att stärka sig fysiskt, psykisk och socialt.  

 

Fascinationsupplevelsen beror på personens välmående och i vilken depressionsfas han/hon 

befinner sig i när de kommer till Kurorten. Alla kunder upplevde att miljön var vacker och ju 

mer de vistade där ju mer uppskattades miljön. Eftersom de flesta fick mer positiva tankar ju 

längre tiden gick, fick de upp ögonen mer och mer för Kurortens inne- och utemiljö. Alla 

upplevde Kurortsmiljön som lugn och rogivande oavsett om dem varit där förut eller inte. En 

del kände av denna lugna atmosfär redan när de kom innanför dörrarna på första dagen. 

Många upplevde att personalen ingav ett lugn och att de aldrig kände att personalen var 

stressad eller otrevliga. Flertalet upplevde ett allmänt lugn av den vackra miljön och 

personalens bemötande och för en del infann sig lugnet efter ungefär en vecka. De hade fått 

vänja sig vid miljön och troligtvis börjat kunna ta till sig mindfulnesstekniken vilket gav dem 

ett sätt att kunna hantera depressionen. Bland dem som hade en regelbunden kontakt med 
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familj eller vänner hemma upplevdes denna kontakt som ett avbrott från den lugna miljön. 

Anledningen till det var att en av dem bodde för nära Kurorten och några av dem åkte hem 

över helgen. Det var också en som upplevde att de hade för mycket kontakt med familjen. 

Dessa personer berättade att det vore bättre om dem fick komma till ett annat ställe som inte 

låg så nära eller att de själva skulle sagt ifrån till sina nära att de inte ville ha så mycket 

kontakt under vistelsen. 

 

7.4. Sammanfattning 
I vår analys har vi utifrån vårt material tolkat och reflekterat över hur intervjupersonerna 

uppfattar tiden före under och efter vistelsen på Kurorten. Vi har vinklat det så att man kan se 

hur de upplever sig själva och sin omgivning, vad de sociala relationerna har för betydelse 

och hur miljön på och runtomkring Kurorten har för påverkan på deras välbefinnande. Vi har 

tagit hjälp av olika teorier och begrepp för att tydliggöra vårt resonemang. Vi har bland annat 

tagit upp social responsivitet och acosial responslöshet då vi vill visa på hur 

intervjupersonerna kan eller inte kan hantera de sociala relationerna och hur interaktionen 

med andra påverkan dem. Hur denna interaktion har gjort dem mer medvetna om sig själva 

och hur de ska hantera sin situation. Vi har kommit fram till att de sociala relationerna är 

väldigt viktiga för våra intervjupersoner oavsett om det är familj och vänner eller städerskan 

på Kurorten som de interagerar med. Vi har också använt oss av begreppen skam och stolthet 

då vi uppfattar att intervjupersonerna har upplevt skamkänslor tiden före vistelsen då några av 

dem uppger att de har haft en fasad för att inte visa att de mår dåligt då de skämts över sin 

situation. De har också skämts för att de inte har klarat av att fungera i vardagen. Under och 

efter vistelsen har flertalet upplevt stolthet då de bland annat har känt att de har klarat av mer 

än de trodde och kan hantera de verktyg och tankesätt som har gjort att de kan fungera bättre i 

vardagen. Det här kan man se då flertalet har en bättre självkänsla och att de lyssnar mer på 

sig själva, detta leder till att de får ett annat perspektiv på tillvaron. Kognitiva kartor och 

restorativa miljöer är teorier vi tar upp ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 

Intervjupersonernas kognitiva kartor bildas utifrån deras upplevelser och känslor på Kurorten. 

