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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilken betydelse hopp, egenmakt samt 

stigmatisering kan ha i en återhämtningsprocess från psykisk ohälsa. En kvalitativ metod 

tillämpades och individuella intervjuer med deltagare ur Högskolan Dalarnas erfarenhetspanel 

genomfördes. För att analysera empirin tillämpades en kvalitativ innehållsanalys som 

resulterade i följande teman: att bli accepterad, hoppets förutsättningar samt normaliserande. 

Resultatet visade att hopp snarare var en produkt av återhämtningen än det var en bidragande 

faktor. Att bli accepterad främjade egenmakt och skyddade mot stigmatisering. 

Normaliserande faktorer som medmänsklighet och att se till de friska sidorna främjade 

egenmakt och bröt vanmakt. Uppsatsens resultat kan betraktas som erfarenhetsbaserad 

kunskap, vilket är en grundförutsättning för en evidensbaserad socialtjänst där 

brukarperspektivet betonas.  

 

 

Nyckelord: Återhämtning, psykisk ohälsa, hopp, egenmakt, stigmatisering 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

”FAITH, HOPE AND LOVE” STORIES ABOUT RECOVERY FROM MENTAL ILLNESS 

 

Author; Åsa Pellas 

Dalarna University 

Social work 

Social work program 

C-essay 15 points  

Autumn term 2015 

 

 

Abstract 

 

The aim of the present study was to investigate the importance of hope, empowerment and 

stigma in a recovery process of mental illness. A qualitative method was used and individual 

interviews with participants from Dalarna University experience panel was conducted. To 

analyze the empirical data a qualitative content analysis was applied which resulted in the 

following themes; To be accepted, hope conditions and normalizing. The results showed that 

hope rather was a product of the recovery than it was a contributing factor. To be accepted 

promoted empowerment and protected from stigma. Normalizing factors like compassion and 

to emphasize the healthy sides promoted the empowerment and broke impotence. Thesis 

results can be considered as experience-based knowledge, which is a prerequisite for 

evidence-based social service where the user perspective is emphasized. 
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1. Bakgrund  

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste sjukdomarna i västvärlden och är likaså en av de 

vanligaste anledningarna till sjukskrivning (Vingård, 2015). I Sverige, liksom internationellt 

har den psykiska ohälsan ökat under en längre period och psykisk ohälsa räknas som ett av de 

stora folkhälsoproblemen (Socialstyrelsen, 2015).                 

 Med psykisk ohälsa avses i detta sammanhang allt ifrån nedsatt välbefinnande såsom ångest 

och nedstämdhet till psykiska sjukdomar såsom psykos eller förstämningssyndrom. Genom 

att i detta sammanhang inkludera vanliga mänskliga, psykologiska upplevelser som minskar 

välbefinnande bidrar detta till att avstigmatisera begreppet psykisk ohälsa (Vingård, 2015).  

 De senaste åren har ett perspektiv som söker förståelse för hur människor med psykisk 

ohälsa kan stödjas vuxit fram, nämligen återhämtningsperspektivet. Begreppet återhämtning 

kommer dels från brukarrörelsen och dels från professionella och forskare inom verksamheter 

inom socialpsykiatrin (Ralph & Corrigan, 2005; Schön, 2010; Slade, 2009). William Anthony 

var en av de som först började intressera sig för återhämtning och utveckla begreppet. Hans 

definition av återhämtning lyder:  

Återhämtning beskrivs som en djup personlig, unik förändringsprocess av ens attityder, värden, 

känslor, mål och/eller roller. Det är ett sätt att leva ett tillfredsställande, hoppfullt och 

konstruktivt liv även inom ramen för de begränsningar som sjukdomen skapar. Återhämtningen 

kräver att man utvecklar en ny mening med livet och nya livsmål, samtidigt som man lämnar 

mentalsjukdomens katastrofala effekter bakom sig (Anthony, 1993, s. 15). 

Anthonys definition påvisar att återhämtning är en process som innefattar många olika 

individuella komponenter. Till skillnad från vård i traditionell form handlar inte återhämtning 

om att reducera symtom. Återhämtning kan handla om symtomen men det handlar snarare om 

att förändra hela sin livssituation så att symtomen inte blir lika framträdande och inte hindrar 

det dagliga livet (Topor, 2004).        

En grundförutsättning för återhämtning från psykisk ohälsa som ofta beskrivs i forskningen 

är hopp (Schön, 2012). Med hopp menas att kunna känna hopp och/eller att andra förmedlar 

hopp. Det behövs mer forskning som handlar om hoppets betydelse för återhämtning från 

psykisk ohälsa. Att känna hopp är ett fenomen som ter sig olika för olika människor och det är 

en liten och subtil process men som kan ha en stor och avgörande betydelse för 

återhämtningen (Leamy, Bird, Le Boutillier, Williams & Slade, 2011).  

Återhämtningsbegreppet har många likheter med egenmaktbegreppet som även det handlar 

om att stärka individer och grupper så att de får kraft att förändra sin livssituation till det 
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bättre. Det handlar om att stötta och få igång processer som leder till att individen får större 

självförtroende, självkontroll och färdigheter (Askheim, 2007). Begreppet egenmakt är 

synonymt med empowerment men egenmakt är det begrepp som kommer att användas i detta 

examensarbete.                       

 Återhämtningsprocesser beskrivs även som en social process eftersom det är en process 

både inom individen och i förhållande till individens omgivning (Topor, 2004). I detta 

sammanhang blir förekomsten av stigmatisering en viktig faktor eftersom upplevelsen av 

stigmatisering kan hindra återhämtningen och upplevelsen av egenmakt (Brohan, Elgie, 

Sartorius  & Thornicroft, 2010).                           

 Alltmer inom det sociala arbetets fält påtalar vikten av att samla erfarenhetsbaserad 

kunskap som kan bidra till den evidensbaserade praktiken (Bergmark, Bergmark & 

Lundström, 2011). Erfarenhetsbaserad kunskap handlar i detta sammanhang om kunskap 

baserad på klienternas erfarenheter. Denna studie syftar till att undersöka vilken betydelse 

hopp, egenmakt samt stigmatisering kan ha för en återhämtningsprocess från psykisk ohälsa. 

Genom att samla erfarenhetsbaserad kunskap inom detta område är det studiens förhoppning 

att kunna ge bidrag till den evidensbaserade praktiken.               

 Fokus kommer att ligga på återhämtningen från psykisk ohälsa och vad som bidrar till 

hälsa. Utifrån detta förs ingen vidare diskussion om diagnoskriterier eller sjukdomsförlopp. 

Det är återhämtningen och hoppets, egenmaktens samt stigmatiseringens betydelse för denna 

som är studiens intresseområde och avgränsning. 
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1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse hopp, egenmakt samt stigmatisering 

kan ha i en återhämtningsprocess från psykisk ohälsa. För att nå detta syfte ska följande 

frågeställningar besvaras: 

 

- Vilken betydelse har det att känna hopp för att påbörja samt vidmakthålla en 

återhämtningsprocess från psykisk ohälsa? 

- Vilken betydelse har vanmakt och egenmakt för återhämtningsprocesserna? 

- Vilka erfarenheter har informanterna av stigmatisering och vilken betydelse har det för 

deras återhämtningsprocess? 

