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Hon ser rakt igenom mig, hon säger att hon kände igen sig själv i 

mig, att jag är så duktig på att spela teater (…) jag kan säga idag 

mår jag bra, det gör du inte alls det. Hon ser det direkt, läser av 

mig som en bok. Därför tyr jag mig till henne. (…) Det är både 

jobbigt och kul hur någon kan se hur den man egentligen är. Jag 

vill ju inte visa mig svag, helst en mask så att ingen ser. Hon kan 

få mig att bryta ihop, jag vet inte vad hon gör, kan börja gråta. Det 

räcker att hon trycker på vissa knappar, tycket det är lite sjukt. 

Bodil 

  

Jag tror det är väldigt viktigt att ha ett sådant forum, där man träf-

far andra med liknande problem. Det var därför jag sökte mig hit i 

alla fall. (…) Det handlar om öppenheten, att vara ärlig med hur 

man mår. Det blir en slags öppenhet eftersom man har samma er-

farenheter, men olika bakgrunder. Man har nåt gemensam som gör 

det lättare på något sätt. 

Emma 

 

Dom friska förstår inte hur man mår inuti, dom kan inte se hur 

man mår inuti, det är lättare om man är två likasinnade som inte 

mår bra. 

Samuel  
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ABSTRACT 

With this social psychological study we wanted to gain an increased understanding of what 

importance the social support had for how rehabilitative individuals' look at their mental ill-

ness. The eight interviews were conducted in a rehabilitation project for people with mental 

illness in one of Sweden's municipalities. The people we interviewed were enrolled in the re-

habilitation project and participated in its activities. The result showed that dialogue with 

people who had experience from similar mental illness and professionals had greatest impact 

on how the respondents' looked at their mental illness. In the analysis, we used Goffman’s 

theory of stigma, Mead’s theory of role taking and Buber’s theory of dialogue between indi-

viduals. According to our analysis, people with similar mental health and professionals con-

tributed to what we call liberating dialogues in which respondents could be understood and 

accepted as they were. We mean that the significance these people had for the individual's 

understanding and acceptance was based on their understanding by their recognition and 

work. We mean that this understanding could not be obtained by any person without such 

properties, no matter who it was, if the knowledge wasn’t acquired. Keywords: mental ill-

ness, psychological rehabilitation, role takeover, humanity between individuals, stigma, simi-

lar experience, professional, understanding, acceptance, social psychology 

 

Med denna socialpsykologiska studie ville vi få en ökad förståelse för vad socialt stöd upp-

levdes betyda för rehabiliterande individers syn på sin psykiska ohälsa. De åtta intervjuerna 

genomfördes i anslutning till ett rehabiliteringsprojekt för personer med psykisk ohälsa i en 

av Sveriges kommuner. De intervjuade personerna var inskrivna i rehabiliteringsprojektet och 

deltog i dess aktiviteter. Resultatet visade att dialoger med personer som hade erfarenhet av 

liknande psykisk ohälsa och professionella hade störst inverkan på individernas syn på sin 

psykiska ohälsa. I analysen använde vi Goffmans teori om stigma, Meads teori om rollöver-

tagande och Bubers dialogteori. Enligt analysen bidrog personer med liknande psykisk ohälsa 

och professionella till vad vi kallar frigörande dialoger, där respondenterna kunde bli för-

stådda och accepterade såsom de var. Betydelsen dessa personer hade för individernas förstå-

else och acceptans menar vi baserades på deras förståelse genom sitt igenkännande och sitt 

arbete. Vi menar att denna nivå av förståelse inte kunde fås av personer utan dessa egenskap-

er, oavsett vem det var, om inte kunskapen skaffades. Nyckelord: psykisk ohälsa, psykisk re-

habilitering, rollövertagande, mellanmänsklighet, stigma, liknande erfarenhet, professionell, 

förståelse, acceptans, socialpsykologi  
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samtal vi haft under de handledningstillfällen som hjälpt oss att färdigställa denna uppsats. 
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1. INLEDNING  

Psykisk ohälsa är ett fenomen som drabbar många människor och är därför ett stort samhälls-

problem. Man räknar idag med att mellan 20-40% av den svenska befolkningen mellan 18-64 

år bär på någon form av psykisk ohälsa (Ahlin, 2010). De förklaringsmodeller och behand-

lingsmetoder som dominerar idag är ofta medicinska och individualpsykologiska. Efter 1950-

talet användes psykofarmaka på många psykiska sjukdomar och såldes i stora mängder; mel-

lan 1992 och 2007 steg försäljningen i Sverige med 700 procent (Ohlsson; 2009). Medicine-

ring räcker dock inte för att hantera exempelvis isolation, utanförskap och stigmatisering, 

menar Chou & Chronister (2012). Enligt dessa författare spelar den sociala aspekten en nyck-

elroll i individens rehabiliteringsprocess, vilket innebär att något i det sociala samspelet be-

höver förändras för att psykisk hälsa ska uppnås. Att förklara psykisk hälsa och ohälsa som 

något som enbart pågår inne i individen separat från dess sociala omgivning är inte tillräckligt 

enligt Syrén & Lützen (2012); psykisk ohälsa uppstår i mänskliga relationer. Syrén & Lützen 

har ett relationellt/socialpsykologiskt perspektiv och betraktar hälsa och ohälsa genom indivi-

ders subjektiva upplevelser; den personliga världen samspelar ständigt med och kan inte se-

pareras från den sociala världen. Genom vår avgränsning till det relationella perspektivet 

hamnar icke-relationella perspektiv utom ramarna för denna uppsats.  

 

Genom kontakt med socialförvaltningen inom en av Sveriges kommuner förstår vi att vissa 

individer med psykisk ohälsa söker sig till olika organiserade sociala sammanhang i strävan 

efter psykisk rehabilitering. Inom ett rehabiliteringsprojekt vi av sekretesskäl väljer att kalla 

Organisationen1 får vi möjlighet till kontakt med individer som gör just detta. Eftersom dessa 

individer aktivt söker socialt stöd för att hantera sin psykiska ohälsa begrundar vi den soci-

alpsykologiska aspekten i samband med deras rehabilitering från sin psykiska ohälsa. På 

grund av Organisationens struktur förenas individer med psykisk ohälsa på olika vis samman, 

något som förstås gör oss nyfikna. Genom Organisationen fick med andra ord respondenterna 

alltså möjlighet att regelbundet träffa personer med liknande psykisk ohälsa och även perso-

ner som arbetar professionellt2 med psykisk rehabilitering. Eftersom individerna bär på psy-

kisk ohälsa antar vi att de troligtvis söker hjälp hos professionella även utom Organisationen, 

relationer som också intresserade oss.  

 

1 Villkoret för att kunna delta i detta kommunala återhämtningsprojekt är att antingen ha varit sjukskriven i ett 
halvår eller ha sjukersättning på grund av någon form av psykisk ohälsa. 
2 En professionell är i denna uppsats någon som arbetar som till exempel terapeut, psykolog, kurator, psykiatri-
ker eller läkare. 
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I detta läge föds tanken att undersöka respondenternas liv före och under deras deltagande i 

Organisationen. Detta är tänkt att göras som ett försök att förstå den psykiska process som 

eventuellt förekommer inom individerna knuten till deras psykiska ohälsa. Det som främst in-

tresserar oss är hur de ser på sin egen psykiska ohälsa och vad som påverkar denna syn. Ge-

orge H. Mead (1934, 1995) ansåg att självreflexion (reflexion om sin personlighet) möjlig-

görs genom att individen övertar andra individers perspektiv på sig själv. Att skaffa sig nya 

perspektiv på sig själv är alltså en produkt av socialt samspel. Vårt antagande utifrån detta är 

att även reflexionerna kring och därmed synen på den psykiska ohälsan inbegrips i detta re-

sonemang. Eftersom det är vårt antagande är det alltså inte nödvändigt att fråga ifall sociala 

relationer påverkar individers syn på sin psykiska ohälsa. Om det är fallet att vissa relationer 

har en positiv effekt på rehabiliterande individers syn på sin psykiska ohälsa kan vi kunna 

fråga oss hur och varför de har det och varför andra relationer inte har det.  

 

Med utgångspunkt i denna problematisering bestämmer vi oss därför för att genomföra en 

kvalitativ studie. Vi gör därefter åtta enskilda kvalitativa intervjuer med individer med någon 

form av psykisk ohälsa som i olika utsträckning deltar i Organisationens sociala verksamhet-

er. Eftersom vi väljer att tillämpa ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv har vi för 

avsikt att försöka förstå deras egna beskrivningar av sina upplevelser av sitt deltagande. Det 

empiriska materialet väljer vi att analysera utifrån Goffmans begrepp stigma, stigmatiserad, 

normal, förväntning, social information och social spänning, Meads begrepp rollöverta-

gande, reflexion, institutionalisering och signifikant symbol och Bubers begrepp mellan-

mänsklighet, kollektivism, skengestalt, bildmänniska, väsensmänniska och pedagog.  
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1.1. Syfte och frågeställning 

Med denna uppsats vill vi öka förståelsen för vad socialt stöd upplevs betyda för individernas 

syn på sin psykiska ohälsa under sin rehabilitering.3 

 

Att personer med psykisk ohälsa enbart medicineras kan innebära att problem som har en 

social lösning kvarstår. Som vi ovan klargjort ser vi synen på individens psykiska ohälsa som 

beroende av den psykiska upplevelsen av sociala relationer. Frågeställningen är sprungen ur 

detta resonemang och grundas i önskan att, i enlighet med hermeneutiken, studera responden-

ternas beskrivningar av sina egna upplevelser för att förstå betydelsen av sociala relationer 

under återhämtning: Vilken betydelse upplevs det sociala stödet inom Organisationen ha för 

psykiskt rehabiliterande individers syn på sin psykiska ohälsa? 

 

 

 

1.3. Definitioner av centrala begrepp 

Nedan redogörs och definieras de begrepp som vi anser läsaren behöver för att få en bättre 

förståelse för vad psykisk ohälsa innebär. 

 

Hälsa: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity.” (WHO, oförändrad sedan 1948). Vår tolkning: Hälsa är 

att, förutom att vara fri från sjukdom och funktionsnedsättning, befinna sig i fullständigt fy-

siskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Den som har en sjukdom eller funktionsnedsättning 

kan alltså aldrig uppnå fullständig hälsa, men däremot välbefinnande. Om man till exempel 

inte upplever psykiskt välbefinnande så har man alltså per definition ohälsa.  

 

Psykisk hälsa: Psykisk hälsa är ett personligt tillstånd som ständigt påverkas av omgivningen, 

enligt Bergsten Brucefors, Cederström & Michélsen (2003). Enligt författarna var följande 

förutsättningar centrala: ”Att kunna utveckla och hävda en egen integritet; att kunna upprätta 

och bibehålla sociala relationer; att ha tillgång till varierande psykiska förhållningssätt (som 

kan användas beroende på omgivande krav och som möjliggör en för individen positiv ut-

veckling); att ha medvetenhet om och tilltro till egna resurser”. Detta citat förtydligar att det 

3 Med socialt stöd åsyftas här relationer som har en positiv inverkan på en individs rehabilitering 
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inte finns några klara gränser för vad som ska definieras som hälsa och att det därför är svårt 

att se vem som är i riskzonen.  

 

Psykisk ohälsa: Bortom kategorier med generella kännetecken och symptom för att identifi-

era specifika sjukdomstillstånd (s.k. syndromorienterade ansatser) som används i DSM-IV, 

finns enligt Hi-Young Kim (2012) även en multidimensionell ansats där psykisk ohälsa (rim-

ligen, men inte oproblematiskt) operationaliseras som beteenden som: ”är ovanligt förekom-

mande, dvs. statistiskt infrekventa; är oväntade eller upplevs som okontrollerbara; är handi-

kappande och orsakar ett signifikant lidande för den drabbade individen; är maladaptiva/ 

dysfunktionell a; bryter mot gängse sociala konventioner”. Vad som ska definieras som psy-

kisk ohälsa är alltså socialt betingat, där t.ex. det som anses vara ovanligt, oväntat, okontrol-

lerat, destruktivt eller normbrytande varierar med social kontext. 

 

Psykisk rehabilitering/återhämtning: "Återhämtning är en djup personlig förändringsprocess. 

Det kan innebära att man förändrar sina attityder, värderingar och roller. Målsättningen är 

att kunna leva ett tillfredsställande och hoppfullt liv, där man bidrar även inom ramen för de 

begränsningar som sjukdomen orsakar”. (Wiking; 2011). Vår tolkning av denna definition 

(som Organisationen använde) är att den förändring som möjliggör rehabilitering och ökad 

livskvalité för individen är rätt, även om ohälsan anses vara kronisk. 

 

 

1.4. Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av ämnet genom sammanhangsplacering, bakgrund och 

redovisning av aktuell tidigare forskning med relationell aspekt på rehabilitering från psykisk 

ohälsa. Den tredje delen av uppsatsen utgörs av de socialpsykologiska teorier och begrepp 

som kommer att användas för att analysera forskningsmaterialet. I det efterföljande metodka-

pitlet blir de vetenskapliga valen (däribland kvalitativa intervjuer) beskrivna och motiverade. 

I det femte kapitlet presenteras det empiriska materialet, vilket består av åtta kvalitativa inter-

vjuer. Det sjätte kapitlet består av socialpsykologisk analys och tolkning av det empiriska 

materialet med hjälp av de teorier och begrepp som beskrevs i kapitel tre och med stöd från 

tidigare forskning. I det sjunde och avslutande kapitlet framställs vad vi kommit fram till och 

vilka reflexioner som uppkommit under författandet. Reflektionskapitlet mynnar även ut i 

förslag på framtida forskningsfrågor.  
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2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Här ges en kontextualisering genom att sammanhangsplacera forskningsområdet och att pre-

sentera det rehabiliteringsprojekt som utgör plattformen för det empiriska materialet. Vi re-

dogör för den tidigare forskning vi tagit del av genom en ämnesfördjupning med huvudfokus 

på det sociala samspelets inverkan under återhämtningsprocessen. Vi tar del av forskning 

kring sociala faktorer på återhämtningsprocessen och kring grupper som liknar Organisation-

en samt betydelsen av relationen till anhöriga, professionella och personer med gemensamma 

erfarenheter, vilket kommer omfattas av denna studie.  

 
 

2.1. Utbredning av psykisk ohälsa 

Enligt Lars Ahlin (2012) framgår det att mellan 20 och 40 procent (mellan 1,1 och 2,3 miljo-

ner) av alla människor mellan 18 och 64 år i Sveriges bär på psykisk ohälsa av någon form. 

Av den vuxna befolkningen har fem till sju procent depression; runt sex procent har ångest; 

tolv (eller totalt två) procent har social fobi och tvångssyndrom. Den psykiska ohälsan stod 

för 40 procent av samtliga sjuk – och aktivitetsersättningar under 2006, enligt socialstyrelsen, 

och upptog en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Under år 2007 behandla-

des 700 000 personer med antidepressiva läkemedel. ”En person av fem drabbas någon gång 

under livet av depression som kräver behandling.” (Lars Ahlin; s. 10). Vid depression halve-

ras livskvalitén och likställs nivåmässigt med den efter en allvarlig stroke. 

 

 

2.2. Uppkomsten till psykisk ohälsa 

Inom den slutna psykiatriska vården på 1960-talet rådde en biologisk uppfattning och be-

handling av psykiatriska problem och sjukdomar som dåtida kritiker ansåg skildra en för-

tryckande människosyn, enligt Lars-Christer Hydén (2002). Denna kritik som växte sig stark 

förespråkade istället behandlingsmodeller där sociala och psykologiska livsomständigheter 

skulle förändras. Den psykologiska uppfattningen fick den psykodynamiskt inriktade psykia-

trin och psykologin som alternativ. Att antalet psykiatriska slutenvårdsplatser drastiskt sjönk i 

Sverige under 1970 och 1980-talet menar Hydén förmodligen ledde till större öppenhet kring 

psykisk ohälsa. Inriktningen mot en större allmän social acceptans och förståelse för psykisk 

ohälsa anser han är en trolig konsekvens av just vårdens omorganisation. Skriften avslutas 

med att han konstaterar svårigheten i att finna otvetydiga orsaker och effekter till psykisk 
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ohälsa och att ”enkla mirakelkurer eller lösningar” saknas och med spekulationen att begrep-

pet psykisk ohälsa kan begränsa vår förståelse för inte bara sociala problem och svårigheter 

men även för psykisk sjukdom sett ur den medicinska diskursen. Likt våra begreppsdefinit-

ioner menar han att vad som räknas som psykisk ohälsa kraftigt varierar över tid. 
 

Vi stöder oss på Syréns & Lützens (2012) relationella resonemang där psykisk hälsa och 

ohälsa uppstår i mänskliga relationer. Enlig de är det vanligt att psykisk ohälsa förstås som 

något som kan isoleras från och behandlas skiljt omständigheterna i individens sociala om-

givning. Men eftersom individen är medlem i en social värld som inte kan isoleras från dess 

personliga värld är dessa världar sammanflätande och står i ömsesidigt beroendeförhållande 

(ibid). Därför menar de att man bör betrakta psykisk ohälsa genom individens upplevelser av 

den, där upplevelserna givetvis är ytterst subjektiva och skiljer sig från andras. Eftersom psy-

kisk ohälsa ofta kopplas till meningen med livet och existentiella funderingar är det, enligt 

Syrén & Lützen, rimligt att tänka sig att dessa funderingar grundas i upplevelsen av sig själv i 

förhållande till andra människor. 