Beroende på vad de har för erfarenheter ser de kognitiva kartorna olika ut hos varje individ. I 

takt med att intervjupersonerna mår bättre förändras de kognitiva kartorna. Alla upplever 

miljön på Kurorten lugn och rogivande. Både i den bemärkelse hur det ser ut med möbler och 

färger, men också ljud, ljus och dofter. Detta har stor betydelse för deras tillfrisknande. Den 

retorativa miljön på Kurorten är annorlunda än hemmiljön. Man kan se att det gör det lättare 
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för intervjupersonerna att återfå fokuseringen, som i sin tur gör att de får insikt till sin 

problematik och distans till tidigare tankar och problem. 

 

8. Diskussion 
Detta arbete har varit väldigt givande och vi har både fördjupat oss i tankar vi redan hade och 

kommit fram till nya insikter. Något som varit väldigt tydligt och gått som en röd tråd genom 

arbetet är betydelsen av sociala relationer. Relationen med andra människor är väldigt viktig 

oavsett om man mår bra eller dåligt men förhåller sig på olika sätt beroende på vilket plan 

man befinner sig på. När en person mår väldigt dåligt psykiskt eller fysiskt kan det upplevas 

jobbigt att ta kontakt med andra människor och att ingå i någon form av relation. Det kan bero 

på att det kan vara svårt att hitta en balans mellan den som mår dåligt och omgivningen. Det 

handlar ofta om för lite kunskap och rädsla hos omgivningen som gör att den sjuke upplever 

oförståelse från andra och skäms för att inte kunna fungera i vardagen. Men detta handlar inte 

om att den sjuke inte vill eller kan ingå i sociala relationer utan mer om vem man ingår dessa 

relationer med. Av de som vi har träffat har flertalet upplevt vissa svårigheter med relationer 

med omgivningen. När de kommer till Kurorten träffar de andra människor som är i liknande 

situation och då lossnar oftast spärren och de känner en lättnad och en trygghet att ha andra att 

prata med. Vi anser att detta kan bero på att individen inte känner någon press att umgås utan 

att det sker på en frivillig basis. 

 

Med detta tycker vi att man kan dra en parallell till hur det fungerar i samhället ex på 

arbetsplatser, skolor och i kontakt med myndigheter. När individen själv styr över sina 

relationer och kan välja på vilken nivå relationerna skall ligga känns det lättare att 

kommunicera och umgås med andra och det skapar en ömsesidig trygghet hos båda parter då 

grunden för relationen är stabil. När en individ upplever krav i sin relation med andra skapas 

en osäkerhet som gör att det blir jobbigt i umgänget eller i kommunikationen med andra. Med 

detta menar vi att det behöver inte från början vara så att individen mår dåligt psykiskt eller 

fysiskt men att det kan leda till det om relationen upplevs otrygg och hotfull. Exempel på 

detta kan vara på en arbetsplats där någon ställs inför en situation där den inte får det stöd och 

den respons den behöver från motparten för att känna sig trygg i relationen. Om detta 

upprepas ett antal gånger kan det leda till att individen mår dåligt. 
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Vi anser att det är extra viktigt med de sociala relationerna när en individ mår dåligt eller är ur 

balans för att den skall kunna klara sig ur tillstånd och känna välbefinnande. Detta därför att 

den som mår dåligt känner att den får stöd och uppmuntran för den den är. Men det kräver 

också att den andra parten är beredd på att till en början inte får lika mycket respons tillbaka 

utan finnas där ändå den tid det behövs. Vi tror att det ofta beror på brist på tålamod då 

relationen spricker mellan den som mår dåligt och omgivningen. 

 
Något som vi tänkte på lite extra var att de vi intervjuade nämnde hur viktigt bemötande var 

på Kurorten. Hur ett leende från personalen betydde väldigt mycket för deras välbefinnande 

och trygghetskänsla. Efter att flera av de intervjuade nämnt detta gjorde att vi själva blev 

medvetna på bemötandets betydelse. När vi själva gick på stan tänkte vi på hur vi bemötte 

människor som gick förbi. När vi log eller hejjade en extra gång upplevde vi att vi fick 

respons tillbaka. En känsla av harmoni infann sig hos oss. Efter att vi upptäckt vilken skillnad 

det hade på välbefinnandet och effekten det gav, insåg vi vilken betydelse detta har för 

personer i återhämtningsfasen.  