1.2 Begrepp 

Vanmakt, egenmakt samt stigmatisering är närliggande begrepp men särskiljer sig på vissa 

punkter som är av betydelse för denna studie. Det finns en maktaspekt i samtliga begrepp men 

det handlar antingen om att utöva makt eller att makt blir utövad till ens nackdel (Tengqvist, 

2007). I en återhämtningsprocess finns ofta erfarenhet av båda sidor av maktaspekten. Att 

utöva makt handlar i detta sammanhang om att kunna påverka sin livssituation genom att 

kunna tänka, tycka och agera utan att bli hindrad, vilket kan beskrivas som egenmakt 

(Askheim, 2007). Egenmakt är en individuell process men som förutsätter sociala processer 

som kan skapa möjligheter. Att makt blir utövad innebär att uppleva hinder och begränsningar 

för att påverka sin livssituation vilket är en form av vanmakt (Tengqvist, 2007). Att uppleva 

stigmatisering kan bli konsekvensen av vanmakt eftersom det kan leda till att bli utestängd 

från vissa delar av det sociala livet och därmed avvika från det normala (Goffman, 1971). 

Samtliga begrepp handlar om sociala processer. Det särskiljande är att vanmakt handlar om 

begränsningar och egenmakt om möjligheter. Stigmatisering kan bli resultatet av vanmakt 

som inte bryts. Vanmakt förutsätter inte sociala processer på samma vis som de övriga 

begreppen eftersom vanmakt även kan vara ett symtom på den psykiska ohälsan.  

1.3 Disposition 

För att ge en bakgrund till studiens inriktning presenteras i kapitel två tidigare forskning om 

återhämtning från psykisk ohälsa. Viktiga, främjande faktorer och även hindrande faktorer i 

återhämtningsprocessen lyfts fram. En gemensam nämnare för de olika faktorerna är 
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relationer. Trots detta har forskning inom området ofta ett individualistiskt perspektiv. Detta 

är den kritik som ofta riktas mot återhämtningsbegreppet och även det närliggande begreppet 

egenmakt. Denna kritik sammanställs i slutet av kapitel tre. I kapitel tre presenteras den 

teoretiska tolkningsram som ligger till grund för analysen av det empiriska materialet. 

Stigmatisering och egenmakt som teorier ger en djupare förståelse för återhämtningen från 

psykisk ohälsa genom att beskriva hur och varför vissa faktorer underlättar respektive hindrar 

återhämtningen. Kapitel fyra är metodkapitlet där studiens genomförande och 

tillvägagångssätt presenteras. Etiska aspekter samt trovärdighet och äkthet diskuteras. 

Analysen presenteras genom text och i tabellform som återfinns som bilaga. I kapitel fem 

presenteras studiens resultat som inleds med en sammanfattande figur av resultatet. Därefter 

presenteras de teman som utkristalliserats i analysen av det empiriska materialet. I kapitel sex 

diskuteras resultatet utifrån teoretisk tolkningsram samt tidigare forskning och avslutas med 

en slutsats där betydelsen av ett brukarperspektiv i det sociala arbetet diskuteras. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Hopp som en bidragande faktor i återhämtningsprocessen 

Hopp har i forskning beskrivits som en bidragande faktor för återhämtningsprocessen och det 

kan då handla om att känna hopp och optimism för framtiden (Leamy, m.fl., 2011). Forskare 

menar att denna faktor är tämligen outforskad och en ökad förståelse behövs för de små 

mikroprocesser som leder fram till att hopp påbörjas och vidmakthålls. Forskningen tyder på 

att de professionella behöver kunskap om hur de kan stödja återhämtning och samtidigt visa 

respekt för att det är individens egna och unika process (Leamy, m.fl., 2011). Hopp beskrivs 

ibland i forskningen i samband med en vändpunkt, en händelse som inträffar och förändrar 

synen på tillvaron. Vändpunkten kan handla om att få tillbaka hoppet om att ta tillvara på de 

möjligheter som finns för ett annat liv (Topor, 2004).       

Att träffa personer med liknande erfarenhet beskrivs i forskningen som en betydelsefull del 

av återhämtningen. Forskningen tyder på att dessa möten kan främja identitetsskapande 

genom att känna samhörighet med andra. Samhörigheten kan även handla om normalisering 

eller att stoppa isoleringen (Schön, 2009). Forskare påvisar vikten av att tala om återhämtning 

och skapa nätverk för att visa att återhämtning är möjligt. Forskarna menar vidare att det kan 

behövas fler berättelser om vad hopp är eftersom det kan förmedla hopp till andra (Jacobson 

& Greenley, 2001). Den erfarenhetsbaserade kunskapen om återhämtning från psykisk ohälsa 

innehåller berättelser om vikten av att acceptera det som har hänt och att vara sann med sig 

själv. Tidigare forskning beskriver hur detta kan handla om att växa, mogna och att acceptera 

sig själv (Schön, 2009). I forskningen beskrivs även hur många med erfarenhet av psykisk 

ohälsa uppger att orsaken till att de blev sjuka var en situation som de inte kunde kontrollera 

och som blev för mycket. Att nå denna insikt och vidare att acceptera det som hänt beskrivs i 

forskningen som ett sätt att skapa en ny mening med det fortsatta livet vilket kan ge en känsla 

av hopp (Schön, 2009).     

2.2 Återhämtning som en individuell process i ett socialt sammanhang 

I en kunskapsöversikt om forskning på återhämtning från psykisk ohälsa framför forskare att 

forskningen har tenderat till att fokusera på individens erfarenheter och meningsskapande 

(Leamy, m.fl., 2011). Forskare menar att detta kan ha skett på bekostnad av det sociala 

sammanhangets betydelse för återhämtningen. Forskningen beskriver hur det i det sociala 

sammanhanget kan finnas aspekter som till exempel stigmatisering som kan ha betydelse för 
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återhämtningsprocessen (Leamy, m.fl., 2011). Goffman menar att stigmatisering handlar om 

att avvika från det ”normala” (Goffman, 1971, s. 12) och därmed bli stigmatiserad. Psykisk 

ohälsa kan uppfattas som att avvika från det normala. I detta sammanhang kan det därför vara 

viktigt att inkludera den sociala omgivningen i forskningen på återhämtning från psykisk 

ohälsa.   

Återhämtning beskrivs som en individuell process vilket kan förklara varför tidigare 

kvalitativ forskning har fokuserat på de individuella erfarenheterna och meningsskapande. 

Den individuella processen är en viktig del av återhämtningen. Samtidigt kan aspekter i det 

sociala sammanhanget ge en bild av hur dessa påverkar återhämtningen. Detta kan ge kunskap 

om främjande faktorer och hinder för återhämtning från psykisk ohälsa (Leamy, m.fl., 2011). 

I forskning om återhämtningsprocesser betonas individens ansvar och medverkan i processen 

samtidigt som återhämtning ser till helheten och hur personen fungerar i det stora hela. 

Forskare påvisar även hur det kan vara betydelsefullt för personen i fråga att uppleva makt 

över sin egen situation (Topor, 2004).  