 

På grund av negativa sociala följder anser vi att det relationella perspektivet aldrig helt bör 

bortses från oavsett hur individens psykiska ohälsa uppkommit. Det sociala perspektivet och 

perspektiv som fokuserar på det icke- sociala anser vi borde ha ett kompletterande och tvär-

vetenskapligt förhållningssätt mot varandra. Icke- relationella perspektiv faller dock utom 

ramarna för denna uppsats. 

 

 

2.3. Återhämtning från psykisk ohälsa 

Här redogörs tidigare forskning inom ramen för vår studie som vi fann relevant för att förstå 

den relationella aspekten vid rehabilitering från psykisk ohälsa. Dessa ska användas för att 

skapa större förståelse för denna uppsats forskningsfält, för att motivera våra val av teorier 

och som stöd i den kommande analysen. Eftersom man inom kvalitativ forskning strävar efter 

att förstå individen utifrån det sammanhang som den befinner sig inom anser vi att forskning-

en bör ha relevans till vårt intresse att förstå individen och dennes möjlighet att rehabiliteras 

utifrån dess sociala sammanhang. 

 

 

11 
 



2.3.1. Storleken på de sociala nätverkens betydelse för psykisk ohälsa 

Med följande artikel avser vi att skapa förståelse för kvantitativa faktorer under psykisk reha-

bilitering, ett perspektiv vi anser vara viktigt att beakta angående olika typer av sociala stöd. 

Väsentligt är att den omfattade personer utan liknande erfarenhet, något som är relevant för 

att besvara frågeställningen på ett kontrasterande vis. Corrigan & Phelan (2004) har studerat 

relationen mellan socialt stöd och återhämtning (en process som omfattar hopp och målin-

riktning). Rapporten, som omfattar 176 personer med allvarlig psykisk störning, visar att per-

soner med generellt större nätverk som fick ut mer välbefinnande ur detta troligen angav 

högre värden på Recovery Assessment Scale (RAS). De värden som bedöms var bland annat 

självförtroende, målorientering och frihet från symptomens övertag. Välbefinnandet har ett 

signifikant samband med stödnätverkets storlek och storleken på familjens nätverk. Studien 

visar även att en ökad grad av samhörighet ger större tillfredsställelse. Sammanhållningen i 

nätverket har inget signifikant samband med någon av RAS-faktorerna. Det visade sig att 

professionellt stöd har ett omvänt förhållande till social tillbakadragenhet och ett positivt för-

hållande till depression (de som är mer deprimerade sysselsätter sannolikt fler professionella 

stöd). Personerna som har fler människor i sitt nätverk eller mer generellt välbefinnande i 

detta var mer inriktade på mål och framgång i deras återhämtningsprocess. I förhållandet mel-

lan storleken på flera av individens subgruppsnätverk och flera RAS-faktorer fann de sam-

band rörande vänner och professionella närverk men inte familjenätverket. Dock visade det 

sig också att storleken på familjenätverket faktiskt har ett signifikant samband med (nätverks-

) välbefinnande där storleken på vänskapskretsen och professionella nätverk inte har det. Re-

sultatet menade de kan bero på den relativa formbarhet som finns med vänner och profess-

ionella, jämfört med familjen; vänner och professionella kan bytas ut. De misstänker att per-

soner som upplever förbättringar i sin rehabilitering möjligen är bättre lämpade att förstora 

sin umgängeskrets. Något samband mellan psykiatriska symptom och nätverkets storlek och 

välbefinnande lyckades Corrigan och Phelan inte hitta. De anser att framtida forskning behö-

ver avgöra ifall bättre socialt stöd leder till ökad rehabilitering och om personer som upplever 

mer återhämtning kan få större stödnätverk.  

 

 

2.3.2. Anhöriga och professionellas roll i återhämtningsprocessen 

Valet av denna artikel grundas i att vi vill söka betydelsen av personer utan egen erfarenhet 

av psykisk ohälsa på samma sätt som ovan, fast här genom en kvalitativ artikel. Sociala kon-

12 
 



takter är nödvändiga för att återhämtning skall kunna ske vare sig det är med professionella, 

vänner eller familj, enligt Topor, m.fl. (2006). Respondenterna i studien lägger vikt på socialt 

stöd i processen att lära sig klara av den mentala ohälsan. När respondenterna i studien be-

skriver vad i kontakten med de professionella (terapeuter, psykologer, socialarbetare) som är 

avgörande för att ett lyckat möte ska uppstå, så framhäver de inte det teoretiska kunskaperna 

eller yrkestiteln utan istället bemötandet. Den formella kompetensen är alltså inte lika viktig 

som personligheten hos den professionella, i form av bemötande. Även anhöriga beskrivs 

spela en nyckelroll runt personen med psykisk ohälsa, och dessa relationer lyfts fram av 

samtliga respondenter som främjande för rehabiliteringen. Många nämner att de psykiska 

problemen är direkt sammankopplade med personliga relationer, exempelvis problem i relat-

ionen med sin partner eller sina föräldrar. Styrkan i familjerelationer lyfts fram såsom känslan 

att inte stå ensam med sina problem. Att personerna kände varandra innan den psykiska ohäl-

san tog fart kan ha bidragit till känslan av kontinuitet och att de kämpade tillsammans. En av 

respondenterna menar att det enda som hindrade henne från att begå självmord var tanken på 

vad som skulle hända med hennes syster. Att någon annan påverkades av bortgången kan 

alltså förhindra att handlingen utförs. Många utav respondenterna beskriver även att anhöriga 

är till hjälp angående de socioekonomiska problemen som psykisk ohälsa kan orsaka. Re-

spondenterna lyfter även fram vikten av att träffa människor som befinner sig i liknande situ-

ation. Att komma i kontakt med psykiatrin kan till en början framkalla känslor av rädsla, att 

individen genom att spegla sig i andra med liknande problem och genom att bli en av dem 

uppleva sig vara tvingad att leva i sitt tillstånd för alltid. Men kontakt med dessa kan också ha 

en läkande effekt då kamratskap kunde uppstå; de delar erfarenheter och behöver inte be om 

ursäkt för sina problem eller förklara sig.  

 

 

2.3.3. Återhämtning som återgång till normalitet 

I Ulla-Karin Schöns (2009) avhandling, som omfattade 58 intervjuer och behandlade vad 

kvinnor och män ansåg var bidragande till deras återhämtning från psykisk ohälsa, visade att 

individernas berättelser om sin psykiska ohälsa och rehabiliteringsprocess ofta tar sin ut-

gångspunkt i normalitet. De mäter sig alltså i förhållande till rådande normer om hur de borde 

vara. Vidare ser hon att varje persons återhämtning ser olika ut beroende på dess sociala 

sammanhang, vilken bild denna har av normalitet samt hur dess liv såg ut före den psykiska 

ohälsan bröt ut (2009; s. 15):   
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Att ta del av individers berättelser om återhämtning utifrån deras 

sammanhang, innebär att förstå hennes handlingsmöjligheter i en 

återhämtningsprocess utifrån relationer till andra, normer, tillgång 

till makt, ideologier och samhällets organisering. 

Genom att denna artikel dels omfattar upplevelser av normalitet under rehabilitering motive-

ras vårt val av Goffmans teori om stigma. Därmed förstår vi att dessa upplevelser kan ha be-

tydelse för återhämtningen. 

 

Brukarstödjegrupper 

Forskning runt brukarstödjegrupper (av samma typ som Organisationen i denna studie) och 

dess effekter på människors rehabilitering anser Schön vara mycket polariserad. Enligt henne 

ser vissa forskare att det skapas ett ömsesidigt stöd när individerna delar med sig av sina ge-

mensamma erfarenheter. Forskning visar att individer genom erfarenhetsutbyte skapar trygg-

het genom att utveckla gemensamt språk och gemensamma värderingar samt insikten att de 

inte var ensamma om sitt lidande. Kritikerna menar att de dubbla roller som det innebär att 

både komma tillrätta med sina egna problem och samtidigt vara stöd åt andra leder till en 

rollproblematik för deltagarna. Ytterligare en invändning mot dessa stödgrupper är att låg so-

cioekonomisk status, arbetslöshet och psykiska funktionsnedsättningar kan hindra deltagarna 

att skapa och upprätthålla relationer. Att artikeln omfattar brukarstödjegrupper är mycket re-

levant för denna uppsats, eftersom samtliga respondenter deltar i samma sådan. Här omnämns 

den kritik som finns gentemot brukarstödjegrupper, vilken ger oss förståelse för att stödet 

mellan personer med erfarenhet av psykisk ohälsa kan begränsas av andra faktorer. 

 

Kvaliteten på relationerna i de sociala nätverken 

Schöns resultat visar att många faktorer som individerna beskriver hjälpte deras återhämtning 

är gemensamma. Inom dessa faktorer är det den sociala relationen som är avgörande. Hon an-

ser att stöd och insatser från den offentliga vården och från individers informella sociala nät-

verk borde förstås utifrån kvaliteten på de sociala relationer de ingår i. I återhämtningsproces-

sen skapar individerna sociala relationer och söker socialt gynnsamma miljöer som en strategi 

att hantera och minska sina symptom. Resultaten står i motsats till den psykiatriska vårdens 

beskrivning, som istället anser att människor med allvarlig psykisk ohälsa är inkapabla att 

skapa och behålla sociala relationer. Den sociala relationen till andra har störst inverkan på 

återhämtningsprocessen eftersom den frambringar gemensamma känslor som hopp och del-

aktighet. Schön menar att undersökningar om hur brukaren upplever insatserna är det viktig-
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aste för förståelsen av återhämtningen, inte att undersöka vilka insatser som hjälper. Här be-

tonar hon betydelsen av sociala relationer för rehabiliteringen och att respondenterna själva 

finner nya kontakter och sociala miljöer för att hantera sina symptom. För vår förståelse in-

nebär detta att respondenterna är kapabla till nya sociala relationer och att dessa är väsentliga 

för återhämtningen. 

 

 

2.3.4. Stöd genom egen erfarenhet 

I en artikel om brukarstöd (peer support) av Davidson m.fl. (2006) granskades fyra forsk-

ningsrapporter i syfte att undersöka exakt vad i den unika erfarenheten som de som upplevt 

psykisk ohälsa kan tänkas bidra till i mötet med andra med psykisk ohälsa. Bakgrunden till 

studien är att denna form av rehabilitering och stöd för personer med psykisk ohälsa ökat la-

vinartat under de senaste åren, enligt Davidson m.fl. Vid granskningen finner de ingen signi-

fikant skillnad mellan om aktiviteterna eller de sociala sammankomsterna är utförda av per-

soner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller av personer utan egen erfarenhet. Att akti-

viteterna och sammankomsterna sedan sker i en så kallad ”icke sjukhusmiljö” kan ha bidragit 

till att relationerna blir mer lika en vänskapsrelation. De menar att forskning kring brukarstöd 

ofta pekar på positiva aspekter; den som själv upplevt psykisk ohälsa kan bidra till en gemen-

sam historia, acceptans och förståelse samt ge ökat hopp till den drabbade genom att vara en 

förebild. Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa förväntas dela med sig av person-

liga erfarenheter och berättelser i mötet med andra som lider av psykisk ohälsa. Artikeln av-

slutas med ett resonemang om att det kan finnas ett egenvärde i sig att ha upplevt psykisk 

ohälsa i mötet med andra drabbade och om att själva upplevelsen i sig inte säger någonting 

om hur personen agerar i sin roll som hjälpare. Davidson m.fl. anser att mer forskning behövs 

på området för att brukarstöd ska bli en evidensbaserad praktik. Relevansen i denna artikel 

återfinns i dess fokus på fördelarna med brukarstöd (däribland förmågan till förståelse och 

acceptans), något som samtliga respondenter i denna uppsats är i kontakt med. På så sätt fin-

ner vi en förståelse för vad dessa personer kan tänkas uppleva i relation till personer med 

egen psykisk ohälsa. 
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2.4. Organisationen  

Organisationen som respondenterna deltar i är ett kommunalt rehabiliteringsprojekt som 

främst finansieras av europeiska socialfonden och som vänder sig till individer mellan 18-65 

år som bär på psykisk ohälsa eller psykiska funktionsnedsättningar och som varit sjukskrivna 

minst sex månader eller har sjukersättning. Idén till Organisationen föddes genom att man på 

den aktuella kommunens socialförvaltning genomförde en översyn av insatserna för personer 

med psykiska funktionshinder. Denna genomfördes år 2007 och visar att målsättningen hos 

brukarna är att kunna ta del av samhällets utbud och att vara delaktiga i meningsfulla sam-

manhang. Organisationen startade 2010 och var först tidsbegränsad till tre år. Målsättningen 

med projektet är dels att erbjuda dessa personer återhämtning/rehabilitering för att komma 

närmare arbetsmarknaden, dels att arbeta med informationsspridning för att öka kunskapen 

om deras villkor. Organisationen, som vilar på tanken att återhämtning är möjlig för alla, tar 

sin utgångspunkt i varje individs förmågor med målet att skapa nya målsättningar och ny me-

ning i livet. Arbetssättet är empowementorienterat och det presenteras därför inga färdiga 

lösningar. Det är tillsammans med projektledaren/samordnarna som lösningarna skapas och 

utvecklas och där verksamheten ges mening. Verksamheten innefattar bland annat studiecirk-

lar/temagrupper, rehabilitering, anhöriginformation och praktikplatser. Organisationen pågår 

fortfarande december 2013.   
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3. TEORI 

Det sociala stödet inom rehabiliteringsorganisationer spelar enligt tidigare forskning en nyck-

elroll för personer med psykisk ohälsa. Dessa relationer gynnar faktorer som är avgörande för 

att kunna uppnå psykisk hälsa. Teorierna väljs främst med stöd av vad tidigare forskning 

kring sådana organisationer funnit, alltså vad Schön (2009) och Davidson m.fl. (2006) funnit 

om brukarstöd. Schöns avhandling, som visar att individernas rehabilitering ofta styrs av hur 

de upplever sig själva i relation till rådande normer, gjorde oss intresserade att studera rå-

dande normernas betydelse. För att göra detta valde vi Goffman teori om stigma från 1936. 

Eftersom stigmatisering enligt honom kan leda till kontroll av social information som i sin tur 

försvårar omgivningens uppfattning är den relevant för vår frågeställning. Den omfattar även 

hur individer med samma stigma kan stödja varandra. Schön menar att stöd uppstod genom 

att erfarenhetsutbytena mellan personer inom brukarstödjegrupperna ledde till ett gemensamt 

språk och gemensamma värderingar samt upplevelsen att inte stå ensam i sitt lidande. David-

son m.fl. (2006) menar att personer med psykisk ohälsa kunde bidra till inte bara gemensam 

historia och hopp till individen, utan även till förståelse och acceptans. Vi blev genom detta 

intresserade av att studera fördelarna med att överta andras perspektiv på sig själva, vilket vi 

tänker göra m.h.a. Meads teori om medvetandet från 1934. Att förstå sin psykiska ohälsa på 

nya sätt menar vi bygger på reflexioner kring andras attityder på sig själv, vilket gör Mead re-

levant. Eftersom Topor m.fl. (2006) menar att avgörande för kontakten med professionella är 

deras bemötande och inte deras teoretiska kunskaper eller yrkestitel blev vi intresserade för 

vilka faktorer som har betydelse för om mötet blir lyckat eller inte. Vi tänker oss att faktorer-

na för lyckade möten även var relevanta i relationen till personer med liknande erfarenhet. 

Genom Bubers teori om mellanmänsklighet från 1954 vill vi förstå hur individen kunde stöd-

jas att bli sig själv. Att kunna bli sig själv krävs utifrån Buber bl.a. att individen i sin helhet 

blir förstådd och accepterad i sociala möten, vilket är inom denna studies intresse. 

 

3.1. Stigma, gemenskap mellan stigmatiserade och förväntningar 

Enligt Erving Goffman (1963) i boken Stigma – den avvikandes roll och identitet avgörs det 

inom varje samhälle vad som ska uppfattas som vanligt och naturligt för medlemmarna i re-

spektive kategori. I individens möte med andra formas normativa förväntningar, typiskt 

omedvetna krav som troligen först kan upptäckas då de uppfylls eller inte. Ifall någon, som i 

annat fall lätt skulle blivit socialt accepterad, äger en icke önskvärd egenskap som av andra 

upplevs vara oförenlig med deras sociala förväntningar befinner den sig i en situation av 
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ofullständigt socialt erkännande; den är enligt Goffman stigmatiserad och därför inte fullt 

mänsklig. Det betonas att det är relationen till andra som avgör egenskapens erkännande eller 

stigmatisering, inte egenskapen i sig. Begreppet stigma användes först av grekerna för sym-

boler skurna eller brända in i kroppen hos personer med nedsatt eller ovanlig moralisk status 

(t.ex. slavar, brottslingar, utstötta, rituellt pestsmittade). Själv gör Goffman en distinktion 

mellan normala och stigmatiserade individer; normala kan avvika från andras förväntningar, 

men då enbart på ett icke-negativt sätt. Han urskiljer tre typer av stigma; kroppsliga missbild-

ningar, stambetingade samt skamfläckar på den personliga karaktären (t.ex. psykiska rubb-

ningar, arbetslöshet, alkoholism, självmordsförsök, underliga böjelser). Personer inom samt-

liga typer av stigma har, enligt honom tillräckligt gemensamt för att samlas i och för analys. 