 

Även om dem vi intervjuade hade den gemensamma faktorn att de drabbats av en lättare 

psykisk sjukdom befann de sig i olika faser. Detta visade sig tydligt när de berättade om vilka 

kunskaper och verktyg de använder sig när de var tillbaka i hemmiljön. En del använde sig av 

den kunskap de fått på Kurorten dagligen medan andra inte klarade av det. Vi menar att detta 

beror på hur tillgänglig personen är för att ta in information och intryck beroende på i vilken 

fas personen befinner sig i. För en person som kommit en bit i sin återhämtning är vistelsen en 

viktig del i utvecklingen på det personliga planet. Den ger personen en möjlighet att klara 

vardagen vilket ger dem en rejäl kick att komma igång. Det kan vara alltifrån att personen har 

fått en regelbundenhet i sin träning/mat till positivare tankar till livet. 

 

Ju sämre personen är desto mindre påverkan har den restorativa och sociala miljön eftersom 

de oftast inte orkar ta in mer intryck och vill helst vara för sig själva. Däremot kan vistelsen 

för dessa personer leda till att djupare problem kommer upp till ytan vilket kan resultera i att 

de känner både sorg och befrielse. Dessa människor är extra viktiga att följa efter vistelsen. 

Även om de får en remiss från Kurorten så har vi förstått att det finns brister i uppföljningen 

av deras läkare. Vi anser att denna uppföljning är viktig då dessa personer inte har kraft till att 

själva ta kontakt med vidare expertishjälp. Förutom remissen är kommunikationen mellan 

läkare och Kurorten i vissa fall bristande vilket kan resultera i att vissa hamnar utanför 
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systemet. Vistelsen har varit givande för alla men vissa behöver ha fortsatt hjälp och stöd 

även efter vistelsen så att de skall kunna fortsätta att ta till vara på den kunskap de fått för att i 

slutändan kunna hjälpa sig själva.  

 

Den restorativa miljön på Kurorten ger maximal möjlighet till återhämtning viket upplevs 

rogivande och behagligt. När de sedan kommer i sin hemmiljö sälls de inför en annan 

verklighet. Det de har påbörjat på Kurorten kan vara svårt att följfölja på hemmaplan då 

ekonomin och tillgängligheten kan hindra dem. Exempel på det är att ha tillgång till varma 

bad som kan vara en del av rehabiliteringen. Det kan också innebära vissa problem med 

sociala relationer i hemmamiljön då de som vistats på Kurorten och fått en personlig 

utveckling. Det kan innebära att de genomgått en personlighetsförändring som kan vara svår 

för anhöriga att acceptera. Får de inte det rätta stödet hemifrån så är det lätt att de faller 

tillbaka i gamla vanor.  

 

Vi tror att mindfulnesstekniken är en viktig del i rehabiliteringen för att få en översikt och 

kunskap över sina känslor och tankar. I kombination med regelbundna matrutinerna och 

träningsaktiviteterna får dem en insikt och kraft till att förstå att det i slutändan handlar om att 

det är dem själva som måste ändra på gamla vanor och tankemönster som kan ha varit en 

bidragande orsak till att deras personliga välmående sjunkit. Med helhetssyn på personens 

psykiska och fysiska hälsa ger Kurorten med sitt multimodala team, gästerna en möjlighet 

genom den individuella rehabilitering att hjälpa personen till en bättre återhämtning. Att bo 

hemma och ta sig till sjukgymnasten eller samtalsterapeuten när personen inte mår bra kan 

upplevas väldigt tungt och omotiverande. Möjligheten att bli boende på Kurorten under ett par 

veckor ger en större möjlighet att följa personens utveckling och kunna hitta resurser som 

passar personens behov till återhämtning. 