2.3 Sociala kontakter och relationer 

Sociala kontakter och relationer beskrivs i forskningen som en central del i olika perspektiv 

på återhämtning. Forskningen berättar om hur personer med erfarenhet av psykisk ohälsa ofta 

söker sig till personer med liknande erfarenheter eftersom dessa relationer tycks kunna främja 

en identitetsförändring som har positiv verkan (Schön, 2009). Forskare menar att en 

identitetsförändring kan handla om att bryta isolering, kunna betyda någonting för någon 

annan, att känna hopp och finna vänner som har förståelse för den egna situationen (Schön, 

2009; Topor, 2004). Forskning påvisar även hur dessa relationer kan vara till personer utan 

liknande erfarenhet men innebörden av relationen handlar om att bli accepterad och sedd för 

den man är och uppleva en viss gemenskap. Genom att känna gemenskap och ingå i ett socialt 

sammanhang menar forskare att individen kan stärkas och detta kan i sin tur motverka 

stigmatisering (Schön, 2009).                           

  I forskningen beskrivs en slags växelverkan mellan faktorer i den yttre miljön och inre 

processer som kan stimulera återhämtningsprocessen från psykisk ohälsa. Det ena tycks 

förutsätta det andra på så vis att förändring av yttre faktorer kan leda till att inre processer 

påbörjas och vice versa (Jacobson & Greenley, 2001). Även i denna växelverkan visar 

forskning på relationernas betydelse. Eftersom återhämtning sker i ett socialt sammanhang 

menar forskare att de sociala relationerna och kontinuiteten och kvalitén i dessa kan vara 
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viktiga. Relationerna kan vara med både professionella och icke professionella. Forskare 

menar att relationen i sig kan vara helande och därför kan det i behandlingssammanhang 

innebära att metoder och utbildning spelar en mindre roll och relationen i sig uppfattas som 

det av betydelse. Forskare har uppmärksammat att utan relationen tycks metoderna och 

insatserna bli verkningslösa (Schön, 2009).                      

 Forskning menar även att det sociala sammanhanget och de sociala relationerna kan utgöra 

hinder i en återhämtningsprocess. I samhällen som saknar information och medvetenhet om 

psykisk ohälsa kan denna aspekt bli aktuell (Leamy, m.fl., 2011). I detta sammanhang 

diskuteras stigmatisering som i forskningen framstår som vanligt förekommande bland 

personer med psykisk ohälsa (Brohan, m.fl., 2010). För att möjliggöra återhämtning påtalar 

forskare att hela livssituationen kan behöva förändras. Personen i fråga kan annars riskera att 

komma tillbaka till samma miljö som kan ha orsakat den psykiska ohälsan. Dessutom kanske 

personen i fråga återkommer med en stämpel på sig att vara ”psyksjuk” (Topor, 2004, s. 39), 

vilket försvårar situationen ytterligare när risk för stigmatisering blir aktuellt. 

2.4 Stigmatisering  

Psykisk ohälsa kan ge upphov till stereotypa uppfattningar av dessa personer som farliga och 

även hjälplösa (Topor, 2004). Dessa uppfattningar kan spridas i omgivningen och kan påverka 

hur omgivningen uppfattar och ser på den enskilde men även hur den enskilde ser på sig själv 

(Saleebey, 2005). På individnivå kan stigmatisering både ta formen av ett förväntat stigma 

och en själv-stigmatisering. Förväntad stigmatisering innebär att personen i fråga är van att bli 

illa bemött och diskriminerad på grund av sin psykiska ohälsa och väljer därför att avstå från 

att vara delaktig i samhället (Bracken & Ershammar, 2012). Självstigmatisering innebär att 

omgivningens föreställningar om en psykiskt sjuk person internaliseras och blir de egna 

föreställningarna. Självförtroendet blir sämre och passivitet ersätter aktivitet. Detta blir lätt en 

negativ spiral eftersom risken för ytterligare stämpling stärks vilket kan leda till en 

självuppfyllande profetia (Bracken & Ershammar, 2012).            

 Internationell forskning visar att självstigma kan vara ett hinder för återhämtning från 

psykisk ohälsa (Brohan, m.fl., 2010). Forskare menar att självstigma är vanligt förekommande 

hos personer med schizofreni eller annan psykisk ohälsa i Europa (Brohan, m.fl., 2010). 

Forskarna urskiljer en koppling mellan själv-stigma, egenmakt och sociala kontakter. Genom 

att stärka individen och arbeta med egenmakt samt att stimulera till sociala kontakter menar 

forskare att nivån av självstigma går att sänka (Brohan, m.fl., 2010). Därmed menar forskare 
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att egenmakt kan vara en strategi för att hantera självstigma. Egenmakt syftar till att stärka 

tron på sina egna förmågor och möjligheten att få tillbaka självförtroendet (Bracken & 

Ershammar, 2012). Begreppet har liknelser vid återhämtning och är synonymt med 

empowerment (Schön, 2012). I forskningen beskrivs även egenmakt som en kritisk 

medvetenhet som kan bidra till att förändra en situation som hindrar individens möjligheter 

till ett jämlikt och gott liv (Christens, 2013).  

2.5 Evidensbaserad praktik 

Ett brukarperspektiv innehåller olika dimensioner av möjligheten att som brukare av 

offentliga tjänster, kunna påverka utformningen av dessa (Ershammar & Johansson, 2012). 

Ett brukarperspektiv är således en av byggstenarna i en evidensbaserad praktik. Den 

evidensbaserade praktiken baseras på bästa tillgängliga kunskap, personalens förmåga samt 

klienters egna preferenser och behov (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Människor 

som på grund av psykisk ohälsa befinner sig i en utsatt situation borde få tillgång till de bäst 

lämpade och verkningsfulla insatser som han/hon behöver. Detta ligger även i socialtjänstens 

intresse som inte bör kasta bort värdefull tid på att bevilja insatser som inte har någon verkan 

eller som kan vara skadliga för klienten (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). 

Idealsituationen där klient och socialsekreterare talar öppet och ärligt och når konsensus är 

långt ifrån den verkliga situationen där den ojämna maktbalansen påverkar förståelsen för 

varandra (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). I idealsituationen ges klienten möjlighet 

till att ta makten över sin personliga situation och därmed även över beslut om insatser. Denna 

form av makt och medverkan beskriver ett tydligt arbete med egenmakt (Bergmark, Bergmark 

& Lundström, 2011).                                

 För att främja goda förutsättningar för en evidensbaserad praktik behöver man ta reda på 

hur insatser tas emot av klienten och huruvida de ger resultat eller inte. Denna kunskap 

behöver sedan systematiseras för att kunna användas i kommande beslut (Bergmark, 

Bergmark & Lundström, 2011). Att samla in erfarenhetsbaserad kunskap är därför en viktig 

del i strävan efter en evidensbaserad praktik som både tjänar klienten och organisationen gott. 

Genom att samla in erfarenhetsbaserad kunskap bidrar detta även till att utveckla forskningen. 