 

På ett effektivt och ofta oavsiktligt sätt begränsar de normala i hög grad de stigmatiserades 

livsmöjligheter. Närvaron av normala menar Goffman även sannolikt ökar den stigmatiserade 

individens krav på sig själv, till nackdel för dess verkliga jag. Den stigmatiserade individen 

kan hantera sociala spänningar genom att kontrollera den sociala informationen (mer eller 

mindre permanenta utmärkande drag som individen direkt lämnar om sig själv genom 

kroppsliga uttryck, yttringar eller symboler) och den ständigt lurande skammen genom att 

förneka egenskapen. Genom att förutse sociala spänningar kan både stigmatiserade och nor-

mala individer undvika dessa relationer, vilket Goffman menar troligtvis leder till svårare 

följder för stigmatiserade (t.ex. isolering, vilket lätt leder till misstänksamhet, depression, 

ångest och förvirrning). Goffman påstår att de normala som vill illa inte vet bättre och takt-

fullt behöver hjälpas. På grund av individens osäkerhet om hur den ska bli bemött och identi-

fierad kan den i allmänhet uppleva sig ifrågasatt vid blandade kontakter. Han ser det förståe-

ligt ifall någon med fundamentala självmotsägelser anstränger sig för att åtminstone förstå 

innebörden av sin situation. När stigmatiserade verkligen accepterar sin olikhet kommer de 

normala lättare till acceptans i deras olika samspelssituationer, enligt Goffman. 

 

”För det första kan man utgå från att personer med olika stigman befinner sig i någotsånär 

likartade situationer och reagerar på dessa situationer på ett klart likartat sätt.” (Goffman; s. 

141). Individer med samma stigma kan bidra med ett visst stöd till varandra. Dessa är de 

första sympatiskt inställda människorna som genom egen erfarenhet vet hur det är att bära på 

detta specifika stigma och som eventuellt kan ge råd om hur någon kan leva med detta. I 

grupper med dessa likar kan den stigmatiserade individen stödjas moraliskt, känna sig obe-

svärad och som hemma samt bli accepterad som vilken normal människa som helst. I grup-
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perna, som kan bestå av informell gemenskap eller formell organisation, är de interpersonella 

relationerna väsentliga; i en fast organiserad gemenskap med stark tradition ges individerna 

betydande krav angående lojalitet och inkomster och uppmanas att utveckla en stolthet över 

och inte frihet från sin sjukdom. Goffman menar att den stigmatiserade individens verkliga 

grupp sannolikt består av personer med ett och samma stigma; ”Alla andra kategorier och 

grupper som individen också med nödvändighet hör till, betraktas inte som hans verkliga 

grupper; han tillhör dem i själva verket inte” (Goffman; s. 123). I relation till den egna grup-

pen använder individen sitt handikapp för att bygga upp sitt liv; dess personhistoriska ut-

veckling och moraliska karriär kan där genomgå en systematisk behandling. 

 

 

3.2. Rollövertagande, reflexion och samförstånd 

George H. Meads (1934) tänkande i boken Medvetandet, jaget och samhället utgår från soci-

alpsykologi och behaviorism. Socialpsykologin studerar ”individens eller jagets erfarenhet 

och beteende i dess beroende av den sociala grupp individen tillhör”, där medvetande och ja-

get (personligheten) väsentligen är sociala konstruktioner/fenomen (Mead; s. 27). Behavior-

ismen studerar ”individens erfarenhet med utgångspunkt i hans beteende, särskilt, men inte 

enbart det beteende som är synbart för andra” (Mead; s. 28). John B. Watson, som han anser 

representerar den psykologiska behaviorismen, hävdar att det inte finns någon föreställnings-

värld eller något medvetande; själviakttagelse och tänkande förklarar Watson istället genom 

språkliga symboler. Mead menar att då en gest eller symbol väcker samma attityd hos indivi-

den som hos andra föreligger signifikans (samförstånd), där signifikansen förutsätter de erfa-

renhets – och beteendeprocesser den uppstått i. Dessa signifikanta symboler skapas hos varje 

individ i grupper som delar processer, där individen antingen skapar dem eller riktar dem mot 

andra individer, eller öppet reagerar på dem som skapade av eller riktade från andra individer. 

System av gemensamma eller sociala meningar kallar Mead för världar av samförstånd. 

Mead menar att jaget (individens personlighet) enbart uppkommer i en social process där 

barnet övertar den andras roll. Processen sker genom språket som huvudsakligen grundas i 

den verbala gesten. Individens jag (personlighet) är en produkt av samspelet mellan dess I 

och Me (jagets delar), där I är responsen på de övertagna attityder som Me består av och har 

skapats av. Med andra ord reagerar individens I på vad den själv framkallat. Mead menar att 

människan aldrig riktigt kan bli medveten om vad den själv är: ”Där kan jag inte vända mig 

om snabbt nog för att fånga mig själv. Jag blir ett ’me’ såtillvida som jag kommer ihåg vad 
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jag sade.” (Mead; s. 133); det går alltså inte att exakt förutse sin handling. Individen definie-

rar sig själv i viss mening som sitt I och strävan mot att bli det den är uppfylls i sociala relat-

ioner. 

 

Utöver språket är lek och spel bakgrundsfaktorer för jagets uppkomst där barnets egna re-

sponser på stimuli används för dess jaguppbyggnad i leken. Men eftersom responsen inte är 

organiserad existerar ännu inte ett fullt utvecklat jag; barnet organiserar inte sitt liv som en 

helhet. Genom att överta alla andras attityd blir leken till ett spel och en organiserad person-

lighet uppstår. I den sociala processen individen involveras i och utför generaliseras alla 

andra spelares organiserade attityder av individen och blir en generaliserande andra, som 

genom rollövertagandet av dess Me blir en bestämmande faktor för dess tankar och beteende; 

individen blir på ett sätt alla sina lagkamrater. Den generaliserande andra består av den orga-

niserade attityden hos den sociala grupp individen tillhör (t.ex. ett basebollag) eller hela sam-

hället. Barnet som övertar samhällets attityd tillhör det i den utsträckning barnet tillåter att at-

tityden kontrollerar dess omedelbara uttryck. Barnet blir på så sätt en del av den organiserade 

helheten som det anser sig höra hemma i och bedömer sig själv i relation till, vilket gör barnet 

till en självmedveten medlem av sitt samhälle. Individens jag utvecklas i full utsträckning 

först då den övertar andras attityder på sig själva och på de andra i den sociala processen, på 

deras gemensamma aktivitet eller sociala åtagande ur olika aspekter och på större faser som 

utgör dess liv. Samtidigt som individens jag påverkas av det sociala sammanhang den tillhör 

så påverkas oundvikligen också omgivningen; den som framkallar vissa responser hos andra 

blir i sin tur även påverkad av mottagarens responser. För att en individ ska kunna träda in i 

en social grupp krävs att gruppens karaktär förändras. 

 

Enligt Mead är individens tänkande (internaliserad konversation med gester) och medvetande 

styrt av dess förmåga att överta andras attityder på sig själv. Han skiljde på två former av 

medvetande, nämligen vanligt medvetande och självmedvetande, där jaget i det sista framträ-

der och erkänns som ett objekt. Den avgörande skillnaden mellan dessa två är förmågan till 

reflektion/analys, vilket möjliggörs genom samspelet mellan Me och I. Hur någon väljer att 

förhålla sig till en svåröppnad låda menar han gestaltar enkel reflektion; ifall handtaget me-

kaniskt/rutinmässigt rycks i om och om igen reflekteras det inte över andra alternativ, till 

skillnad från när det letas efter fel och nya angreppspunkter prövas. Enbart då individen blir 

ett objekt för sig själv genom att se sig själv ur andras perspektiv är självreflektionen möjlig; 

individen träder in i sin inre omgivning genom att överföra andras erfarenhets- och beteende-
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processer på sin egen erfarenhet. Först då övergår det rutinmässiga beteendet till att bli en 

kontrollerad och organiserad handling. Skillnaden kan även skildras genom att ett fenomen 

övergår från att var mestadels emotionellt till att bli mestadels kognitivt, t.ex. i samband med 

en känslomässig erfarenhet som smärta eller lust. 

 

Individen påverkas av det samhälle denne tillhör, där upplevelsen av självmedvetande be-

stäms av individens anpassningsnivå. När individens beteende bestäms och kontrolleras av 

andras organiserade attityder har förmågan att uttrycka personligheten genom I begränsats, 

något Mead kallar institutionalisering. Institutionen är enligt honom den övertagna generali-

serade andras regelbundna organiserade attityder. Om individens beteende är impulsivt är I:s 

uttryck inte begränsat av Me:s struktur; dess generaliserande andra har alltså inga attityder 

som kontrollerar beteendet. Då individen responderar som ett I där jaget kan identifieras är 

individen fri från institutionalisering. Ett gynnsamt uttryck av I (som innebär att individen 

kan vara sig själv) möjliggörs först när detta tillåts av Me:s struktur; individen kan då tänka 

och uttrycka vad den annars inte hade kunnat tänka och uttrycka. Enligt Mead har detta en 

förlösande effekt med tillfredsställelse som följd. Då Me tillåter impulsiviteten bestäms till-

fredsställelsen av storleken på I:s uttryck i den sociala processen. Enligt Mead är alla indivi-

ders jag unika, men de behöver denna gemensamma struktur av attityder för att kunna vara 

delaktiga i ett samhälle och för att kunna vara sig själva; ”Dessa är de förhållanden under 

vilka till synes denna paradox uppstår, där individen uppoffrar sig själv för den helhet som 

gör hans eget liv som ett jag möjligt.” (Mead; s. 157). 

 

 

3.3. Mellanmänsklighet, äkthet och pedagoger 

I boken Det mellanmänskliga anser Martin Buber (1954) att samhället är byggt på mänskliga 

relationer där mellanmänsklighet är personliga möten i parternas dialog. Han anser att mel-

lanmänskligheten i den moderna människans liv är bortträngt av en allt mer framträdande 

kollektivism, ett samspel där gruppens medlemmar inriktar sig på gruppens prestation primärt 

och dess personliga relationer sekundärt. När en grupp individer upplever vissa sociala hän-

delser uppstår gemensamma erfarenheter och reaktioner men inte nödvändigtvis personliga 

relationer, trots rådande samhörighet. I det kollektiva samspelet förhindras människans ten-

dens att vända sig till andra på ett personligt (mellanmänskligt) sätt. Buber s. 19: 
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den allmänna tendensen, i synnerhet under senare skeden av histo-

rien, är att gruppens förhållningssätt stärks genom undanträngande 

av de personliga livsmiljöerna till förmån för de rent kollektivt 

livsmiljöerna. Där det senare uteslutande eller övervägande råder, 

känner sig människan buren av kollektiviteten som befriar henne 

från ensamheten, världsfrämlingskapet och hjälplösheten. 

Vad som gör samspelet mellanmänskligt och inte kollektivt menar Buber ligger i att parterna 

inte objektifierar varandra, något som åstadkoms genom ömsesidig medvetenhet om hur den 

andre just är. Enligt Buber anser många existentialister att det är ett ofrånkomligt faktum att 

individer blir objekt inför varandra, något som skulle omöjliggöra mellanmänsklighet. 

 

Enligt Buber skapas människan (i antropologisk mening) i socialt samspel och saknar ex-

istens i sin isolering; ”Varsebliven i sin existerande helhet kan en människa bli endast såsom 

partner i en personlig relation.” (Buber; s. 24). Dialogen parter emellan har en frigörande 

och förlösande potential där individerna hjälper varandra att bli sig själva. Mellanmänsklig-

heten uppstår då parterna är närvarande och för en dialog med varandra; det är i samspelet 

som mellanmänsklighetens varierande uttryck återfinns. Buber anser dock att äktheten kan 

försvinna i det mellanmänskliga. Det finns vad han kallade en sann mänsklighet, där sanning-

en betyder att individerna inför varandra förmedlar sig själva sådana de verkligen är. Dessa 

individer kan dela varandras liv utan att någon s.k. skengestalt uppkommer. Enligt Buber 

finns det tre sorters skengestalter som kan komma i vägen för det äkta: hur individen vill 

verka vara i den andres ögon, hur individen verkar vara i den andres ögon och hur individen 

är i sina egna ögon. Buber gör en distinktion mellan väsensmänniskor (de som lever utifrån 

vad de är, utifrån sitt väsen) och bildmänniskor (de som lever utifrån vad de vill framstå som 

att vara), men ifrågasätter att dessa ytterligheter kan uppstå. När två väsensmänniskor möts så 

uppstås en mänsklighet som är sann och fri från illusion och falskhet. Bildmänniskan äger 

vissa skengestalter i mötet med andra. När bildmänniskans situation blir allt mer kvävande 

”vaknar en längtan att framstå som just den han är och inte på ett annat sätt” (Buber; s. 36). 

Buber betonar att ingen hjälplöst är och förblir som den är; strävan efter det äkta möter vis-

serligen hinder (t.ex. ålder och kostnad) men är aldrig förgäves. Enligt Buber är det vanligt att 

människan har svårt att bli erkänd som den verkligen är och därför lever utifrån de tillfälliga 

intryck den gör. Att bli medveten om en person som denne är förutsätter en fullständig hel-

hetsupplevelse utan förenklingar (såsom teoretiska konstruktioner), eftersom psyket aldrig 

kan uppfattas som objektivt bestående. För att få förståelse för vad som präglar den andras 
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yttranden, handlingar och attityder ska individen uppfattas som verkligt närvarande och unik 

på ett omedelbart och rakt sätt. 

 

Buber definierar mellanmänsklighet som förekomst av äkta samtal, av samtal där parterna 

upplever varandra till existensen annorlunda och verkligt närvarande. Villkoren för dessa 

samtal är bland annat den ömsesidiga acceptansen och att personerna är villiga att fullständigt 

och utan dröjsmål ger uttryck för vad som än faller dem in. Mellanmänskligt samspel kräver 

även villkorslös delaktighet och behöver vara fri från inre påverkan (t.ex. att individen på-

tvingar den andre något av sitt eget eller sig själv istället för att stödja något som redan finns 

och är sant för individen). Det mellanmänskliga kan därför inte reproduceras, imiteras, kon-

trolleras eller användas i ett bestämt syfte. Den som uppfyller kriterierna för mellanmänsklig-

het och har möjlighet att stödja individen att bli sig själv kallar Buber för pedagog. Pedago-

gen har genom egna erfarenheter om vad som är ”sant och riktigt” blivit bekant med och för-

står sig själv som medhjälpare i individens strävan att bli sig själv; ”det är resultat av dessa 

krafters verkan som han låter andra människor få möta och ställer till förfogande.” (Buber; s. 

56). Pedagogen ser varje individs strävan mot att bli sig själv och vet av egna upplevelser att 

denna process ofta försvåras av motkrafter, krafter som verkat på pedagogen själv och därför 

är bekanta. Buber ser att enbart ödmjukhet hos andra inte räcker för individen att uppnå 

denna frigörelse. Varje individ behöver en pedagog, en motpart som går med på att stödja in-

dividen i sin unika situation för att kunna leva som den just är. 

 

 

Teorisammanfattning  

Motivering av teorierna och hur de kompletterar varandra. 

Frågeställningen motiverar teorier med fokus på vilken betydelse andras förhållningssätt, för-

väntningar och syn kan ha på individens förståelse och acceptans för sin psykiska ohälsa. 

Dessa tre teorier tillsammans med tidigare forskning och det relationella perspektivet bildar 

ett generellt tema som är relevant för den analys vi kommer att göra: individernas förståelse 

och acceptans för sin psykiska ohälsa är beroende av vilka personer de möter. En viktig av-

sikt med dessa teorier är att de i analysen tillåter oss att skapa en bild av hur individer med 

olika egenskaper kan stödja individernas utveckling av förståelse och acceptans genom att vi 

kan kontrastera med relationer och faktorer som begränsar samma utveckling. Då tidigare 

forskning pekar på betydelsen av liknande erfarenheter är det av stor vikt att teorierna även 

behandlar begrepp med anknytning till detta. Med Goffman ska vi analysera hur individernas 
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krav på sig själv varierar med rådande förväntningar i deras sociala nätverk, med huvudfokus 

på stigma och acceptans. Begrepp vi särskilt intresserar oss för är stigma, stigmatiserad, nor-

mal, förväntning, social information och social spänning. Genom Mead ska vi analysera be-

tydelsen av att överta andras attityder, med fokus på hur deras reflexion kring och syn på sin 

psykiska ohälsa varierar beroende vilka de möter. Begreppen rollövertagande, reflexion, in-

stitutionalisering och signifikant symbol kommer att användas. Med Buber ska vi analysera 

hur individen kan vara som den är med hjälp av hans begrepp mellanmänsklighet, kollektiv-

ism, skengestalt, bildmänniska, väsensmänniska och pedagog. 