 

Under arbetets gång har vi själva haft möjlighet att uppleva Kurorten. När man kommer in på 

Kurorten fylls man av välmående och lugn. Allt runtomkring såsom arkitektur och 

personalens bemötande påverkar en mentalt i positiv bemärkelse. Vi har fått otroligt stöd från 

alla, speciellt vår gatekeeper Hanna Bergendal som har visat ett stort intresse för vårt arbete. 

Arbetet har gett oss kunskap om hur ett multimodalt team tillsammans arbetar med individuell 

rehabilitering och hur omgivningen påverkar individens återhämtningsprocess. 
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9. Sammanfattning 
 
Vi har med vårt kvalitativa arbete undersökt betydelsen av sociala relationer och miljö och 

hur dessa faktorer påverkar en individs tillfrisknande och välmående. Vi har utifrån 

intervjupersonernas livsberättelser samlat i hop det material som vi har utgått ifrån och sedan 

gjort en socialpsykologisk analys av materialet. De personer vi träffade hade olika bakgrund 

men kom till Kurorten av samma anledning, att de hade någon form av depression. De 

punkter som vi har haft mest fokus på är de sociala relationerna som personerna hade före 

vistelsen och hur dessa förändrades eller inte under och efter vistelsen. Vi har också tittat på 

hur de olika miljöerna personerna har vistas i har påverkat dem positivt och negativt. En 

annan punkt vi undersökt är hur personerna har upplevt sig själva och sin omgivning. 

Intervjupersonerna har haft liknade känslor och upplevelser både före, under och efter 

vistelsen och vissa uttryck har återkommit, därför tycker vi att man kan följa en röd tråd 

genom intervjuerna, vilket vi sedan har försökt att återspegla i arbetet. 

  

Det vi kommit fram till är att tiden före vistelsen så hade flertalet svårt med de sociala 

relationerna och en del slöt sig i sig själva och orkade inte med någon kontakt med andra. 

Flera upplevde också att det ställdes höga krav på dem som de inte orkade leva upp till. Detta 

ledde till att de flesta skämdes över sig själva och sin situation. Den miljö de vistades i före 

vistelsen var för de flesta hemmiljön där allt hade stannat upp och de kände sig missförstådda. 

När de sedan fick möjlighet att vistas på kurorten kände nästan alla att de på grund av miljön 

och bemötandet kunde slappna av och öppna upp sig så att de blev mer mottagliga för 

förändring och lättare kunde hantera sin problematik. De hade också lättare att ingå i sociala 

relationer därför att de inte kände några krav utan de fick själva välja när de ville umgås med 

andra. Men de flesta upplevde att de sociala relationerna på kurorten hade stor betydelse för 

deras välmående oavsett om det var en annan gruppmedlem eller personalen på Kurorten. 

Miljön på Kurorten var också betydande för deras återhämtning, både miljön inne på Kurorten 

med dess arkitektur och utomhus med närheten till havet och vacker natur. 

 

Efter vistelsen skedde det en förändring för de flesta även om den inte skedde i direkt 

anknytning med vistelsen så skedde det efter en tid. Denna förändring var för de flesta både 

upplevelsen av sig själv och sin omgivning. De sociala relationerna fungerade bättre hemma 

efter vistelsen därför att de lärt sig mer om sig själva och det gjorde det lättare att sätta de 

gränser de behövde i sin relation med andra. De flesta hade ett tankesätt från 
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mindfulnesstekniken där de berättade att de försökte ta en dag i taget och flera av dem 

upplevde att de fortfarande lång tid efter vistelsen kunde plocka fram känslan de hade då och 

använda den i vardagen. De tyckte att det var viktigt att stanna upp i nuet och hitta sin egen 

tid och ta vara på den i vardagen. Utifrån det vi har kommit fram till tycker vi det är viktigt att 

man ser att alla bitar är viktiga för att kunna få helheten. Denna helhet med sociala relationer, 

miljö och den individuella rehabiliteringen får de på Kurorten och det har haft stor betydelse 

för deras tillfrisknande.  
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