 Inom tidigare forskning om återhämtning från psykisk ohälsa påtalas vikten av att samla de 

professionellas kunskap om återhämtning för att bättre kunna stödja återhämtningsprocesser 

och samtidigt visa respekt för det unika och specifika (Leamy, m.fl., 2011). Föreliggande 

studie är ett försök att samla in erfarenhetsbaserad kunskap som kan bidra till en 



 

15 

 

evidensbaserad socialtjänst där brukarperspektivet betonas. Mer kunskap om erfarenheter av 

psykisk ohälsa minskar fördomar som annars riskerar att bidra till processer som leder till 

stigmatisering av utsatta grupper. Delaktighet och att använda sina egna förmågor bidrar till 

egenmakt och främjar återhämtningsprocessen som är individens egna aktiva process (Topor, 

2004).  
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3. Tolkningsram 

3.1. Stigmatisering 

Teorin om stigmatisering utvecklar förståelsen av återhämtningsprocesser genom att beskriva 

sociala processer som kan utgöra hinder i återhämtning från psykisk ohälsa. Forskare menar 

att forskning om återhämtning bör inkludera det sociala sammanhanget och aspekter såsom 

stigmatisering (Leamy, m.fl., 2011). Goffmans teori om stigmatisering kan därmed bidra till 

en utvecklad förståelse av återhämtningsprocesser. Goffman använder termen stigma för att 

förklara när någonting vid en person är avvikande (Goffman, 1971). Stigmatisering uppstår i 

sociala situationer där det finns en gemensam förståelse av vad som är normalt och avvikande 

och Goffman refererar till dem utan stigma som ”de normala” (Goffman, 1971, s. 12). Stigma 

finns inte i sig självt och en person kan i sig själv aldrig vara avvikande, utan det krävs att 

andra uppfattar personen som avvikande för att personen ska kunna bli det. Stigmatisering är 

således en social process som kommuniceras genom relationerna till varandra i en viss 

kontext. Termen stigma har funnits länge men dess innebörd har skiftat fokus. Idag ligger 

fokus för stigma på personens sociala situation som till exempel kan präglas av psykisk 

ohälsa. Att termen finns kvar men att fokus för stigma skiftar över tid visar på att stigma är en 

social konstruktion. Därmed beskriver Goffman hur den stigmatiserade och den normala inte 

är konkreta personer utan två olika perspektiv som är beroende av situation och kontext för att 

ha innebörd (Goffman, 1971).                            

 Goffman beskriver hur människor inom varje samhälle delas in i olika kategorier. Inom 

varje kategori finns vissa sociala regler som pekar på vilket uppträdande som förväntas av en 

viss kategori (Goffman, 1971). Att avvika handlar om att inte följa de sociala regler som finns 

för den egna kategorin och därmed inte leva upp till de stereotypa förväntningarna (Goffman, 

1971). Vissa kategorier anses mindre önskvärda och måttstocken och utgångspunkten är hela 

tiden de normala (Goffman, 1971). Indelningen i kategorier sker även inom psykiatrin där 

diagnoser fungerar som ett kategoriseringsinstrument som fördelar makt, roller och 

handlingsutrymme (Topor, 2004). Diagnoser tar sällan hänsyn till patientens sociala 

sammanhang utan pekar enbart på patientens brister. Begränsningarna som 

kategoritillhörigheten utgör håller kvar individen i ett sjukdomstillstånd som präglas av 

vanmakt och en lägre status. När situationen begränsas av de normala på liknande vis finns 

risk för stigmatisering.                               

 En återhämtningsprocess är en individuell process som sker i ett socialt sammanhang 
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(Topor, 2004). Ett socialt sammanhang som innebär inskränkningar i individens 

handlingsutrymme kan enligt Goffman innebära en situation där den normala och den 

stigmatiserade träder in. Den normales perspektiv kommer då att ha tolkningsföreträde 

framför den stigmatiserades. Sociala processer som leder till stigmatisering utgör på detta sätt 

begränsningar i den enskildes livssituation och vidare i återhämtningsprocessen.      

 Det finns uppfattningar av personer med erfarenhet av psykisk ohälsa som farliga men även 

som hjälplösa (Topor, 2004).  Att den sociala omgivningen betraktar psykisk ohälsa på detta 

sätt kan leda till att försvåra återhämtningsprocessen som även handlar om den enskildes 

nätverk och omgivning. Om den enskilde får en stämpel på sig att vara ”psyksjuk” (Topor, 

2004, s. 39) kan detta försvåra återhämtningen. Stämplingen sker ofta omedvetet av de 

normala men det är ett effektivt sätt att begränsa den stigmatiserades livsmöjligheter.    

 I kontakterna mellan de normala och de stigmatiserade har de normala ett visst övertag 

eftersom de båda förhåller sig till samma spelregler och de normala har tolkningsföreträde. 

Detta kan yttra sig i att allt den stigmatiserade säger och gör tolkas som symtom på dennes 

stigma (Goffman, 1971). Om den normala hade gjort eller sagt samma sak hade det inte lagts 

märke till. På detta sätt kan den stigmatiserade låsas fast i sin roll. Förenklingar kan vara 

nödvändiga för att kunna navigera i världen, men de skadar oftast de mest utsatta (Topor, 

2004). I sociala situationer när vi märker att en person har ett stigma kan det hända att vi 

använder oss av och utgår från kategoriseringar eftersom vi inte vet hur vi annars ska agera. 

Detta kan besvära både den normala och den stigmatiserade men den stigmatiserade har ofta 

mer erfarenhet av dessa situationer (Goffman, 1971). När det gäller psykisk ohälsa kan detta 

leda till att personen reduceras till sin ohälsa eftersom att ta hänsyn till personens situation 

och historia blir för komplext (Topor, 2004).  

Goffman beskriver hur de vi möter får en virtuell identitet vilken innehåller de egenskaper 

som tillskrivs personen utifrån våra förväntningar. Den identitet personen i fråga egentligen 

har och den kategori personen egentligen tillhör kallas social identitet och är personens 

faktiska identitet (Goffman, 1971). Den virtuella identiteten kan ofta vara en motsats till 

personens faktiska identitet.  Detta kan uppmärksammas om någon bryter mot de 

förväntningar som finns på den kategori man tillhör. Då uppstår det diskrepans mellan den 

virtuella och den faktiska identiteten. Denna skillnad och de trasiga förväntningarna kan leda 

till att personen i fråga blir utstött och vidare blir stämplad som avvikande. 
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3.1.1 De egna och de visa 

När den stigmatiserades faktiska identitet är känd för andra och för personen själv begränsar 

det personens handlingsutrymme. Den stigmatiserade vet att det finns någonting 

misskrediterande vid den egna personen som det inte går att fly ifrån. Det som då återstår är 

att söka sig till de två olika grupper som trots personens stigma accepterar personen, nämligen 

de egna och de visa (Goffman, 1971). De egna är de med egen erfarenhet av samma stigma 

vilket kan vara positivt för att få förståelsen för sin livssituation (Goffman, 1971). De visa är 

personer som har förståelse för den stigmatiserades situation utan att för den delen ha egen 

erfarenhet. De visa kan vara anhörig till någon med stigma eller på något annat sätt ha stigma 

på nära håll, huvudsaken är att de visa har förståelse och accepterar den stigmatiserade trots 

personens stigma. Att söka sig till de visa handlar inte om att försöka passera som normal, 

men det kan däremot normalisera situationen eftersom man accepteras av de normala 

(Goffman, 1971).  