 

Genom Mead, kompletterat med Goffmans tankar kring betydelsen av omgivningens för-

väntningar och hur ömsesidig utveckling är möjlig, kan betydelsen av främst grupper av in-

divider med liknande psykisk ohälsa behandlas. Fördelen med Buber är hans fokus på bety-

delsen av enskilda individer och enskilda dialoger. Han bistår med ett antal faktorer som för-

klarar hur en individ kan ha svårt att leva som den är. Det ska påpekas att varken Mead eller 

Buber specifikt behandlar området psykisk ohälsa. Däremot behandlar Mead begreppet in-

stitutionalisering, ett fenomen där andra individers attityder utövar kontroll över en individs 

tankar och beteende och där Buber beskriver hur felaktiga representationer och objektifiering 

blir ett hinder i individers strävan att ”bli sig själva”, faktorer vi hävdar kan leda till psykisk 

ohälsa av något slag. Vad gäller Goffman räknas egenskaper som psykiska rubbningar, ar-

betslöshet, alkoholism, självmordsförsök och underliga böjelser in i en typ av stigma. Stigma 

är en social produkt (såsom Meads institutionalisering och Bubers kollektivism) och uppstår 

först då egenskapen av någon upplevs vara oförenlig med dess sociala förväntningar. Stigma 

kring vissa egenskaper är något som vi menar även kan leda till psykisk ohälsa; att stigma 

kan leda till nya egenskaper, t.ex. isolering, som kan bli föremål för ytterligare stigmatise-

ring). Samtidigt som vi menar att stigmatisering kan leda till psykisk ohälsa kan man bära på 

psykisk ohälsa utan att nödvändigtvis bli stigmatiserad. Om inte annat så behandlar dessa teo-

rier processer som är relevanta för alla människor och därmed även för personer med psykisk 

ohälsa. Eftersom olika typer av psykisk ohälsa kräver olika typer av behandling valde vi att 

studera egenskaper (förståelse och acceptans) som vi anser vara universella.  
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4. METOD 

I detta kapitel presenteras, förklaras och motiveras de metodologiska val vi gjort. Vidare re-

dogör vi för den förförståelse vi har och beskriver vårt tillvägagångssätt. Till sist redogör vi 

för tillförlitligheten samt beaktar etiska aspekter.  

 

 

4.1. Vetenskapsteoretisk ansats 

Inom vetenskapen är det vanligt att man talar om två vetenskapsteoretiska riktningar: positiv-

ism och hermeneutik. Hermeneutik är en tolkningslära som går ut på att förstå genom igen-

kännande och empati. Positivisterna menar istället att först då allt man tror sig veta rensas 

bort uppnås en kärna av säker kunskap. Positivismen menar även att det endast finns två käl-

lor till kunskap, vilka är det vi kan se och uppleva med våra sinnen och det vi kan räkna ut 

med logik (Thurén, 2007). Vi skulle kunna använda oss av statistik eller av vårt intellekt för 

att dra slutsatser om tänkbara orsaker till psykosocial ohälsa, men detta kan inte ge oss kun-

skap om hur det faktiskt är att leva med detta och hur det upplevs att vara drabbad. Eftersom 

vi är människor har vi förmågan till igenkännande. Genom att sätta oss in i andra människors 

beskrivningar fick vi möjlighet att förstå deras upplevelser och känslor. Vi anser att hermene-

utiken hjälpte oss att få en djupare förståelse för hur personer under psykisk rehabilitering 

påverkades av det sociala samspelet. Ett problem med hermeneutiken är dock risken för fel-

tolkningar då man som forskare använder sina egna känslor och upplevelser som verktyg. Ett 

annat problem är att tolkningarna måste ses i den speciella kontext som den framträder i. I 

vårt fall skulle detta innebära att om vi misstolkar kontexten skulle detta kunna få som kon-

sekvens att vi missuppfattar handlingarna och känslorna som utförs i just detta bestämda 

sammanhang. Ytterligare ett förtydligande av kontextproblemet är att respondenternas berät-

telser kan påverkas av en rad faktorer såsom dagsform och humör, vilket givetvis påverkar 

deras berättelser. 

 

Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, enligt Thurén (2007). 

Denna cirkel utgörs av ett växelspel mellan del och helhet, eller mellan teori och praktik om 

man så vill. Vi har alla någon slags förförståelse kring vad psykisk ohälsa innebär för de som 

drabbas, men det är först när vi ställer frågor till de som vi kan erhålla en bättre förståelse. 

Thurén beskriver det som om förförståelsen utvecklas från fördom till verklig förståelse. Vi 
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har alltså utgått från förståelse som vi hade innan, och har genom studien genererat ny kun-

skap, och därmed reviderat vår förståelse. 

 

 

4.2. Förförståelse 

Eftersom hermeneutiken bygger på igenkännande, enligt Thurén, påverkar vår förförståelse 

som studenter hur vi uppfattade och upplevde det som sades under intervjuerna. Med förför-

ståelse menas att man inte enbart uppfattar världen med sina sinnen, utan man har sociali-

serats in i en kultur eller ett samhälle som man förstår världen utifrån. Och eftersom man 

inom hermeneutik tolkar och använder sina egna känslor och upplevelser av ett visst fenomen 

är det viktigt att redogöra för hur man kan tänkas ha påverkat forskningen (Denscombe, 

2009).  

 

Simon kände en person som har diagnostiserats med utmattningsdepression och varit sjuk-

skriven, vilket hjälpte oss i förståelsen om vad det är vi kunde tänkas möta. Vi visste genom 

detta att förmågan att dela med sig av sina upplevelser inte behövde vara inskränkt, men an-

tog att upplevelserna i sig troligtvis var beroende av hur länge sjukskrivningen varat. Vi såg 

därmed att det även var möjligt att återhämtas från detta. Mattias kom i kontakt med utmatt-

ningsdepression genom erfarenhet av arbete inom handikappomsorgen, där kollegor blivit 

långtidssjukskrivna genom åren. Han hade även arbetat med personer som arbetstränat, ge-

nom vilka han tagit del av berättelser och kontakter med försäkringskassan och andra inblan-

dade myndigheter. En annan sak vi visste var att psykisk ohälsa ofta var en så kallad dold 

sjukdom, vilket innebar att den inte var synlig för omgivningen. Vi antar att det är svårare att 

dölja att allt inte är som det ska när någon står individen mycket nära. 

 

 

4.3. Kvalitativ metod 

Det finns enligt Bryman (2012) två stycken huvudsakliga forskningsstrategier, vilka är kvali-

tativ och kvantitativ forskning. En grovt förenklad bild av skillnaden mellan kvalitativa och 

kvalitativa undersökningar är att man inom kvantitativa avser att använda sig av siffror, fre-

kvenser och regelbundenheter. För oss skulle det exempelvis kunna innebära att vi undersö-

ker ifall psykisk ohälsa kan kopplas samman med till exempel kön, ålder eller klass. Och om 

det istället handlar om att förstå och tolka personers upplevelser är kvalitativa studier att fö-
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redra, enligt Trost (2007), vilket överensstämmer med vårt syfte. Den kunskapsteoretiska 

ståndpunkten för kvalitativ metod är enligt Bryman (2012) hermeneutisk och tolkningsinrik-

tad och för oss innebär det att vi vill förstå och tolka våra respondenters sociala verklighet ut-

ifrån hur de själv upplever den. Detta görs ofta genom detaljerade beskrivningar i syfte att 

förstå det som sägs eller observeras utifrån den kontext där det sker. Ytterligare en sak som 

kännetecknar kvalitativ metod är att den kunskap som vi får fram sker i samspel mellan indi-

vider, vilket i praktiken innebär att man tillsammans med sina exempelvis respondenter skap-

ar kunskap (ibid). 

 

 

4.4. Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa intervjuer har används i denna uppsats som materialinsamlingsmetod, vilket en-

ligt Trost (2007) utmärks av man ställer enkla, raka frågor utifrån vilka man får komplexa 

och innehållsrika svar, vilket överensstämmer med vårt syfte. Enligt Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2011) kan intervjuer som materialinsamlingsmetod motiveras av eventuella insikter 

om de rådande förhållanden inom den sociala miljö eller organisation som respondenterna är 

delaktiga i. Vidare anser de att intervjuer även kan motiveras av att man som forskare är in-

tresserad av att samla in kunskap om enskilda personers känslor och upplevelser.  

 

Vi valde att använda oss av personliga intervjuer i denna uppsats. Dessa kännetecknas av ett 

personligt möte mellan forskare och respondent. Fördelen med dessa var enligt Denscombe 

(2009) att den information som framkommer blir knuten till den specifika personen, vilket 

gjorde att man som forskare kunde koncentrera sig på en person i taget och härleda svaren till 

denne; att det bara fanns en röst på bandet från inspelningarna underlättade själva efterarbe-

tet. Våra intervjuer gled från att vara semistrukturerade till att vara ostrukturerade, vilket av-

gjordes av hur mycket utrymme respondenten fick att utveckla sina svar och resonemang 

(Denscombe, 2009). Som underlag för intervjun hade vi konstruerat en intervjuguide med 

teman och frågor. Vi hade mycket flexibilitet i frågornas ordningsföljd och gav stort utrymme 

för den intervjuade att utveckla sina svar. Vi valde att använda oss av personliga intervjuer 

eftersom vi var intresserade av deras tankar, åsikter och upplevelser under deras rehabilite-

ring från sin psykiska ohälsa. Deras berättelser ansåg vi inte kunde förklaras med enstaka ord 

utan måste utvecklas med hjälp av resonemang och att sätta sig in i deras kontext. 
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4.5. Urval 

Vi har genomfört åtta stycken intervjuer med personer som är inskrivna i ett rehabiliterings-

projekt. Den urvalsmetod vi använde oss var bekvämlighetsval, vilken är en gren inom icke-

sannolikhetsurval (Denscombe; 2009). Bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder de 

första som finns till hands. Denscombe menar att det sannolikt finns ett visst mått bekvämlig-

het i de flesta forskares urvalsprocesser. I vårt fall kom vi i kontakt med en ”gatekeeper”, i 

form av en projektledare för den aktuella organisation vi var intresserade av. Enligt 

Denscombe är gatekeepern en nyckelperson som kan skaffa tillträde till det fält eller de per-

soner vi är intresserade av. Denna gatekeeper gjorde sedan ett subjektivt urval utifrån vårt 

syfte. Subjektivt urval innebär, enligt Denscombe, att personerna handplockas specifikt för 

det aktuella projektet och att dessa personers berättelser och erfarenheter överensstämmer 

mest med projektets syfte. Fördelen var att projektledaren hade god kännedom om vilka in-

tervjupersoner som kunde bidra med särskilt fylliga och innehållsrika beskrivningar. 

 

Enligt syftet efterfrågar vi inte personer med någon specifik typ av psykisk ohälsa, vilket in-

nebär att de i princip kan bära på vilken psykisk ohälsa som helst; detta har givetvis ingen be-

tydelse för vad vi i analysen kommer att komma fram till. Eftersom typen av psykisk ohälsa 

är irrelevant relationell inverkan under rehabilitering behöver vi inte ha respondenter i lik-

nande situation (att samtliga befinner sig i t.ex. utmattningsdepression, social fobi, bipolari-

tet). Det som är väsentligt är att respondenternas psykiska ohälsa benämns inför läsaren, ef-

tersom individer i liknande situation finns i respondenternas sociala omgivning. 

 

 

4.6. Tillvägagångssätt 

Genom kontakt med projektledaren för Organisationen, vilken vi upptäckt genom socialför-

valtningen i kommunen, fick vi intresse från personer som där var inskrivna. Under tiden bör-

jade vi utveckla intervjuguiden. Eftersom vi ville studera personer under rehabilitering från 

psykisk ohälsa insåg vi att kvalitativa, semistrukturerade intervjuer var lämpligast. Vi anam-

made förhållningssättet att individer hade förmågan att uttrycka sig på varierande sätt med 

olika talförhet, vilket gjorde att de frågor vi hade i intervjuguiden mest hade en vägledande 

och inspirerande funktion. 
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Som träning genomförde vi sedan övningsintervjuer med varandra. Där upplevde vi mycket 

tydligt att ett formulärbundet samtal blev ganska formellt och opersonligt. När vi istället pro-

vade att intervjua som ett vanligt samtal med fokus på respondenten upplevde vi det mer som 

ett utrednings- eller terapisamtal och mycket mer lämpligt. Vi valde dock inte att spela in 

dessa övningsintervjuer, vilket vi i efterhand tror kan ha påverkat de riktiga intervjuerna. 

 

Eftersom vi berör ett känsligt ämne kan viljan till att bli intervjuad ändra sig från dag till dag. 

Detta tror vi kan ha varit orsak till att en person ångrade sig i förväg och att en annan inte dök 

upp. Detta löste vi genom att få tag i nya respondenter. De åtta enskilda intervjuerna genom-

fördes från 28e november till femte december och varade i snitt 61 minuter samt genomför-

des i vissa av Organisationen lokaler som ställts till vårt förfogande. Att intervjua på en, för 

respondenterna, trygg och välkänd plats borde ha skapat en viss trygghet. Under de flesta in-

tervjuerna upplevde vi att fokus hoppade upprepade gånger. Detta tror vi berodde på att vi i 

början inte visste vilka individer som var intressanta och att vi ville försäkra oss om att vi 

mättades på relevant information. Det som visade sig fungera bäst var helt enkelt att börja 

prata om sociala relationer och vilken betydelse dessa haft på den psykiska ohälsan. 

 

Fördelen med att både spela in samtalen och att anteckna under dessa var flera. Under inter-

vjun kunde vi börja strukturera resultatet och se vilka områden som var svagt genomgångna 

samt reflektera över detaljer, upplevelser och känslor som grund för nya frågor. När vi lyss-

nade igenom de första intervjuerna kunde vi göra förbättringar inför nästkommande inter-

vjuer. Dock var dessa förändringar såpass små att de knappast utgjorde en större förändring 

för respondenterna. Respondenterna uppvisade heller inga tecken på att bli påverkade av 

själva inspelningen. Detta insåg vi genom att avslappnat samtala fem till femton minuter in-

nan intervjun och inspelningen påbörjades, vilket vi gjorde för att skapa bekvämlighet och 

tillit. 

 

 

4.7. Tillförlitlighet 

Begreppen reliabilitet och validitet, det vill säga mått på en studies kvalité, menade Bryman 

(2011) vara problematiska eftersom de var direkt översatta från kvantitativa studier, studier 

som tog sin utgångspunkt i att det var möjligt att få fram en absolut bild av verkligheten och 

att detta då blev forskarens uppgift. I vårt fall kommer samtliga respondenters berättelser vara 
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producerade i samspel med oss vid ett givet tillfälle. Därmed skulle de bli kontextbundna till 

plats, rådande sinnestämning och till de känslor som uppstod parterna emellan. De flesta kva-

litativa forskare brukade dock enligt Bryman (2011) nöja sig med det faktum att se sina stu-

dier som en representation av flera tänkbara.  

 

För att stärka tillförlitligheten spelade vi in samtalen, så att vi i efterhand skulle kunna upp-

täcka material vi eventuellt missat eller för att förtydliga något. För att erhålla en högre relia-

bilitet och tillförlitlighet i det empiriska materialet valde vi att komplettera ljudupptagningar-

na med anteckningar. Detta möjliggjorde att eventuella tankar som dök upp under samtalen 

kunde antecknas, däribland detaljer, upplevelser och känslor, för att erhålla bättre förståelse. 

Vi vill förstå respondenternas tankar, känslor och upplevelser, inte göra generaliseringar till 

andra populationer eller till liknande verksamheter.  

 

Gällande urvalet var det projektledaren för Organisationen som handplockat de individer som 

han ansåg vara mest representativa utifrån vårt syfte. Fördelen är att vi som forskare försäkras 

vältaliga individer som kan ge oss relevant empiri i relation till frågeställningen. En nackdel 

är att vi kan få de individer som ger bäst bild av Organisationen och de som kommit längst 

och lyckats bäst i sin rehabilitering. Detta får givetvis en inverkan på tillförlitligheten, men 

vårt urval är ändå homogent i sin heterogenitet; samtliga respondenter bär på någon form av 

psykisk ohälsa och är inskrivna i det rehabiliteringsprojekt som utgjort studiens underlag. 

 

En annan avgörande faktor som påverkar validiteten på studien är hur intervjuguiden är fram-

ställd och uppbyggd. Detta eftersom en intervjuguide skall innehålla de centrala teman vilka 

svarar på studiens syfte och problemställning. Eftersom vi ville få en djupare förståelse för 

intervjupersonernas livssituation inledde vi intervjun med en rad bakgrundsfrågor för att för-

stå personens liv, sammanhang och sociala nätverk. Sedan sökte vi, genom att ställa frågor 

som utgick från motivation, motstånd och dilemma, efter personer som de ansåg hade bety-

delse för rehabiliteringen i allmänhet. När de betydelsefulla kontakterna omnämndes så för-

djupade vi diskussionerna kring dessa med outtalat fokus kring förståelse och acceptans. An-

ledningen till detta var för att vi inte ville lägga dessa ord i deras mun, utan ville att de skulle 

beskriva det själva. Genom det sista temat undersökte vi deras tankar kring framtiden för att 

förstå vad de ansåg sig behöva för att nå psykisk hälsa. 
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4.8. Etiska reflexioner 

Bryman (2011) nämnde fyra etiska principer som gällde för svensk forskning. Dessa var in-

formationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informat-

ionskravet innebar att respondenterna skulle informeras om forskningens syfte, att deltagan-

det var frivilligt och att de hade rätt att avbryta när de ville utan negativa konsekvenser. Detta 

löste vi dels genom ett mail med studiens syfte till projektledaren för Organisationen. När se-

dan personerna tackat ja till att medverka informerades detta än en gång strax innan intervju-

erna genomfördes. Vi nämnde även hur själva undersökningen och intervjun skulle gå till, be-

tonade frivilligheten och att de hade frihet att avbryta intervjun när de vill. Samtyckeskravet 

innebar att intervjupersonen själva hade rätt att bestämma över sin medverkan och att min-

deråriga behövde målmans underskrift. Denna princip redogjordes för respondenterna genom 

att projektledaren bifogade de vårt mail innan de tackade. Eftersom vi inte intervjuade några 

minderåriga var målsmans underskrift inte aktuellt för oss. Konfidentialitetskravet innebar att 

personernas uppgifter behandlades med sekretess. Detta löste vi genom att meddela vår tyst-

nadsplikt och att ge respondenterna fiktiva namn. Vi har även försvårat identifikationen i den 

mån det var möjligt. Med detta menas att vi var tvungna att presentera vissa känsliga uppgif-

ter för att besvara frågeställningen. Detta innebär avväganden mellan betydelsen av känsliga 

uppgifters framställning och den risk för identifiering av individerna eller dess anhöriga som 

finns. Den sista forskningsetiska principen innebar att de uppgifter vi samlar in endast skulle 

användas i forskningsändamål. Detta informerade vi om och tydliggjorde att vi efter färdig-

ställandet av uppsatsen kommer radera de inspelningar vi gjort. Samtliga gick med på att in-

tervjun spelades in och har inte vid något tillfälle bett om att få det insamlade materialet för-

stört. Eftersom vi kände oss säkra över resultatet och våra tillhörande tolkningar så upplevde 

vi inget behov av att låta respondenterna ta del av dessa innan publiceringen skedde. Vi för-

klarade att studien skulle publiceras och att vi genom mellanhand kunde erbjuda de ett exem-

plar. Genom att ta del av denna uppsats kan individerna uppleva att de bidragit på ett betydel-

sefullt sätt till den förståelse vi skapat.  
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5. RESULTAT 

Här sammanställs resultatet av våra åtta semistrukturerade intervjuer med medellängden 61 

minuter. Efter att intervjuerna skrevs ut valde vi att komprimera dessa för att göra materialet 

mer begripligt, utifrån inspiration från vad Kvale och Brinkmann (2009) skriver om menings-

koncentrering. I praktiken innebar detta att långa resonemang och beskrivningar kortades ner 

och reduceras till den väsentliga innebörden av det som sagts. Utifrån de nyckelord som 

framkom konstruerade vi centrala teman utifrån vår problemformulering. Det vi gjorde var att 

vi tolkade respondenternas svar och tematisera dem utifrån hur vi uppfattade deras uttalanden 

(Kvale & Brinkmann). Gällande upplägget för presentationen av det empiriska materialet 

valde vi att presentera det person för person. Detta eftersom vårt urval var relativt heterogent, 

det vill säga att intervjupersonernas berättelser skiljer markant åt och varje berättelse är unik. 

Ett annat motiv bakom upplägget var att ge läsaren en tydligare disposition, vilket underlättar 

själva läsandet. I slutet av resultatdelen ger vi en sammanfattning av de mönster som upp-

kommit och vad som förenar intervjupersonernas berättelser. Det empiriska materialet dela-

des därför upp i underrubrikerna 5.1. Kort om respondenterna, 5.2. Upplevelser av otillräck-

lig förståelse och acceptans, 5.3. Upplevelser av socialt stöd, 5.4. Varför det sökte sig till Or-

ganisationen, 5.5. Upplevelser av socialt stöd inom organisationen. Av sekretesskäl använde 

vi oss av fiktiva namn; Anna, Bodil, Jennifer, Markus, Emma, Samuel, Sandra, Petra. 

 

5.1. Kort om respondenterna 

Ålder och familjesituation skiljer sig mycket mellan de åtta respondenterna; Markus och 

Petra lever ensamma, de övriga i familjerelationer. Samtliga bär på någon form av psykisk 

ohälsa de sökt hjälp för inom Organisationen och har antingen varit sjukskrivna minst ett 

halvår eller har sjukersättning. Omfattningen av deltagandet inom Organisationen varierar 

mellan heltid och någon gång i veckan. Samtliga har eller åtminstone har haft depression eller 

tillstånd med depressiva inslag där samtliga utom Markus vid något tillfälle upplevt sig ha 

”gått in i väggen” i samband med t.ex. överansträngning genom arbete och studier och/eller 

problem inom familjen. Samtliga söker en bättre situation, men det krävs eller har krävts per-

sonliga insikter och/eller förändrade självbilder och beteendemönster. 

 

Anna, som bär på social fobi, ångest och depression, kom till Sverige i vuxen ålder. Hon 

hamnade i en isolation och skam genom dels hennes sociala fobi och dels att hennes integrat-

ion var bristande samtidigt som hennes familj bodde kvar, något som gjorde hemmet till hen-
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nes trygga bubbla. Hennes studier ledde också till överbelastning. Bodil ”gick in i väggen” 

och har haft återkommande depressioner. Den inre stressen tror hon förvärrats dels genom 

ECT- behandlingar, dels genom isoleringen. Hon har haft mycket svårt att behålla jobb längre 

än några månader, men ingen har förstått att hon mått dåligt eftersom hon trivts så pass bra 

med medarbetarna. Jennifer lider av bipolaritet och ”gick in i väggen” i samband med överbe-

lastning genom arbete. Hon anser sig idag vara mer sårbar för stress än andra. Hennes läkare 

anser att hon aldrig kommer att kunna bli fri från symptom utan medicin och att hon alltid 

kommer att behöva det. Markus bär på ADHD (och eventuellt ett par outredda diagnoser), 

vilket orsakat situationer som lett till depression och missbruksproblematik samt att han för-

lorat ett stort antal jobb. Att han förlorade många relationer anser han var orsaken till depress-

ionen. Han bor själv och har ingen kontakt med sin familj, enbart en katt som hjälper honom 

att komma upp på morgonen. Att återskapa relationen till föräldrarna tror han absolut skulle 

ha en betydelse för att bli bättre: ”Det är ett rehabiliteringsmoment som man måste traggla 

sig igenom (…) det är ingen bra relation”. Utöver sin återkommande depression har Emma 

ett icke-kroniskt socialt- emotionellt instabilt tillstånd som kräver mer än medicinering. För 

att inte hamna i ”samma hjulspår” ber Emma personer på jobbet att säga till henne att hon 

måste varva ner: ”Då kan jag se sig själv med helt andra ögon.”. Samuel har haft social fobi i 

30 år, och även depression (p.g.a. en tragedi) på senare tid. Sandra insjuknade i utmattnings-

depression och har målet att finna sig själv, hitta sina begränsningar och vad som behövs gö-

ras annorlunda för att undvika panikångest. Hon menar att hon måste ”tänka om” hela sitt liv. 

För att inte riskera att förvärra sin psykiska ohälsa behöver hon andra, till exempel arbetsgi-

vare och arbetskamrater, som kan ”ha koll” på henne så hon inte jobbar över o.s.v. Petra har 

inga anhöriga och bär på ADHD och utmattningsdepression. Hon jobbade mycket, och även 

då hon hade panikångest och ”knappt kunde stå på benen”.  

 

 

5.2. Upplevelser av otillräcklig förståelse och acceptans 

Anna befann sig tidigare i en miljö där hon upplevde sig sakna betydelse, där andras värde-

ringar och åsikter var de rätta. Samtal med personer utan erfarenhet av depression var enligt 

henne meningslösa och hjälpte ingenting; de saknade förståelse och kunde inte sätta sig in i 

henne eftersom de inte gått igenom problemen själva: ”Dom hade inte kunskap, dom hade 

inte ens hört talas om sådana psykiska sjukdomar.”. Hennes sambos familj förstod inte att 

hon var deprimerad, de tyckte hon var lat trots att hon mådde så pass dåligt. Hon fick inte ut-
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trycka sig emotionellt och bar inför dessa en mask för att skydda sig själv. Angående depress-

ionen upplevde hon sig inte förstådd av sin läkare som även ifrågasatte hennes dåliga må-

ende: ”hur kan du vara ledsen, det är ju så fint väder ute”. Läkaren fortsatte med den medicin 

som Anna upplevde inte hjälpte henne och som hon istället mådde dåligt av. 

 

Petra (som inte har några anhöriga) söker acceptans och bekräftelse från andra för att upple-

vas sig som duglig. ADHDn gör det dock svårt för andra att leva med henne och när detta och 

hennes utmattningsdepression uppdagades blev hon strax efter av med jobbet. Hon skäms för 

att inte ha ordning och reda men får inte ihop det. Eftersom hon inte har någon riktigt nära 

vänder hon sig till sig själv vid problem. ADHDn menar hon gör det svårt att läsa av andras 

intentioner, vilket andra också utnyttjat. Hon upplever det därför svårt med tillit. Hon vill 

träffa någon som accepterar henne och som kan vara ett stöd. När Petra träffade en psykolog 

var det första rådet att hon skulle skaffa hund, ”det har han tydligen sagt till andra också”; 

tanken var att mötet med andra hundägare skulle bryta isolationen. Petra visste inte ens hur 

hon skulle kunna ta hand om den, delvis beroende av den ekonomiska situationen. 

 

Jennifer ”bollar” hellre med läkare; ”jag är så pass stark som person att jag inte behöver 

prata om det här”. Med detta avser hon öppenhet gentemot icke-professionella inom Organi-

sationen. Efter att ha förlorat kontakter som hon anser berodde på uppdagandet av hennes 

psykiska ohälsa tabubelägger Jennifers samtal angående den psykiska hälsan med andra än 

professionella; de professionella säger hon sig lita mer på. Men att kontaktens uppbrott be-

rodde på ohälsan menar hon dock kan vara en förhastad slutsats från hennes sida. 

 

Samuel har inte kunnat prata om sin situation hemma, dels på grund av att han skäms över det 

och inte vill, dels för att han är ”uppfostrad sån” att sköta sig själv och hålla vissa saker för 

sig själv. Ibland orkar han inte hålla samman i den sociala fobin och bär då en mask. Hans fru 

ifrågasatte honom inte då han upplevde ångest och ”smet” i vissa sociala situationer (t.ex. 

köer, affärer), vilket han menar kan ha medverkat till att han aldrig kom till insikt och därför 

bar på den sociala fobin under så pass lång tid. Nu i efterhand inser han att han borde ha 

uppmanat henne att ifrågasätta honom. 

 

Emmas tillstånd medför att vissa sociala situationer är mycket ansträngande då hon ”upplever 

sig själv väldigt mycket”, vilket innebär mycket starka känslor. Ett halvår av fasad krävdes 

innan Emma vågade öppna sig inför en psykolog. Psykologen trodde att hon hade för mycket 
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prestige och därför inte skulle kunna klara av att komma till Organisationen, vilket gjorde att 

hon upplevde sig sårad och missuppfattad. Vid samtal med de anställda inom Organisationen 

fick hon veta att det inte var första gången folk har blivit sårade och missuppfattade. 

 

När Sandra insjuknade i utmattningsdepression gjorde upplevelsen av osårbarhet att den psy-

kiska ohälsan blev ett misslyckande. Enligt Sandra bar hon en mask, ett ”pokerface” inför 

andra och undrade efter insjuknandet varför ingen kunde bära och finnas till för henne. 

 

Bodils mamma skäms över henne, tycker situationen är jobbig, vill inte prata den psykiska 

ohälsan och har aldrig velat sätta sig in hennes situation. Mamman säger till andra att hon är 

arbetssökande, trots att hon inte kan jobba. 

 

Det framgår här att otillräcklig förståelse och acceptans kan uppstå i en rad olika typer av re-

lationer, såsom de till familjemedlemmar och professionella. Med dessa relationer kan dock 

följas negativa konsekvenser för respondenternas syn på sin psykiska ohälsa. 

 

 

5.3. Upplevelser av socialt stöd 

Via datorn blev Anna vän med en man på nätet som också visade sig ha liknande, svåra erfa-

renheter av psykisk ohälsa. Hon blev ”pushad” och följde hans råd eftersom han pratade 

mycket om problem han själv hade som de båda delade. Det han berättade kände hon igen sig 

i och tyckte det var intressant, ”han blev som en psykolog för mig”; hon hade ingen annan 

som förstod hennes problem: ”Det är lättare att prata med dem som själva har någon form av 

psykisk sjukdom, vi kan byta erfarenheter.”. Hon menar att de förstod att det till slut blir lät-

tare. Anna beskriver även relationen till en granne som betytt mycket för hennes rehabilite-

ring. Denna granne hade själv ”mycket svåra psykiska problem”. Genom att prata om allt som 

gäller känslor med sin granne hjälps båda två, eftersom grannen också vill prata. ”Grannen 

har mycket hjälp av psykiatriker och psykolog, så hon vet mycket och försöker hjälpa mig lite 

på hennes sätt.”. Grannen hjälpte henne med saker hon tyckte var jobbiga, som att komma ut 

och handla och liknande sociala aktiviteter, något hon annars inte hade gjort. Till slut klarade 

hon att handla själv och var stolt över detta. Vännen på nätet och grannen var de mest bety-

delsefulla personerna för henne, ”dem såg mig på ett annat sätt som ingen annan såg”; ef-

tersom de har liknande problem ser de vissa saker och känner igen sig. Hon menar att de för-
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står hur det i längden ska bli lättare. Med hjälp av dessa personer fick hon sig nya perspektiv 

på sig själv och insåg att det som hände inte var normalt, vilket bland annat fick henne att 

inse att problemen låg i hennes huvud och att hon borde söka hjälp. 

 

Den allra viktigaste personen i Bodils liv är hennes pappa, som själv gått in i väggen så han 

vet hur det känns att ha ångest och inte må bra, därför har han mer förståelse. Han ”ser rakt 

igenom” henne, har alltid stöttat henne och förstår henne på ett sätt hon inte riktigt kan besk-

riva. Bodil lyfter även fram en väninna som varit särskilt viktig, som hjälpte och stöttade 

henne och var som en ”extramamma”. Hjälpen kunde bestå i att komma och hämta henne när 

de skulle åka till Komvux, där de studerade omvårdnad tillsammans. Ibland när hon inte ville 

resa sig ur sängen kom denna väninna och i princip drog upp henne. Väninnan fixade även in 

henne igen på utbildningen efter att hon misslyckats två gånger. En annan viktig stöttepelare i 

hennes liv var ytterligare en väninna, som också hade en funktion som extramamma, som 

hjälpte henne med att skaffa körkort och därmed bryta isolationen. 

 

Markus beskriver att en vän varit ganska viktig för rehabiliteringen. Vännens föräldrar miss-

brukar, varav den ena heller aldrig funnits där, vilket gör att han har ganska stor förståelse för 

honom. Han är en av flera vänner som själv har egna diagnoser och exakt samma tidigare 

problem, vilket han menar ger de mycket kunskap och förståelse, vilket gjort att de haft stor 

betydelse för honom. Det går bra så länge de är på samma nivå. Han har personer att träna 

med, och de räknar med och väntar på honom utan krav, något som är extra viktigt på mor-

gonen; att någon behöver honom ger självförtroende. Han tröttnar lätt på sina kompisar och 

känner sig konstant tvungen att träffa nya människor.  

Genom en ADHD- grupp, där alla har exakt samma problem upplevde han acceptans och att 

det var helt ok att ha funktionsnedsättningar. Dit kom också föreläsare som han kände igen 

sig i och ”tryckte på exakt rätt knappar”, vilket han i hög grad tyckte var skönt. En av dem 

gav honom en viss självinsikt, där han plötsligt förstod den känsla han alltid haft under sin 

uppväxt, något han inte kunnat göra tidigare. Han trivdes och menar att ”Det är jäkligt befri-

ande att prata med människor med exakt samma livssituation, det här med rastlösheten och 

att alltid behöva en kick för dagen.”. Genom dessa relationer och samma typer av relationer 

inom Organisationen kunde han erkänna diagnoserna, vilket han menar var mycket viktigt. 

Markus lyfter fram en kurator han kom väl överens med som såg vad han behövde och gav 

honom detta, något som upplevdes mycket bra; ”hon har ju erfarenhet om vad man behöver”. 

Han tror att hon hade ADHD, och beskriver att det var ”mycket fart i henne”. De hade en 
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mycket bra relation där han kunde tala fritt om allt. Han fick hjälp med beteendet, bostad och 

en del andra praktiska saker. De kompletterade också varandra.  