3.2 Egenmakt 

Även egenmakt förutsätter sociala processer men som till skillnad från stigmatisering ger 

individen möjligheter i stället för begränsningar. Begreppet ligger nära 

återhämtningsbegreppet och egenmakt kan både ses som en komponent i 

återhämtningsprocessen och som en social process som stimulerar till återhämtning. 

Processerna kan ske i växelverkan med varandra. Första steget mot att uppleva egenmakt är 

att bli medveten om sin situation för att kunna tänka, tycka och agera (Askheim, 2007). 

Vikten av att själv styra sin situation är även central i återhämtningsbegreppet. Kritisk 

medvetenhet om sin livssituation visar sig kunna leda till insikt och vidare förändringar av 

olika slag (Christens, 2013). I återhämtningsprocessen kan detta beskrivas som hopp om att ta 

tillvara på det möjligheter som finns för ett nytt liv (Topor, 2004).       

 Egenmakten innebär möjligheter att minska de begränsningar som utgörs av andra och av 

sig själv. I teorin om egenmakt beskrivs detta som att bryta vanmakt och det en är central 

aspekt i begreppet (Tengqvist, 2007). Att bryta vanmakten kan som i återhämtningsprocessen 

innebära att sätta igång processer som leder till  förändringar som i sin tur leder till en 

utvecklad livssituation (Askheim, 2007). Vanmakt beskrivs ofta som att känna sig hindrad i 

sin levnadssituation där andra människors uppfattningar tycks styra (Tengqvist, 2007). Detta 

kan handla om stigmatisering där den psykiska ohälsan ger upphov till att bli betraktad som 

avvikande och denna stämpel utgör begränsningar och hinder i livsföringen.        
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Många som har gjort egenmaktresor berättar om utanförskap och om hur omgivningens 

nedvärderande kan leda till att man nedvärderar sig själv (Tengqvist, 2007). Egenmakt syftar 

till att bryta liknande processer som kan leda till utanförskap, stigmatisering och minskat 

välbefinnande i allmänhet. Egenmakt är en viktig princip i det sociala arbetet och beskrivs i 

IFSW (International Federation of Social Workers) definition av socialt arbete på följande 

sätt; 

Professioner inom socialt arbete ska främja social förändring, problemlösning och 

empowerment och frigörelse hos individer och grupper för att förbättra deras välfärd… 

I solidaritet med dem som befinner sig i en svår livssituation skall professionerna 

eftersträva att lindra fattigdom och att frigöra sårbara och förtryckta personer för att 

främja social inkludering (Askheim, 2007, s. 32).  

 

Liksom återhämtning är egenmakt ett individuellt perspektiv som förutsätter sociala 

processer. Den sociala omgivningen är därför central i förståelsen för egenmakt. Den sociala 

omgivningen kan vara en tillgång genom att individen blir betraktad som stark och kapabel 

vilket ger en känsla av makt (Tengqvist, 2007). Men den sociala omgivningen kan även 

utgöra hinder när den leder till stämpling och stigmatisering.               

 När det gäller den sociala omgivningens betydelse möter egenmaktbegreppet kritik. 

Kritiken handlar om att begreppet har blivit individualiserat vilket medför att ett stort ansvar 

läggs på individen att själv hitta sin styrka (Christens, 2013). Detta medför att det sociala 

sammanhangets betydelse tas bort. Detta liknar den brist som framförs inom forskning om 

återhämtning. Där står de individuella erfarenheterna i fokus på bekostnad av det sociala 

sammanhangets betydelse för att främja återhämtningen (Leamy, m.fl., 2011). Anledningen 

till detta kan vara det individualistiska samhälle som vi lever i idag. Den amerikanska 

forskningen om egenmakt får ta emot mycket av denna kritik eftersom egenmaktbegreppet 

där har en stark individualistisk inriktning (Askheim, 2007).  
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4. Metod 

4.1 Urval 

Denna studie syftar till att bidra till en ökad förståelse för betydelsefulla faktorer i en 

återhämtningsprocess från psykisk ohälsa. För att närma sig denna förståelse behövs 

berättelser av personer som har just denna erfarenhet. Studien navigerar i ett område där 

etiska aspekter blir extra viktiga eftersom det berör människor som befunnit sig i utsatta 

situationer och kan betraktas som en sårbar grupp. Samtidigt var det de etiska aspekterna 

tillsammans med de tidsmässiga ramar som finns för ett examensarbete som styrde 

rekryteringen. För att finna informanter med lång erfarenhet av psykisk ohälsa som upplever 

att de återhämtat sig samt som ur ett etiskt perspektiv kunde intervjuas tillfrågades deltagare 

ur Högskolan Dalarnas erfarenhetspanel.                       

 Erfarenhetspanelen bildades våren 2012 och består av personer med en lång egen erfarenhet 

av psykisk ohälsa. Deltagarna har genomgått en kurs i socialpsykiatriska forskningsmetoder 

och har fått kunskap om presentationsteknik och brukarrevision. Deltagandet är frivilligt och 

kurserna säkerställer att deltagarna kan hantera och presentera sin erfarenhet utan att lämna ut 

sig själva på ett sätt som inte känns bekvämt. Syftet med panelen är till stor del att sprida 

erfarenhetsbaserad kunskap till studenter som ska ut i yrkeslivet och möta personer med 

psykisk ohälsa (Högskolan Dalarna, 2015). Kvalitativa undersökningar kritiseras ofta för 

bristande transparens och särskilt när det kommer till urval (Bryman, 2002). För att motverka 

detta har ovanstående text syftat till att beskriva urvalet i studien som utgörs av relevanta 

undersökningspersoner utifrån undersökningens syfte och frågeställningar samt utifrån ett 

etiskt perspektiv. Nedanstående avsnitt syftar till att beskriva rekryteringen.   

4.1.1 Rekrytering 

Informanterna kontaktades genom att en generell förfrågan om att delta i föreliggande studie 

sändes ut till samtliga deltagare i Högskolan Dalarnas erfarenhetspanel via mejl. 

Erfarenhetspanelen består av tjugo medlemmar och samtliga medlemmar har genomgått de 

kurser som har beskrivits i avsnittet ovan. I nuläget är tolv av medlemmarna aktiva i 

erfarenhetspanelen. På förfrågan svarade fem av medlemmarna att de ville delta i studien. Till 

de fem blivande informanterna sändes därefter ett informationsbrev ut med information om 

studiens syfte samt information om samtycke och konfidentialitet (bilaga 1).      

 Inom ramen för denna studie bedömdes att fem informanter skulle kunna bidra med den 
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empiri som behövs för att uppnå teoretisk mättnad och påbörja analysen (Bryman, 2002). 

Även tidsaspekten var styrande vilket är vanligt förekommande i studier av detta slag 

(Bryman, 2002).        

Dessa fem personer kunde därefter rekryteras till studien utan mer information om deras 

bakgrund. Detta eftersom fokus för studien var återhämtningsprocessen från psykisk ohälsa 

och inte specifika diagnoser eller liknande.  