 

Emma har en vän som har erfarenhet av samma psykiska ohälsa som förstår henne och som 

fungerar som en livlina. Det är någon som hon kunnat ringa när det varit som jobbigast. Re-

lationen till vännen har gjort henne öppnare och mer konkret om sig själv, vilket varit särskilt 

viktigt i relationen till dottern. Emmas psykiatriker sa ”Det är inte fel på hårddisken, utan på 

programvaran” och menade att hon under tidigare rehabiliteringar inte ändrat tankemönster 

och beteende utan bara fortsätt i samma höga tempo; hon har inte stannat upp och reflekterat 

över vad hon behöver förändra. För att komma ur det krävs att hon själv blir så medveten att 

”jag kan se tecknen på när något är på väg att gå fel”. Eftersom hon vill leva som andra 

kompenserar hon för perioder hon inte kan hantera. Med andra ord jobbar hon hårdare efter 

perioder av lägre produktivitet för att vara likställd andra. För henne blev det en chock när di-

agnosen lades fram, eftersom hon länge sökt anledningar till sitt mående i omgivningen. Hon 

insåg inte att det var något inom henne själv hon behövde ändra på. 

 

Sandras anser att modern som också ”gått in i väggen” förstår henne bäst, känner henne bäst 

och har varit till störst hjälp i hennes rehabilitering. Det är just hennes egna erfarenheter som 

ger henne förståelse. Hon ”släpade” Sandra till akuten när hon insåg att det behövdes. Sandra 

har två vänner som också har hjälpt mycket, där hon med den ena, som också har depression 

och mått dåligt hela sitt liv, har kunnat diskutera mycket om sina sjukdomar. I egenskap av 

sjukvårdspersonal har den andre mycket kunskap om bl.a. mediciner. Hennes ångest har 

dämpats dels genom dennes erfarenhet dels dennes kunskap. 

 

Petra nämner en viktig relation till en vän med gemensamt intresse hon kan vara öppen med. 

Denna vän har också erfarenhet av psykisk ohälsa; hon kan vara sig själv och som hon vill 

med honom, vilket hon uppskattar. 

 

Jennifers make genomgick innan en vuxenutbildning till att bli undersköterska. Han fick då 

teorietiskt lära sig om hennes bipolaritet, vilket har lett till en viss förståelse för hennes situat-

ion och en närmare relation de emellan. Makens kunskap har dock ingen större betydelse för 

hennes rehabilitering. Det var först hennes mamma som märkte att något var fel och tog 

henne till den psykiatriska akutmottagningen, vilket bidrog till att Jennifer insåg det ohållbara 

i situation hon aldrig velat erkänna.  
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Samuel träffade en psykolog som hjälpte honom att tvinga sig att utsätta sig för jobbiga soci-

ala situationer, med målsättningen att arbeta bort fobin. Det har blivit mycket bättre (t.ex. har 

hjärtklappningen försvunnit i vissa sociala situationer), även om det fortfarande händer att en 

osäkerhet uppstår. Angående den sociala fobin var denna psykolog till stor hjälp. 

 

 

5.4. Varför de sökte sig till Organisationen 

Av olika orsaker sökte respondenterna hjälp inom rehabiliteringsorganisationen för att för-

bättra sin situation. Petra ser Organisationen som mysig samlingsplats där alla är välkomna 

och som hon gärna går till för att arbetsträna och bryta isoleringen, en isolering som hon be-

tonar inte kan medicineras bort. Organisationen blev för henne ett vattenhål och en ny värld i 

relation till tidigare sociala sammanhang. Samuel är verksam på heltid i Organisationen och 

upplever det som en meningsfull sysselsättning, ett ”riktigt” jobb. Anna kan genom sin vis-

telse i Organisationen bryta isolationen, ”börja om” med sitt liv och få stöd i arbetet med den 

sociala fobin. Hur det hade gått annars vet hon inte, eftersom det inte enbart funkade med lä-

kare. Hon upplever Organisationen som icke-dömande, kravlös och frivillig. Hon blir där 

sedd och därmed ”medveten om allt som händer” och vad som är jobbigt, vilket gör att det 

blir bättre och bättre. Markus menar att Organisationen hjälper honom att få socialt umgänge, 

vilket upplevs mycket skönt eftersom han inte har så många vänner. Jennifers vistelse i Orga-

nisationen formar ett halvtidsjobb som ger henne kontinuitet. Genom Organisationen, där hon 

främst vistas i jobbsyfte, har hon kommit ”långt i hälsoväg”. Bodil vistas inom Organisation-

en som ett motprestationskrav från försäkringskassan, vilket gör att hon tvingar sig dit. På 

grund av hennes inre stress (utan medveten orsak) anser hon sig inte hinna vara där trots att 

inget annat ska göras; hon ställer sig frågandes över sin vistelse och menar att hon egentligen 

inte vill vara där; hade hon kunnat hade hon hellre varit hemma. Sandra hade av andra fått en 

bild av Organisationen som ett ”vuxendagis”, något som ändrades i mötet med en anställd 

där. Genom en grupp inom Organisationen får hon information och stöd. Emma anser sig be-

höva reflektera och prata om sina känslor och problem för att kunna sätta ord på de, något 

hon ser som krav för att kunna bli friskare. På grund av hennes situation har hon svårt för just 

detta och behöver därför extern hjälp. 
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5.5. Upplevelser av socialt stöd inom Organisationen  

Trots försäkringskassans motprestationskrav ger det Bodil mycket att vara inom Organisat-

ionen, hon mår bättre efteråt; ”Här kan man vara som man vill”. Det betyder mycket för 

henne att se att det finns andra som är i liknande situation. Till exempel gör en av deltagarna 

som inte ser några svårigheter henne alltid glad. Inom Organisationen finns även en betydel-

sefull och glädjegivande anställd som Bodil pratar med då hon mår dåligt som får henne att 

inse saker, där målet är att bearbeta sin självkänsla och sitt självförtroende. Här beskriver hon 

följderna av att hennes ohälsa kommer fram och förstås på djupet. 

”Hon ser rakt igenom mig, hon säger att hon kände igen sig själv i mig, att jag är så 

duktig på att spela teater (…) jag kan säga idag mår jag bra, det gör du inte alls det. 

Hon ser det direkt, läser av mig som en bok. Därför tyr jag mig till henne. (…) Det är 

både jobbigt och kul hur någon kan se hur den man egentligen är. Jag vill ju inte visa 

mig svag, helst en mask så att ingen ser. Hon kan få mig att bryta ihop, jag vet inte vad 

hon gör, kan börja gråta. Det räcker att hon trycker på vissa knappar, tycker det är lite 

sjukt.”.  

 

Markus upplever sig accepterad eftersom avvikelser inom Organisationen upplevdes vara 

normaliserade, vilket inte gäller annars: ”Det är inte lätt att ha en diagnos i Sverige”. Möjlig-

heten att där träffa personer med depression har gjort att han har kunnat erkänna sin depress-

ion, vilket han menat varit mycket viktigt och skönt. Organisationen hjälper honom även med 

dygnsrytmen och att upprätthålla ett normalt liv. Han har svårt att sätta sig in i sig själv på 

grund av sin psykiska ohälsa, han upplever sig frånkopplad och som ett tomt skal. Att träffa 

människor i liknande situation ger honom förståelse för sig själv och situationen. 

 

Inom Organisationen upplever Emma sig inte behöva anstränga sig; hon kan vara som hon är 

och sänka garden, vilket har varit ”jätteviktigt”. Hon anser att Organisationen är ett ställe där 

det är högt i tak och där folk är lyhörda och har förståelse för det hon väljer att göra. Hon är 

med i en grupp där alla har ”samma gemensamma nämnare” och psykisk ohälsa i grunden. I 

följande citat betonar hon betydelsen av att träffa personer med liknande psykisk ohälsa och 

att hon p.g.a. just det gemensamma kan bygga upp en acceptans för sin psykiska ohälsa. 

”Jag tror det är väldigt viktigt att ha ett sådant forum, där man träffar andra med lik-

nande problem. Det var därför jag sökte mig hit i alla fall.” (…)”Det handlar om öp-

penheten, att vara ärlig med hur man mår. Det blir en slags öppenhet eftersom man har 
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samma erfarenheter, men olika bakgrunder. Man har nåt gemensamt som gör det lät-

tare på något sätt.”. 

Inom Organisationen finns en person med exakt samma diagnos: ”Då är det som att man ta-

lar samma språk lite grann. Hon tror att många blir hjälpta av personer med liknande erfa-

renheter. Hon menar att det finns möjlighet att stötta varandra genom tips och idéer där man 

delar med sig hur man själv har hanterat olika situationer. Eftersom hon själv är så pass em-

patisk och vet hur det kan kännas att må dåligt har hon lätt att bry sig om andra i svår sits. 

 

Utan individerna inom Organisationen anser Samuel sig aldrig ha blivit bättre. Inom Organi-

sationen träffar han andra i samma situation, utan prestationskrav och stress. Dessa personer 

anser han vara lättare att prata med och förstår honom, medan ”de friska förstår inte hur man 

mår inuti, dem kan inte se hur man mår inuti, det är lättare om man är två likasinnade som 

inte mår bra”. Han upplever att alla bemöter honom mycket bra, vilket gör att han trivs bättre 

där än hemma. Han säger sig ha hittat hem. Där anser han sig få prata och lätta på hjärtat, vil-

ket gör att han alltid mår bättre efteråt. Att dela erfarenheter och speglas anser han vara till 

ömsesidig hjälp, vilket görs lättare med personer i samma situation som själva inte mår bra. 

Han visar alltid en god sida utåt, vilket kan göra att han lyssnar på andra tills hjärnan ”kokar”. 

Den sociala fobin är inte helt borta idag, men däremot skammen. 

 

Sandra ingick i Organisationen i en grupp som inkluderade kvinnor med utmattningsdepress-

ion, inom vilken de själva bestämde göromål. Genom att lyssna på allas ”resor” fick hon in-

sikten att utmattningsdepression och panikångestattack kan drabba alla. I gruppen upplever 

hon samhörighet och acceptans och känner sig mindre misslyckad. Att hon träffar människor 

i liknande situationer, med vilka hon bollar kring symptom, som känt och upplevt samma sa-

ker har skapat en känsla av samhörighet, vilket hon menar har haft betydelse för återhämt-

ningen. Saker hon lärt sig och vart med om kan hon förmedla till andra och vice versa. ”Man 

kan se sig själv i andra”. Hon anser att personer som inte är i samma situation inte kan förstå 

varandra. Även om alla upplever att bli sjuk på olika sätt, så kan de som varit med om samma 

sak och inte mått så bra lättare sätta sig in i henne. För att skaffa sig förståelse räcker det inte 

med diagnoser, utan andras perspektiv på henne är avgörande. Genom gruppen inom Organi-

sationen börjar hon tänka mer klart och ”komma tillbaka till livet”. Sandra talar även om en 

professionell inom Organisationen med vilken hon fritt kan uttrycka och samtala om vilka 

känslor och tankar som helst och hjälper henne att hitta något att leva för. Att ”hon förhåller 

sig mer som en vanlig människa som jag kan bolla idéer med, men ändå är professionell” be-
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tyder mycket för henne. Hon upplever att den professionella individen varken är teoribunden 

och inskränkt eller placerar henne i ett fack. Att denna är en vanlig människa hon kan ha var-

dagssamtal med möjliggör bättre reflexioner kring hennes liv.  

 

Jennifer beskriver en närmare relation till en person som hon där jobbar med inom Organisat-

ionen. De vet inte om varandras psykiska ohälsa men vet ändå mycket om varandra, vilket 

Jennifer upplever är till hjälp för båda. Efter hand har de lärt känna vad de mår bra respektive 

dåligt av hos varandra. Hon öppnar sig angående sin psykiska ohälsa enbart för profession-

ella, men värdesätter ändå och tar vara på andras kunskaper. Hon ställer gärna frågor till per-

soner med andra erfarenheter för att få en förståelse som kan vara till nytta för andra som rå-

kar ut för just sådana saker. Andra öppnar sig gärna för henne: ”de mår väldigt bra av att be-

rätta om sina händelser”. Hon anser att hon är duktig på att se vad personer mår bra av och 

inte. Men att öppna sig själv har hon inget behov av eftersom hon kommit längre än andra i 

rehabiliteringsprocessen. Hon går hellre därifrån än öppnar sig själv; ”jag lämnar aldrig ut 

mig själv och mitt liv”. Styrkan menar hon är något hon behöver bygga upp på egen hand. 

Hon vill inte kunna öppna sig inför dessa, dels på grund av rädsla för stigmatisering.  

 

En anställd inom Organisationen förstod att Annas process tvunget måste ske gradvis. Hon 

fick prova på mycket saker, vilket gav henne insikter, motivation och minskat yttre hjälpbe-

hov, där det blev lättare med tiden. Genom att klara utmaningarna blev hon stolt över att ha 

vågat och insåg att det inte var så svårt.   

 

 

Sammanfattning  

Presentationen av materialet visar att personer med liknande erfarenhet och professionella 

hade störst förståelse och acceptans för respondenternas psykiska ohälsa. Vi ser även att den 

problematik som uppkommit i andra relationer först kunde behandlas i dessa relationer. Det 

är även tydligt vilken betydelse dessa relationer har haft och hur de skiljde sig från relationer 

till icke-professionella och personer utan liknande erfarenhet. Man kan urskilja att de senare 

hade svårt att stödja respondenternas utveckling av sin förståelse och acceptans, vilket främst 

berodde på att de saknade erfarenhets- och upplevelsebaserad kunskap.  
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6. SOCIALPSYKOLOGISK ANALYS OCH TOLKNING  

Analysen ämnar besvara frågeställningen som ligger denna uppsats till grund och syftar där-

för till att ta reda på vilken betydelse det sociala stödet inom Organisationen har för rehabili-

terande individers syn på sin psykiska ohälsa. Nedan analyseras med hjälp av George H. 

Mead, Martin Buber och Erving Goffman den socialpsykologiska process respondenterna 

gick igenom för att öka förståelsen för sin psykiska ohälsa. I första kapitlet fokuserar vi på 

Svårigheter genom vissa vardagliga och professionella relationer, i andra kapitlet på Över-

gången till Organisationen och i tredje kapitlet på Positiva följder genom socialt stöd inom 

och utom Organisationen. Vi tar även stöd av tidigare forskning i denna analys. 

 

6.1. Svårigheter genom vissa vardagliga och professionella relationer 

I detta stycke analyseras hur det inom respondenternas vardagliga relationer uppkom negativa 

eller inga följder för deras syn på sin psykiska ohälsa. Detta görs för att bättre förstå de posi-

tiva följderna som sedan uppstod genom det sociala stödet. 

 

6.1.1. Att bli stigmatiserad 

I relation till de Goffman kallar normala (icke-stigmatiserade) anser vi att respondenterna 

skapar höga förväntningar på sig själva. Detta menar vi grundas i att individerna i omgiv-

ningen bär på förväntningar som respondenterna inte kan leva upp till. Exempel på att re-

spondenterna inte uppfyllde omgivningens förväntningar är att Emma vill leva som andra och 

därför kompenserar för perioder hon inte kunde hantera, Bodils mamma skäms och vill inte 

prata om hennes psykiska ohälsa, i Annas omgivning saknar hennes värderingar och åsikter 

betydelse. Utifrån Goffman menar vi att detta kan exemplifiera stigmatisering. Att Petra blev 

av med jobbet i samma stund som hennes psykiska ohälsa uppdagades är ett tydligt exempel 

på en stigmatisering som ledde till begränsade handlingsmöjligheter. Stigmatiseringen är nå-

got vi menar resulterar i att respondenterna idealiserar eller isolerar sig själva för att slippa 

det Goffman avser med sociala spänningar. Detta leder till att respondenternas uttryck på 

olika sätt begränsas och att vissa tvingas kontrollera sin sociala information (för Jennifer även 

gentemot hennes likar); de tillåts inte vara som den är, vilket gör det svårare för dem att för-

medla sig utan förvrängningar. Följderna av idealiseringar är tydliga; Sandra som upplevde 

sig osårbar såg insjuknandet som ett misslyckande, Petra som jobbade med panikångest, Jen-

nifer som inte insåg sin stressårbarhet, Anna som inte ville visa sig svag och därför bar en 

mask, Emma som chockades av diagnosen eftersom hon sökt anledningar i omgivningen, 
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följder vi anser ha (medvetet eller inte) uppstått för att slippa stigmatisering och istället bli 

accepterade. Vi hävdar även att isolationen (som uppstod hos Anna, Bodil, Petra och Markus) 

var ett sätt att undvika sociala spänningar. Vår tolkning är att följden av att andras förvänt-

ningar inte kunde uppfyllas var att individernas förståelse för sin egen psykiska ohälsa blev 

begränsad. Det ska dock inte uteslutas att respondenterna själva p.g.a. sin situation (t.ex. 

Samuels sociala fobi och inlärda slutenhet, Jennifers och Petras misstro till icke-

professionella) själva försvårade omgivningens förmåga att uppnå adekvat förståelse, vilket i 

sin tur kan ha grundats i tidigare icke-främjande relationer. 

 

6.1.2. Att bli institutionaliserad 

En individ som är institutionaliserad har enligt Mead fått sitt beteende kontrollerat av dess 

generaliserande andras attityd. Vi anser att respondenterna alla har kommit från olika sociala 

sammanhang där de på olika sätt mer eller mindre blivit begränsade genom stark social kon-

troll (i Meads bemärkelse) och otillräcklig förståelse. Den otillräckliga förståelsen förklarar 

de med att individerna inte delade deras erfarenheter, att de själva inte mått dåligt; ingen frisk 

förstår hur Samuel mådde psykiskt, Sandra anser att personer som inte är i samma situation 

inte kan förstå eller se sig själva i varandra, enbart två vänner med egen psykisk ohälsa för-

står Anna: ”dem såg mig på ett sätt som ingen annan sett”. Detta anser vi gör förståelsen för 

dem själva och deras psykiska ohälsa begränsad, vilket bidrar till bland annat skam och ma-

skering inför dem själva och andra. Med hjälp av Meads begrepp menar vi att respondenterna 

då de övertar begränsade attityder i dessa sociala miljöer inte kan uppnå tillfredsställelse ge-

nom sina reflexioner kring sin psykiska ohälsa; till personer utan psykisk ohälsa blir de alltså 

institutionaliserade. Att en begränsning existerar blir tydligt i deras möten med personer med 

liknande psykisk ohälsa: Markus upplever det mycket befriande i samtal med individer i 

samma livssituation, Emma upplever en slags öppenhet och främjande gemenskap som hon 

menar beror på delade erfarenheter, Samuel fick möjlighet att prata och lätta på sitt hjärta i re-

lation till personer som heller inte mått bra. Vi menar att det krävs liknande erfarenhet för att 

icke-professionella ska kunna ha en förståelse som inte leder till institutionalisering. Vår 

tolkning är att reflexionen och därmed den förståelse respondenterna fick för sin psykiska 

ohälsa avgjordes av vilka individer som fanns i dess omgivning. Deras reflexion kring och 

därmed förståelse för sin psykiska ohälsa anser vi inte ökade i någon större utsträckning i re-

lation till personer utan liknande erfarenheter och icke-professionella.  
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6.1.3. Skengestalternas grepp 

På olika sätt begränsades mellanmänskligheten i vissa vardagliga och professionella relation-

er. Med utgångspunkt i Bubers dialogteori menar vi att icke-professionella och personer utan 

liknande psykisk ohälsa bär på skengestalter mot respondenternas psykiska ohälsa, vilket i sin 

tur skapade skengestalter i respondenternas egen syn. Eftersom de har svårt att bli sedda och 

accepterade som de är består samspelet generellt av det Buber avser med kollektivism snarare 

än mellanmänsklighet. En följd av detta, som vi ovan nämnt, är att respondenterna idealiserar 

sig själva; med andra ord menar vi att omgivningens skengestalter tas över av individerna 

själva. Det är alltså personer utan liknande psykisk ohälsa som driver respondenterna till att 

det Buber avser med bildmänniskor istället för väsensmänniskor, där respondenternas förstå-

else för vad de är begränsas till fördel för vad de vill verka som att vara. Ett exempel är Anna 

som tvingas bära en mask då hennes emotionella uttryck begränsas, något som mer eller 

mindre återkommer hos alla respondenter. Alla har svårt att förstå sina begränsningar och be-

höver både öppna sig inför andra och få deras förståelse för att kunna se sin psykiska ohälsa 

på nya sätt; Anna förstår med hjälp av två vänner med liknande psykisk ohälsa att det som 

händer inte är normalt och att orsaken ligger inom henne själv, Emma anser sig behöva hjälp 

av andra för att kunna reflektera över hur hon själv fungerar för att förändra sitt beteende och 

bli friskare, Samuel får hjälp genom att dela erfarenheter och spegla sig i andra, något han 

menar lättare görs med personer i samma situation som själva inte mått bra.  

 

Det är tydligt att individer som saknade liknande psykisk ohälsa inte har den förståelse som 

behövs, vilket respondenterna anser berodde på att de inte upplevt liknande saker. Fram till 

att Samuel, som på grund av sin uppfostran höll på sin psykiska ohälsa i 30 år, öppnade sig 

inför personer med liknande erfarenheter och professionella verkade förståelsen för ohälsan i 

stort sett ha varit oförändrad. Det bör även betonas att han i viss mening förhöll sig på ett 

icke-personligt sätt gentemot personer utan psykisk ohälsa, vilket troligtvis underlättade and-

ras skengestalter av honom och att mellanmänsklighet försvårades. Vi tolkar det som att alla 

kriterier för Bubers definition av mellanmänsklighet av olika anledningar inte uppfylls i relat-

ion till anhöriga utan liknande erfarenhet; Bodils mamma ”vill” inte sätta sig in i situationen, 

Samuels fru ifrågasätter inte det undvikande beteendet, Anna är betydelselös i sin sambos 

familj. Vi förstår det som att personer utan liknande erfarenhet inte uppnår det Buber avser 

med fullständiga helhetsupplevelser, något som även gäller anhöriga; respondenterna betrak-

tas alltås inte såsom de verkligen är. Personer med liknande erfarenhet får dock inte automa-

tiskt fullständiga helhetsupplevelser, något som begränsar mellanmänsklighet enligt Bubers 
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definition. Genom att Jennifer tabubelägger samtal kring sin psykiska ohälsa med icke-

professionella inom Organisationen är mellanmänskligheten begränsad; skengestalten att vilja 

bli sedd som något annat än vad hon faktiskt är främjar det kollektiva samspelet.  

 

Vi söker innebörden av att alla kriterier för mellanmänsklighet inte uppfylls i relation till per-

soner med liknande psykisk ohälsa. Bodil bär på negativa upplevelser i relation till Organisat-

ionen samtidigt som hon upplever fördelar. Detta kan antingen bero på inre rastlöshet eller på 

den, med grund i försäkringskassans motprestationskrav, påtvingade socialiteten. Eftersom 

villkorslös delaktighet är ett kriterium för mellanmänsklighet gör kravet att mellanmänsklig-

heten blir framtvingad. Då professionella inte uppfyller alla kriterium för mellanmänsklighet 

blir förståelsen begränsad; Emma höll en fasad mot en professionell i ett halvår innan hon 

vågade öppna sig. Hon upplever sig även missuppfattad när denna påstår att hon är för pre-

stigefull för att delta i Organisationen; Petra fick rådet av en professionell att skaffa hund 

trots att hennes situation är ekonomiskt pressad. Då en professionell, skiljt från det äkta, upp-

fattar hur någon verkar vara anser vi att det existerar skengestalter, vilket gör att personlig-

heten inte riktigt erkänns. Vi menar det inte spelar någon roll vilken kunskap de profession-

ella väljer att tillämpa så länge mellanmänskligheten är begränsad. Detta följer vad Topor 

m.fl. (2006) upptäcker; att de professionellas bemötande istället för deras teoretiska kunskap-

er är avgörande för individernas rehabilitering. 

 

 

6.2. Övergången till Organisationen 

Vi har just analyserat hur vissa sociala relationer utanför Organisationen har haft en begrän-

sad positiv inverkan på individernas rehabilitering, vad gäller deras förståelse och acceptans. 

Nu ska betydelsen av inträdet till Organisationen analyseras. Mead exemplifierar bitar av sin 

teori genom att använda ett basebollag som metafor. Han menar att laget i sig utgör en social 

grupp för dess medlemmar, en grupp som blir en bestämmande faktor för individens tänkande 

och beteende ifall dess attityder övertas. Individen generaliserar den organiserade attityden 

inom den sociala gruppen den tillhör till en generaliserad andra. Vi menar att Organisationen 

i sin helhet eller åtminstone en enskild studiecirkel utgör en social grupp på grund av dess re-

gelbundna sociala möten (ex. Samuel på heltid, Jennifer på halvtid, Markus får kontinuitet) 

och blir en generaliserad andra. Deras behov som tidigare inte uppfyllts på ett tillfredsstäl-

lande sätt kan i de flesta fall förverkligas inom Organisationen. Detta gäller bland annat ar-
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bete, social samvaro, reflexion och gruppsamtal, något som respondenterna är i behov av, 

men som de av olika skäl inte kunnat tillägna sig tidigare. Vår tolkning är att respondenterna 

medvetet eller omedvetet söker sig till Organisationen av detta skäl. Vi misstänker att de åt-

minstone förstår att de kan få stöd i sin rehabilitering genom det sociala samspelet. Vi anser 

att denna integrerande grupp även har mer generell förståelse och acceptans för och emellan 

dess individer än tidigare upplevda sociala grupper och upplevelser av samhället i stort. Ex-

empelvis Markus som inte tycker det är lätt att ha en diagnos i Sverige upplever sin avvikelse 

normaliserad inom Organisationen och Anna som tidigare inte fick sina åsikter accepterade 

upplever inget dömande inom Organisationen. Vår tolkning är att Organisationens generella 

attityder konkurrerar ut tidigare generaliseringar inom andra sociala miljöer (Markus ADHD-

grupp och träningskompisar borträknade). Genom denna förnyelse av perspektiv kan negativa 

konsekvenser som tidigare uppstått (se 6.1.) bemötas och regleras (bland annat isolering och 

maskering), vilket utförligt beskrivs i 6.3. 

 

Eftersom de deltar i Organisationen samtidigt som de går i terapi och/eller medicinerar antar 

vi att de ser det sociala stödet som åtminstone ett komplement till psykologisk och/eller me-

dicinsk behandling. Exempelvis att Annas relation till sin läkare och medicineringen enligt 

henne inte räcker till och Petras insikt att isoleringen inte kan medicineras bort (en isolering 

som bryts genom Organisationens aktiviteter). Att Anna får insikter, motivation och minskat 

yttre hjälpbehov genom att prova på nya saker (genom tips från en professionell inom Orga-

nisationen) visar att hennes problematik kan behandlas socialt. Vår generella tolkning är att 

respondenterna trivs bra inom Organisationen (kan pusta ut, vara som man vill, får uttrycka 

sig, kan börja om). Förutsättningarna i denna nya sociala miljö möjliggör att de kan betrakta 

sin psykiska ohälsa på ett sätt som i regel tidigare inte gjorts.  

 

 

6.3. Positiva följder genom socialt stöd inom och utom Organisationen 

Här analyseras positiva följder för respondenternas syn på sin psykiska ohälsa. Sammanslag-

ningen av personer med liknande erfarenheter utom och inom Organisationen görs här ef-

tersom vi anser att de utgör ett stöd i lika stor utsträckning. Detta gäller inte det professionella 

stödet, eftersom inte alla professionella relationer leder till positiva följder. 

 

46 
 



6.3.1. Stödet mellan stigmatiserade 

Bland personer som tidigare varit eller är i liknande situation och därför har, vad vi antar, bu-

rit eller bär på samma stigma upplever respondenterna sig kunna bemöta sin psykiska ohälsa 

på ett konstruktivt sätt och behandla stigmatiseringens och de sociala spänningarnas konse-

kvenser (se 6.1.1.), både i den formella Organisationen och i annan informell gemenskap; 

Samuels skam reduceras, Anna bryter sin isolation och kan börja om med hjälp av några in-

divider, Sandra tänker klart och känner samhörighet samt upplever sig som vem som helst, 

Emma behöver inte anstränga sig utan kan istället sänka garden, Markus får självinsikt, för-

står den känsla han haft under hela sin uppväxt och kan acceptera sina diagnoser. Hur re-

spondenterna fungerar är alltså beroende av vilka normer som finns i deras sociala omgiv-

ning. Inte helt oväntat liknar detta Schöns (2009) resultat angående normalitet; rehabilite-

rande individerna bedömer ofta sig själva i relation till rådande normer; bortsett deras sociala 

sammanhang och liv före den psykiska ohälsan avgör deras bild av normalitet hur deras åter-

hämtning ser ut. Att återskapa acceptans och få förståelse för sin psykiska ohälsa är ett gene-

rellt och betydelsefullt tema i deras strävan efter psykisk hälsa, och det krävdes systematiskt 

stöd för att kunna förändra sin situation till det bättre. Vi menar att liknande erfarenhet är en 

av två egenskaper som är nödvändiga för att respondenterna ska kunna bygga upp acceptans 

och förståelse för det som i andra sammanhang stigmatiserats. Acceptansen från andra tolkar 

vi var ett resultat av den förståelse som de får genom sina egna liknande erfarenheter; de för-

står hur det är att leva med ett sådant stigma; t.ex. Anna menar att samtal med personer utan 

egen erfarenhet är meningslösa eftersom de saknar förståelse p.g.a. att de inte gått igenom 

samma sak, Samuel menar att de friska inte kan förstå hur han mår. Respondenterna själv-

acceptans och insikter menar vi ökas då deras psykiska ohälsa bemöts utan stigmatisering, av 

ett bemötande med andra förväntningar än vad de normala i Goffmans bemärkelse har; t.ex. 

kan Bodil vara som hon vill, Samuel och Anna upplever kravlöshet, Petra kan vara sig själv 

och som hon vill. Att ha varit i liknande sits menar vi medför att den sociala information som 

förekommer är förväntad och därmed lättare att förstå och acceptera, information som de 

normala i högre utsträckning inte förväntar sig. Detta resonemang stöds av det Topor m.fl. 

(2006) menar, att gemensamma erfarenheter innebär att individerna slipper ursäkta sina pro-

blem och förklara sig.  
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6.2.2. Det gemensamma språket 

Genom att respondenterna deltog i Organisationen tillförsäkras de sociala miljöer som skiljer 

sig från de miljöer de tidigare befunnit sig i. Inom men även utanför Organisationen finns det 

individer som genom sina liknande erfarenheter kan bidra till vad som kan kallas för frigö-

rande dialoger. Den frigörande effekten möjliggörs genom att de blir sedda och accepterade 

såsom de är, ett faktum som gör de till signifikanta andra; Samuel hade aldrig blivit frisk utan 

att öppna sig för personer inom Organisationen, Annas två vänner med liknande psykisk 

ohälsa är de mest betydelsefulla för henne eftersom de ser henne på sätt som ingen annan 

gjort och förstår hur hon i längden ska bli bättre, för Sandras återhämtning har det absolut be-

tydelse att reflektera sig i personer med liknande erfarenhet, Bodils pappa, som själv gått in i 

väggen, ser rakt igenom henne och är den viktigaste personen.  

 

Att under återhämtningsprocessen minska och hantera sina symptom genom sociala relationer 

och socialt gynnsamma miljöer är något som individerna har som strategi i Schöns (2009) 

studie. Som vi ovan nämnt anser respondenterna att dessa individer bär på en sådan förståelse 

som personer med psykisk hälsa saknar. Anledningen till att dessa individer bär på en större 

acceptans menar vi beror på att deras liknande erfarenheter ger dem större förståelse. På vil-

ket sätt kan då detta faktum trigga igång förändring av respondenternas personlighet i deras 

strävan efter psykisk hälsa? Vi menar att respondenterna har ett gemensamt språk eller åt-

minstone kan utveckla ett sådant med personer med liknande erfarenhet; att tala samma språk 

menar Emma underlättade. Vi menar att en signifikans av gester föreligger faktumet att re-

spondenterna får sina tankar, känslor och beteenden begreppsliggjorda och förstådda. Ef-

tersom de genomgått liknande processer väcks troligen liknande attityder hos dem båda kring 

deras gester eller, med andra ord, att de förstår varandra på det sätt som avses. Genom reflex-

ionerna kan respondenternas rutinmässiga beteende ersättas med kontrollerade och organise-

rade handlingar i Meads bemärkelse. Att överta hur personer med liknande erfarenheter han-

terat olika situationer och sedan reflektera kring dessa menar Emma är något som behövs för 

att kunna förutse ohälsan och sedan ändra sitt beteende, Sandra anser sig behöva reflektera 

med hjälp av perspektiven från personer i liknade situationer på henne för att kunna förstå sin 

psykiska ohälsa. Vår analys liknar vad Schön (2009) kommer fram till. Enligt henne utveck-

lar individer trygghet inom brukarstödjegrupper genom att erfarenhetsutbytena skapar ett ge-

mensamt språk och gemensamma värderingar samt att den lidande inte står ensam. Den tan-

gerar även forskning av Davidson m.fl. (2006) som menar att brukarstöd ofta har positiva 

aspekter; den som själv upplevt psykisk ohälsa kan bidra till en gemensam historia, acceptans 
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och förståelse samt ge ökat hopp till den drabbade. Vi menar därför att det är avgörande för 

reflexionerna vilka attityder som övertas och därmed vilka individer det förs dialog med. Vi 

anser att dessa relationer bidrar till att den sociala kontrollen över deras tankar och beteende 

och därmed institutionaliseringen reduceras; i mötet med dessa individer övertas attityder 

som ger de mer spelrum; exempelvis att Bodil upplever sig inom Organisationen kunna vara 

som hon vill, för Petra är den ett vattenhål, Emma kan där vara ärlig med hur hon mår, 

Samuel trivs bättre där än hemma, Markus avvikelse normaliseras. Vi väljer att se individer 

med dessa egenskaper som potentiella tillgångar, tillgångar som vi anser Jennifer inte fullt ut 

kan ta vara på genom sin princip att enbart öppna sig inför professionella. Detta resonemang 

hänger ihop med Davidson m.fl. (2006) om att drabbade kan finna fördelar med andras lik-

nande erfarenheter. Att överta andras attityder på sig själv är enligt Mead en förutsättning för 

att jaget ska kunna utvecklas i full utsträckning. Detta visade sig tydligt då Samuel öppnade 

sig om sin psykiska ohälsa inför personer med liknande erfarenhet. Jennifer upplever sig dock 

ha fått hjälp genom en icke-professionell inom Organisationen som inte känner till hennes 

psykiska ohälsa. Ett ytterligare intressant fenomen är hennes förmåga att hjälpa personer 

inom Organisationen som bär på annan problematik än henne själv. Att hennes egna erfaren-

heter har en betydelse för detta är dock inget vi kan utesluta; hon införskaffar sig förståelse 

för deras problematik genom samtal med andra inom Organisationen, men kanske även ge-

nom sina egna erfarenheter. 