4.2 Kvalitativ metod 

För att bredda kunskapen om återhämtning från psykisk ohälsa inom denna studies 

undersökningsområden och för att vara öppen för nya förståelsesätt användes en explorativ 

forskningsdesign (Coleman & Unrau, 2011). Hopp beskrivs i forskningen som ett fenomen 

vars betydelse för återhämtningsprocessen är tämligen outforskad vilket motiverade en 

explorativ ansats  (Leamy, m.fl., 2011). Syftet med föreliggande studie var att undersöka 

vilken betydelse hopp, egenmakt samt stigmatisering kunde ha i en återhämtningsprocess från 

psykisk ohälsa. Frågeställningarna utforskade således erfarenhetsbaserad kunskap om hopp, 

makt/vanmakt samt stigmatisering. Det var intervjupersonernas subjektiva upplevelser av de 

teman som berördes i syftet och i frågeställningarna som var intresseområdet. Eftersom 

tyngdpunkten låg på förståelse för hur intervjupersonerna tolkade deras sociala verklighet och 

den kontext som de befann sig i förutsatte detta en kvalitativ metod (Bryman, 2002).    

 Metoden som användes för att samla in empirin var en kvalitativ intervju med en 

semistrukturerad intervjuguide. Den semistrukturerade intervjuguiden (bilaga 2) utgick från 

de teman som benämndes i studiens syfte och frågeställningar: hopp, egenmakt samt 

stigmatisering. Det övergripande fokusområdet var återhämtning. Med generella 

frågeställningar utifrån ovanstående teman hade informanten stort utrymme att besvara 

frågorna utefter vad personen i fråga ansåg vara viktigt (Bryman, 2002).          

 I föreliggande studie betraktades den sociala verkligheten som informanterna beskrev som 

sociala konstruktioner. En social konstruktion är föränderlig eftersom det är människan i 

samspel med andra som skapar den och den är därför inte konstant (Bryman, 2002). Att se på 

omvärlden på detta sätt är en förutsättning för att få syn på sociala fenomen och processer, 

som till exempel stigmatisering. Liksom Goffman påpekar är den sociala aspekten av ett visst 

fenomen, som till exempel stigmatisering, föränderlig över tid (Goffman, 1971). För att 

upptäcka de sociala konstruktionerna är förståelsen viktig vilket är det centrala i ett 

konstruktionistiskt perspektiv på omvärlden (Bryman, 2002).  
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4.3 Tillvägagångssätt 

Utefter informanternas önskemål ägde intervjuerna rum på informanternas arbetsplatser eller 

hemma hos dem. Informanterna uppgav att det var i dessa miljöer som de kände sig bekväma, 

vilket ledde till att det var lättare att öppna sig och berätta om deras erfarenheter. Genom att 

tillmötesgå informanternas önskemål kunde intervjuerna genomföras i en avslappnad och 

naturlig miljö vilket ofta ger upphov till mer spontana svar (Gochros, 2011).       

 Vid intervjutillfället påmindes informanterna om de etiska principerna vilka även hade 

angetts i informationsbrevet. Intervjuerna spelades in efter att samtycke till detta mottagits. 

Inspelningen startades direkt och efter detta inleddes intervjuerna med ett öppet samtal för att 

lära känna varandra och skapa en avslappnad stämning. På ett naturligt sätt samtalades det om 

de tidigare erfarenheterna av psykisk ohälsa. Samtalet leddes därefter in på återhämtningen 

och informanterna började med att berätta om händelser som varit avgörande för deras 

återhämtning. Intervjuguiden var mer tänkt som ett stöd i intervjuerna och den användes som 

en påminnelse om att samtliga teman behandlades under intervjuerna (Bryman, 2002). Under 

varje tema fanns ett stort antal frågor och många av frågorna besvarades genom 

informanternas rika berättelser och deras inriktning visade på särskilt viktiga områden i deras 

återhämtning.  Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjuerna. Eftersom det 

inspelade materialet bland annat innehöll ett inledande öppet samtal som inte hörde till själva 

intervjun spelades inspelningen fram till där samtalet kom in på själva återhämtningen och 

transkriberingen påbörjades därmed. Transkriberingen genomfördes genom att ett kortare 

stycke spelades upp och inspelningen stoppades därefter för att skriva ner ordagrant vad som 

sagts. Processen fortlöpte på detta sätt och pauser togs regelbundet för att behålla fokus och 

försäkra att materialet var av god kvalitet (Bryman, 2002).                

 Frågan om att läsa igenom det transkriberade intervjumaterialet ställdes till informanterna 

men förfrågan avböjdes. Däremot visade informanterna intresse för det färdiga 

examensarbetet. Efter överenskommelse kommer det färdiga examensarbetet att skickas via 

mejl till samtliga informanter.  

4.4 Analys 

En kvalitativ innehållsanalys användes för att söka förståelse för materialets innehåll. 

Inledningsvis lästes de transkriberade intervjuerna igenom med öppenhet för olika teman och 

kategorier som skulle framstå ur materialet (Coleman & Unrau, 2011). Utifrån en induktiv 

ansats söktes förståelse för hur informanterna beskrev vad som bidragit till återhämtningen 
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från psykisk ohälsa (Rubin, 2011).                         

 Därefter skiftades fokus och materialet söktes igenom utefter studiens syfte och 

frågeställningar som rör hopp, egenmakt samt stigmatisering. Utifrån dessa teman söktes 

meningsbärande enheter och kodningen började när enheter framstod som viktiga och det 

fanns likheter i de flesta andra informanters utsagor (Coleman & Unrau, 2011). Detta steg i 

analysprocessen kräver intresse och nyfikenhet för innebörden i det insamlade materialet med 

målet att förstå informanternas utsagor (Coleman & Unrau, 2011).        

 Enheterna som bestod av citat klipptes ut och numrerades 1-5 utifrån vilken intervju citatet 

härrörde från. Genom att studera citaten och sortera dem utefter deras innebörd framstod 

slutligen ett slags mönster som visade på olika kategorier som förklarade den kondenserade 

meningen i enheterna (Coleman & Unrau, 2011). Efter flera genomgångar av materialet 

kunde sedan vissa kategorier sättas ihop till en och samma (Coleman & Unrau, 2011). De 

urklippta citaten och vidare kategoriernas rubriker fästes på ett större ark som sattes upp på 

väggen för att få översikt. Denna process pågick under en längre tid och materialet söktes 

igenom flera gånger för att säkerställa att de mest framträdande enheterna hade inkluderats i 

analysen. Genom att gå igenom olika enheter och se om de lätt passade in i någon redan 

befintlig kategori visade det på att analysen var färdig. Därmed motsvarade analysen vad 

informanterna hade sagt (Coleman & Unrau, 2011).                  

 Under processen gjordes anteckningar om tankar av innehållet och utkast till 

teorikopplingar gjordes. Kategorierna förklarade tillsammans övergripande teman som 

inrymde samtliga kategorier och enheter. Genom ett öppet förhållningssätt fick kategorier och 

teman växa fram. Sökningen var öppen för materialets innehåll men riktade samtidigt in sig 

på meningsbärande enheter som kunde kopplas till de teman som innefattades av studiens 

syfte. De teman som vuxit fram gick att koppla till studiens syfte och frågeställningar samt 

besvara dessa. En kondenserad tabell över teman och kategorier samt meningsbärande enheter 

illustreras i bilaga 3.   