 

Förutsatt att professionella personer förstår problematiken möjliggörs nya perspektiv och re-

flexivitet hos respondenterna på liknande sätt som personer med liknande erfarenhet. Anled-

ningen till att professionella bär på en större acceptans menar vi beror på att deras kompetens 

ger de större förståelse. Markus misstänker att en professionell bär på liknande psykisk 

ohälsa, något som skulle kunna vara befogat. Eftersom en professionell person känner igen 

sig själv i och ser rakt igenom Bodil misstänker vi att även denna kan bära på liknande erfa-

renhet. Ifall de professionella har gått igenom liknande saker finns självupplevda erfarenheter 

som ger förståelse. Betydelsen av denna eventuella egenskap är omöjligt för oss att mäta, 

men ökar troligtvis möjligheterna till vad Mead avser med signifikanta symboler, gester som 

förstås på samma sätt för båda parter. En alternativ tolkning är att dessa har lärt sig att förstå 

sig som medhjälpare till respondentens aktualiserande krafter genom terapi med andra klien-

ter i liknande situationer. På så sätt ger erfarenheterna av terapi en förståelse för responden-

ternas ohälsa utöver den teoretiska förståelsen. Frågan är dock ifall det senare alternativet kan 

förklara vad respondenterna i detta stycke upplevt.  
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Kan en icke-professionell individ utan egen erfarenhet skaffa sig en ökad förståelse för en re-

habiliterande individ? Genom att maken utbildades till undersköterska ökade hans förståelse 

för Jennifers psykiska ohälsa; relation blev närmare, men rehabiliteringen påverkades inte i 

någon större utsträckning. Emma och Petra som behöver få yttre påminnelser då de befinner 

sig i riskzonen att återskapa eller förvärra den psykiska ohälsan skapar signifikanta symboler 

med vissa personer i deras direkta omgivning genom att berätta om sin psykiska ohälsa, sina 

lärdomar och vad de behöver bli påminda om. På så sätt får omgivningen en ökad förståelse 

och en mer gemensam syn. Omgivningens attityder kan alltså förändras, vilket medföljer att 

respondenternas utsätts för mindre social kontroll. Vi menar att Emmas och Petras reflexioner 

möjliggörs just genom att de övertog andras attityder på sitt eget beteende, attityder de själva 

påverkat. Det ska betonas att dessa respondenter tidigare fått sin förståelse ökad genom grup-

per med personer med liknande psykisk ohälsa, vilket vi menar är ett kriterium för att kunna 

skapa dessa signifikanta symboler hos andra. Vi menar alltså att respondenternas förutsätt-

ningar ändras genom att personer i dess omgivning ökar sin förståelse genom kunskaps – och 

erfarenhetsinhämtning kring deras psykiska ohälsa. En slutsats blir därför att den individ som 

genom sitt förhållningssätt begränsar att en individs förståelse ökat kan efter inhämtade kun-

skaper och erfarenheter istället stödja densamma. 

 

6.2.3. Att främja det äkta 

Vi menar att respondenterna upplever tillfredsställelse i samband med situationer vi hävdar 

uppfyller alla kriterier för Bubers definition av mellanmänsklighet, eller med andra ord, när 

de ges möjlighet att tänka och uttrycka vad de ville, inte tvingas till något, upplever frihet 

från skengestalter och blir accepterade som de är.4 Individer som, förutsatt att mellanmänsk-

lighet uppstår, har en förmåga att träda in i deras inre värld och förstå de krafter som där ver-

kar. Detta upplevs i vissa relationer till professionella: Bodil som tycker det både är jobbigt 

och kul att bli sedd såsom den hon egentligen är av en professionell, Sandra som inför en pro-

fessionell fritt kan uttrycka och samtala kring vad hon än känner och tänker, något som bety-

der mycket. Detta upplevs även i relation till individer vi tolkar ryms inom Bubers begrepp 

pedagog. Dessa individer har störst inverkan på rehabiliteringen av alla kontakter som inte är 

professionella och förekommer i samtliga kontakters nätverk i egenskap av familjemedlem-

mar, grannar, vänner, individer i grupper inom eller utom Organisationen eller vänner genom 

4 Att mellanmänsklighet skulle leda till tillfredsställelse eller välbefinnande är inget Buber påstår. 
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sociala medier; Markus som har svårt att sätta sig in i sig själv tycker det är mycket skönt att 

lyssna på personer som delade hans erfarenheter, Jennifer som får andra med psykisk ohälsa 

att må mycket bra genom att förstå vad de behöver, Bodils pappa som ser rakt igenom henne 

eftersom han själv gått in i väggen och vet hur det upplevs, Emma som blir stöttad genom att 

lyssna på hur andra har hanterat olika situationer. Dessa individer bär på en förståelse vissa 

hävdar inte kan fås av personer utan psykisk hälsa. De respondenter som vi tolkar bär på vad 

Buber avser med skengestalter mot sig själva menar vi lever i en idealisering inför sig själva 

och/eller andra då de upplever skam och misslyckande vid insjuknandet. Med andra ord lever 

de i medveten eller omedveten förnekelse inför sig själva och/eller andra. Genom acceptan-

sen från personer med liknande erfarenhet och professionella kan denna förnekelse brytas ner 

för att istället ersättas av en acceptans för det äkta. Det väsentliga menar vi ligger i att re-

spondenterna av andra blir förstådda på ett mer korrekt sätt än vad de själva gör, så länge de 

lever i idealisering av sig själva; en process där skengestalter bryts ner till fördel för det äkta, 

vilket leder dem mot att bli väsensmänniskor. Just genom deras egen process har de blivit be-

kanta med verkan av respondenternas inre aktualiserande krafter och dess motkrafter och kan 

därför fungera som medhjälpare till deras egna inre krafter genom att relatera sina egna erfa-

renheter till dem. Detta förklarar vi med att de som är bekanta med de verksamma krafterna 

bär på någon form av förförståelse för respondenternas psykiska ohälsa utan att responden-

terna själva behöver ha haft denna förståelse från början. Som ovan nämnt menar vi att Jenni-

fer fungerar som en pedagog för andra. Genom samtal med vissa personer skapas en förstå-

else för den problematik andra hamnat i. Oavsett ifall denna förståelse även uppstått genom 

egna erfarenheter eller inte så är dess effekt värdefull, en effekt likt den de personer som de-

lar erfarenheter har för varandra. Det frestar att på ett sätt likna detta vid den professionella 

som av Markus misstänktes bära på liknande psykisk ohälsa. Vi misstänker att Jennifer fun-

gerar som en hjälpare vars förståelse inte bara är samtalsbaserad utan även baseras på den 

egna rehabiliteringsprocessen trots att den psykiska ohälsan döljs. Personer med liknande er-

farenhet och professionella har alltså en potentiellt avgörande betydelse i varje individs pro-

cess att bli en väsensmänniska, en människa fri från skengestalter. Buber menar dock att detta 

tillstånd och motsatsen bildmänniska är ytterligheter som tveksamt kan uppnås. Detta innebär 

att det alltid kommer att finnas delar av de båda, oavsett den ökning av förståelsen som indi-

viderna åstadkommer. Det är även ett faktum att den andre bara har en uppfattning, en gestalt 

av vem den ene är. Vem individen väljer att relatera sig till ser vi som en av flera viktiga fak-

torer i strävan att förstå och acceptera sin psykiska ohälsa.  
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7. AVSLUTANDE REFLEXIONER 

7.1. Slutsatser 

Bland personer utan psykisk hälsa kan vi se att deras förhållningssätt medför att responden-

terna bland annat leds till att skambelägga eller dölja sin psykiska ohälsa för sig själv och 

andra, något som vi antar försvårar främjande perspektiv på deras psykiska ohälsa. Vi tolkar 

det som att den psykiska ohälsan inte riktigt accepteras, först av andra och sedan av respon-

denterna själva. Vi menar att otillräcklig acceptans leder till att andras förståelse blir otill-

räcklig, och att andras otillräckliga förståelse leder till att de inte riktigt accepteras. Konse-

kvensen av detta menar vi är att det personliga uttrycket kontrolleras och att reflexionerna 

kring den psykiska ohälsan därför leds till att respondenternas rådande icke- ökade förståelse 

och därmed icke- ökade acceptans konserveras eller begränsas. Något förenklat kan man säga 

att dessa konsekvenser nästan uteslutande uppstår i relationer till personer utan psykisk hälsa, 

även med familjemedlemmar eller vänner. Icke-professionella och personer utan egen erfa-

renhet leder alltså respondenterna till institutionalisering; deras otillräckliga förståelse lägger 

grunden för den sociala kontrollen över tanke och beteende. 

 

Respondenterna söker sig till organisationen för att få tillfredsställelse angående arbete, social 

samvaro, reflexion och gruppsamtal, behov som inte kunnats realiseras i tidigare sociala mil-

jöer. Organisationen är ett socialt komplement till deras psykologiska och/eller medicinska 

behandlingar, där de kan betrakta sin psykiska ohälsa på sätt som oftast inte gjorts tidigare. 

Genom respondenternas regelbundna deltagande är Organisationen en social grupp som vi 

anser har inflytande över deras tänkande, där negativa konsekvenser (bland annat den sociala 

kontrollen) som uppstått i tidigare sociala sammanhang kan arbetas bort. 

 

I sin strävan efter psykisk hälsa fungerar personer med liknande psykisk ohälsa och profess-

ionella i respondenternas nätverk som signifikanta andra som bidrar till förändring. I sam-

band med dessa samtal övertas nya perspektiv som ger nya reflexioner kring deras psykiska 

ohälsa. Dessa konversationer kallar vi frigörande, eftersom de leder till att respondenterna 

kan frigöras från den institutionalisering som uppstått inom tidigare sociala sammanhang. Re-

spondenterna upplever sig nämligen kunna vara förhållandevis fria, impulsiva och som de 

personerna de är. Vår tolkning är att dessa relationer minskar kontrollen över deras tankar 

och beteenden. Med andra ord så tillåter deras Me (bestående av de nya attityderna) deras I 

komma fram mer än vad det tidigare fått eller kunnat göra. Detta möjliggörs genom att re-
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spondenterna övertar attityder som präglas av mer förståelse och acceptans. Anledningen till 

att de bär på en större acceptans menar vi beror på att deras egna erfarenheter och/eller kom-

petens ger dem större förståelse. Därmed inte sagt att alla relationer till personer med dessa 

egenskaper är till fördel för respondenternas förståelse och acceptans, men de relationer som 

bevisligen är det bär på någon av dessa egenskaper. Vi menar att förståelse och acceptans hos 

respondenterna är produkter av frigörande dialoger. 

 

7.2. Reflexioner 

Styrkan i vår analys är, enligt oss, att den bygger på upplevelser som visar tydliga mönster. 

Vi kan utifrån dessa ge ett par rekommendationer till de som drabbas av psykisk ohälsa. 1: 

De personer som drabbats av psykisk ohälsa bör söka sig till personer med liknande erfaren-

heter, oavsett orsak till den psykiska ohälsan och om annan hjälp ges. Dessa individer ser vi 

nämligen som potentiella resurser till ökad förståelse och acceptans i relation till den psy-

kiska ohälsan. Ytterligare fördelar antar vi kan uppkomma ifall de hjälpande individerna 

själva har fått stöd på liknande sätt. 2: Personer utan egen erfarenhet kan i viss mån utöka sin 

förståelse genom kunskaps – och erfarenhetsinhämtning kring relevant psykisk ohälsa eller 

vara ett stöd till de som redan har en ökad förståelse. De som här redan har hög förståelse har 

dock fått den genom individer med liknande psykisk ohälsa och/eller professionella. 

 

Efttersom vi ser förståelse och acceptans som sociala produkter blir isolerad självhjälp en 

mindre lämplig metod för personer med psykisk ohälsa. Jonas Aspelin (2008) ansåg att själv-

hjälpslitteraturen, som han menar fokuserar på enskilda individers möjligheter till framgång, 

självförtroende och tillfredsställelse med sitt liv, bortsåg från att jaget först blir till i mellan-

mänskliga relationer; utan sociala band skulle identiteten varken kunna identifieras eller hål-

las samman. Aspelin höll med Mead om att individen samtidigt som denna kunde kontrolle-

ras av sin omgivning också behövde den för sin personlighetsutveckling. Följande citat av 

Mead angående denna paradox kan upprepas; individen uppoffrar sig själv för den helhet som 

gör hans eget liv som ett jag möjligt. (Mead; s. 157). 

 

När vi påbörjade denna uppsats hade vi en bild av vilka som kunde tänkas ingå i projektet, 

vilka situationer och relationer de kunde tänkas ha upplevt. Genom studien har vi förstått att 

psykisk ohälsa kan uppstå ur en mängd olika situationer. De vi intervjuade hade till exempel 

stora skillnader angående familjesituation, krav på sig själva, socialt liv och antal diagnoser. 
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Dessa var endast några få faktorer bland oändligt många andra som direkt eller indirekt kan 

tänkas påverka uppkomsten av och återhämtningen från psykisk hälsa. Vad som påverkar 

vem verkar också mycket svårt att förutspå. Därför är det för oss inte bara irrelevant utan 

även omöjligt att teckna någon slags helhetsbild av hur återhämtning ser ut för den typiske 

personens som befinner sig i psykisk ohälsa. Något som däremot förenade samtliga var att de 

hade ett mål, en önskan att bli förstådda och accepterade som de personerna de var. 

 

Vi har enbart skrapat på ytan på ett omfattande och komplext område. Analysen bygger en-

bart på resultat från åtta kvalitativa intervjuer, vilket är en obetydlig mängd med tanke på an-

talet individer med psykisk ohälsa och hur många typer av psykisk ohälsa som existerar. Stu-

dien har omfattat personer med heterogena egenskaper och livssituationer med stor variation i 

problematik och omfattning. Eftersom vi har intervjuat en relativt liten heterogen grupp indi-

vider kan vi inte göra generaliseringar till andra populationer eller till liknande verksamheter, 

något som heller inte var avsett. Ytterligare en anledning att inte generalisera är att samtliga 

befann sig i olika rehabiliteringsstadier. Skulle vi gjort om denna studie hade vi antingen sökt 

fler respondenter eller (med preciserad och mer konkret frågeställning) sökt respondenter 

med mer homogen problematik i ungefär samma rehabiliteringsfas. 

 

7.3. Förslag på vidare forskning 

Det hade varit intressant att göra en studie av longitudell karaktär för personer inom åter-

hämtningsprojekt som Organisationen. Till exempel att man med jämna mellanrum under ett 

år intervjuar ett större antal individer i deras strävan efter psykisk hälsa. Fältet ska då vara 

tillräckligt homogent för att generaliseringar ska kunna möjliggöras i slutändan. 

 

Eftersom reflexion verkar vara en genomgående betydelsefull faktor under rehabiliterings-

processen ser vi fördelar i vidare studier kring detta. Då vissa personers förhållningssätt till 

arbete har haft betydelse vid insjuknandet tänker vi att arbete under rehabilitering kan ha en 

bromsande effekt för reflexionsförmågan. Rent definitionsmässigt kräver reflexion en distan-

sering från handlingen, enligt Lars-Erik Berg (2010). 

 

Ett annat intressant fenomen är att psykisk ohälsa ser ut att kunna leda till ytterligare psykisk 

ohälsa; att det skulle kunna finnas en diagnos som andra diagnoser uppstått ur. Att upptäcka 

vad som orsakar vad skulle därför kunna underlätta rehabiliteringen.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE  

 

TEMAN 

Ohälsa 

Berätta om din livssituation med egna ord. Hur skulle du beskriva dig själv? 

Har du försökt att komma till rätta med din situation? Varför/varför inte? Hur? 

Har du haft liknande problem förut? Om ja: hur kom du ur den situationen? 

Vilka personer tror du har haft (positiv, negativ) betydelse för din situation? Varför? 

Är du med i någon rehabiliteringsgrupp? Vilken påverkan har individerna på dig?  

Hur definierar du psykisk hälsa? 

Motivation 

Vad betyder meningsfullhet för dig? 

Om du vill förändra ditt liv, vad skulle du vilja förändra? 

Vad upplever du för möjligheter att förändras? 

Vad tror du fick dig att vilja förändras? 

Hur viktigt är det för dig att du kommer ur din svårighet? 

Vilka/vad tror du har betydelse för din motivation? Varför har de betydelse? 

Motstånd 

Vad upplever du för svårigheter att förändras? 

Vilka tror du försvårar/hindrar att du når dit du vill? Vad beror dessa svårigheter på, tror du? 

Ambivalens/dilemman 

Har du något jobbigt dilemma (motstridiga tankar, känslor kring något) som påverkar ditt liv? 

Har du tidigare haft dilemman som du lyckats bli av med? 

Framtiden 

Vad har du för tankar kring framtiden? 
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