4.5 Trovärdighet och äkthet  

Forskare menar att reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) i den kvalitativa 

forskningen bör översättas till trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består av fyra 

delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2002). Forskare inom den kvalitativa forskningen brukar se på sin 

rapport som representationer av den sociala verkligheten och alltså inte som någon slags 
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slutlig beskrivning av hur det ”är” (Bryman, 2002, s. 263). Detta är även denna studies 

utgångspunkt. Resultatet i föreliggande studie gör inget anspråk på att vara den enda möjliga 

förståelsen av vad hopp, egenmakt samt stigmatisering kan betyda i en återhämtningsprocess 

från psykisk ohälsa. Liksom syftets formulering antyder handlar studien om hur den sociala 

verkligheten kan se ut. Huruvida resultatet framstår som trovärdigt eller inte beror på hur väl 

studien beskrivs och resultatet presenteras. Genom att vara transparent och därigenom visa 

hur studien har utförts enligt de regler som finns för kvalitativ forskning stärks trovärdigheten 

i studien. En förutsättning för detta är att vara säker på att forskaren har uppfattat 

informanterna korrekt (Bryman, 2002). Detta säkerställdes genom att summera intervjun 

innan den avslutades och ställa flera frågor där det fanns osäkerhet.            

 Föreliggande studie gör inget anspråk på generaliserbarhet utan öppnar upp för nya sätt att 

förstå vilken betydelse hopp, egenmakt samt stigmatisering kan ha i en återhämtningsprocess 

från psykisk ohälsa. Överförbarhet som delkriterium till trovärdighet handlar om att det ska 

vara möjligt att avgöra huruvida forskningens resultat är överförbara till en annan situation. 

Detta förutsätter bland annat att forskarens beskrivningar är fylliga och att fokus ska vara på 

djup, inte bredd (Bryman, 2002). Visserligen finns djup i denna studie men den bygger på fem 

individuella berättelser om återhämtning från psykisk ohälsa och bör inte förväxlas med 

någonting annat än det.                         

 Pålitligheten handlar om huruvida forskningsresultatet är trovärdigt. Trovärdigheten 

bedöms genom hur väl läsaren kan följa forskningsprocessen utifrån hur forskaren har 

redogjort för de olika stegen i processen. Denna valideringsteknik kommer sällan till 

användning eftersom kvalitativ forskningen genererar en mängd data som är svår att redovisa 

i detalj. Liksom när det gäller tillförlitlighet handlar det om att redovisa en transparent 

forskningsprocess så långt det är möjligt (Bryman, 2002). Tidsbristen kommer att vara 

avgörande för hur noggrant samtliga resultat redovisas.                 

 En möjlighet att styrka och konfirmera som delkriterium handlar om att forskaren kan visa 

att han/hon har handlat i god tro. Det vill säga att forskaren inte har låtit den egna 

förförståelsen eller den teoretiska utgångspunkten påverkat utförandet (Bryman, 2002). Vem 

och hur man är som forskare inverkar på resultatet i en kvalitativ studie och det kan vara svårt 

att säga exakt hur. Genom en explorativ ansats öppnas det upp för nya förståelsesätt för 

återhämtning från psykisk ohälsa. Det öppna förhållningssättet kan även bidra till att göra 

studiens resultat mer trovärdigt eftersom det inte tillåter den egna förförståelsen och den 

teoretiska utgångspunkten påverka utförandet i alltför hög grad.             

 Förutom de fyra delkriterierna som rör trovärdighet diskuteras undersökningens äkthet. 
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Äkthet handlar om att studera huruvida forskningen är relevant och tjänar individens och 

samhällets nytta genom att göra gott (Bryman, 2002). Samtliga informanter satte av gott om 

tid för intervjun och ville gärna dela med sig av sina erfarenheter.  Efter intervjuerna uppgav 

informanterna att det hade varit roligt och känts viktigt att få berätta om sina erfarenheter. Att 

informanterna upplevde studien på detta sätt var viktigt och uppfyllde äkthetskriteriet 

(Bryman, 2002). Informanternas berättelser representerar ett brukarperspektiv vilket alltid bör 

vara aktuellt inom det sociala arbetets fält och är till både samhällets och individens fördel. 

4.6 Metoddiskussion 

Resultatet från denna studie representerar inte alla som har återhämtat sig från psykisk ohälsa. 

Detta är resultatet av fem individuella intervjuer som tillsammans ändå utgör ett rikhaltigt 

material utifrån ett brukarperspektiv. Dock går det att finna gemensamma drag i 

informanternas livsberättelser som kan ge förståelse för återhämtning i sin helhet. Som redan 

nämnts gör studien inget anspråk på generaliserbarhet eller representativitet.        

 Eftersom syftet handlade om förståelse för hur intervjupersonerna tolkade deras sociala 

verklighet var intervju ett motiverat metodval (Bryman, 2002). Individuella intervjuer 

lämpade sig bäst eftersom ämnet kan vara känsligt och återhämtning är en individuell process. 

Kvalitativ intervju med semistrukturerad intervjuguide kan innebära en viss distans till 

informanternas berättelser. Detta eftersom intervjun genomförs med vissa på förhand givna 

teman och frågeställningar vilket kan innebära att oväntade teman inte upptäcks (Bryman, 

2002). Inom ramen för detta examensarbete och utefter syfte och frågeställningar var dock en 

kvalitativ intervju med semistrukturerad intervjuguide nödvändig. Genom det öppna 

förhållningssättet i analysprocessen kunde denna eventuella distans till informanternas 

berättelser minskas.  

Fördelen med den semistrukturerade intervjun är att det går att säkerställa att samtliga av 

undersökningens teman berörs (Bryman, 2002). En ostrukturerad intervju är ännu mera öppen 

och liknar ännu mer ett samtal där intervjupersonerna tillåts associera fritt (Bryman, 2002). 

Det öppna samtalet skulle kunna motverka en eventuell distans till informanternas berättelser. 

Samtidigt riskerar intervjuerna att bli väldigt olika varandra och inte beröra de centrala teman 

som innefattas i syfte och frågeställningar.                 

 Intervjuerna som genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide liknade samtal men 

de styrdes även till att innehålla samtliga teman. Flera följdfrågor ställdes för att komma 

djupare in på de områden som inrymmer studiens syfte och frågeställningar. Eftersom fem 
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intervjuer skulle genomföras bidrog den semistrukturerade intervjuguiden med en viss 

struktur som sedan underlättade för jämförelser mellan intervjuerna i analysprocessen 

(Bryman, 2002).       

Av respekt för att återhämtning är en individuell process och att samtliga informanter har 

sina personliga upplevelser av återhämtning blev aldrig fokusgruppsintervju ett alternativ. 

Fokusgruppsintervjuer kan både vara positiva och negativa eftersom de både stimulerar till 

svar och påverkar svaren i en viss riktning (Bryman, 2002). Fokusgruppsintervju hade i detta 

fall kunnat riskera att antyda att informanterna varit med om samma sak och de hade inte fått 

utrymmet till att berätta om sin unika upplevelse vilket var intresseområdet.  

4.7 Etiska överväganden 

Personer med erfarenhet av psykisk ohälsa kan vara en sårbar grupp beroende på hur väl de 

har bearbetat sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Deras sårbarhet beror även på om de 

befinner sig i en återhämtningsprocess och i så fall i vilken fas. Med denna grupps eventuella 

sårbarhet i åtanke och utifrån att intervjuer med personer ur denna grupp skulle genomföras 

påbörjades reflektionen över etiska ställningstaganden i ett tidigt skede. Studien handlar om 

återhämtningen från psykisk ohälsa med mycket av fokus på hopp och egenmakt, det vill säga 

det positiva, ljusa och stärkande i deras livshistoria. Trots detta handlar det i grunden om en 

svår och mörk tid i deras liv och informanterna kanske just då befinner sig i en svårare period 

i sin återhämtning. Intervjufrågorna kan röra upp jobbiga minnen och påminna om djupa sår. 

 Att intervjua deltagare ur erfarenhetspanelen framstod därför som ett bra alternativ eftersom 

deltagarna har bearbetat sina erfarenheter av psykisk ohälsa och numera är utbildade berättare 

som av fri vilja ställer upp på intervjuer. Erfarenhetspanelen, studenter, professionella samt 

forskning utgör tillsammans en evidensbaserad praktik. Deltagarna i erfarenhetspanelen vill 

sprida kunskap om psykisk ohälsa och genom sitt deltagande i panelen upplever många att 

deras erfarenheter kan få en ännu större betydelse och eventuellt hjälpa andra. 

Erfarenhetspanelen är ett tydligt exempel på egenmakt där deltagarna går samman och deras 

deltagande stärker självkänslan (Tengqvist, 2007). Erfarenhetspanelen är även viktig när det 

gäller att avstigmatisera begreppet psykisk ohälsa. Stigmatisering handlar om normer och att 

avvika från dessa (Goffman, 1971). Genom att sprida kunskap om psykisk ohälsa och 

förändra stereotypa uppfattningar kan normer och attityder förändras till att bli mer 

accepterande och inkluderande.  Att tillfråga deltagarna i erfarenhetspanelen om att delta i 

denna studie var ett sätt att få tillgång till erfarenhetsbaserad kunskap. Genom att intervjua 
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deltagarna om deras erfarenheter sattes brukarperspektivet i fokus och resultaten av studien 

bidrar till den evidensbaserade praktiken.  

I blanketten för den etiska egengranskningen har i samråd med handledare samtliga frågor 

besvarats med nej (bilaga 4). Utifrån detta har ingen ansökan om etikprövning av forskning 

till forskningsetisk nämnd gjorts. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

är till för att säkerställa att forskning sker på en human grund som innefattar respekt för 

mänskliga rättigheter, människovärdet och grundläggande friheter (Codex, 2015). Det är 

forskaren och i detta fall uppsatsförfattaren som har det yttersta ansvaret för att studiens 

innehåll är av god kvalité samt att innehållet är moraliskt acceptabelt (Codex, 2015). För att 

uppnå detta krävs en kontinuerlig etisk reflektion.                   

 Samtliga informanter mottog ett informationsbrev (bilaga 1) via mejl innan intervjutillfället. 

Informationsbrevet beskrev studiens syfte och grunderna för deltagandet. Vid intervjutillfället 

diskuterades informationsbrevet för att försäkra att informanterna tagit del av innehållet. 

Informationskravet är en av de etiska principer som gäller för svensk forskning (Bryman, 

2002). Det handlar om att informera informanterna om studiens syfte samt att informera om 

att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare motivering. I denna 

studie intervjuades utbildade berättare som har intervjuats många gånger och samtliga 

informanter kände väl till hur intervjuerna går till och premisserna för deltagandet. 

Informanterna var väl införstådda med studiens syfte eftersom det kretsar kring det område 

som de är vana att berätta om och de ville gärna dela med sig av sina erfarenheter. Detta är 

vad samtyckeskravet handlar om, att informanterna ger sitt samtycke till deltagande och att de 

vet vad de ger sitt samtyckte till (Bryman, 2002).                   

 Konfidentialitetskravet går ut på att forskaren ska behandla alla uppgifter om de personer 

som ingår i studien med stor konfidentialitet vilket innebär att ingen obehörig ska kunna få 

tillgång till uppgifterna (Bryman, 2002). Informanterna informerades om att deras berättelser 

skulle anonymiseras och därför inte skulle kunna gå att spåra till dem. Inspelningarna 

raderades efter att intervjuerna hade transkriberats och ingen annan än studiens författare 

lyssnade på inspelningarna.                            

 De uppgifter som samlas in får endast användas för forskningens ändamål vilket beskrivs i 

det så kallade nyttjandekravet (Bryman, 2002). Föreliggande studie kommer att 

sammanställas i form av ett examensarbete, samt att resultatet kommer att presenteras vid en 

FoU-konferens vid Högskolan Dalarna i januari 2016. Efter överenskommelse med 

informanterna kommer det färdigställda examensarbetet att skickas via mejl till samtliga 

informanter.  
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5. Resultat  

5.1 Presentation av det empiriska materialet 

Informanterna var fem medlemmar ur Högskolan Dalarnas erfarenhetspanel. Samtliga 

medlemmar hade varit med i panelen från att den startade 2012. Informanterna var mellan  30 

och 60 år gamla och bestod av två män och tre kvinnor, samtliga med en lång erfarenhet av 

psykisk ohälsa. Intervjuerna med dessa fem personer resulterade i 77 enkelsidor med 

transkriberad intervjutext. Informanterna var vana berättare vilket märktes tydligt i 

intervjuerna när de berättade om sina erfarenheter utan att behöva särskilt många frågor för att 

komma vidare i berättelserna. Deras berättelser var lugna och tydliga och väckte genast 

intresse och nyfikenhet hos lyssnaren. Det analyserade materialet resulterade i tre teman: 

hoppets förutsättningar, att bli accepterad samt normaliserande. Dessa teman och dess 

underkategorier illustreras i Figur 1. I följande avsnitt kommer dessa teman att närmare 

utvecklas.  

 

Figur 1: Teman och kategorier som framkom ur det analyserade materialet 

 

Teman 

 

 

Hoppets 

förutsättningar 

 

Att bli accepterad 

 

Normaliserande 

 

Underkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra förmedlar 

hopp 

 

Vändpunkter 

 

Ödmjukhet inför 

livet 

 

Att bli accepterad av 

andra 

 

Att acceptera sig 

själv 

 

Positiv spegling 

 

Stigma 

 

Medmänsklighet 

 

 

Att bevara de friska 

sidorna 

 

Utrymme att välja 

 

5.2 Hoppets förutsättningar 

Temat hoppets förutsättningar innehåller informanternas berättelser om hur hoppet infinner 

sig, hur det känns och vidare vad detta innebär för återhämtningsprocessen från psykisk 

ohälsa. Informanterna berättade om längtan, förnöjsamhet, relationer samt hopp som inre och 

yttre process. Det gemensamma innehållet i informanternas berättelser handlade främst om tre 

olika områden; andra förmedlar hopp, vändpunkter samt ödmjukhet inför livet.   
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Samtliga informanter kom i ett tidigt skede av intervjuerna in på någon form av vändpunkt i 

deras livsberättelse, antingen av sig själva eller när frågan om hoppets betydelse för 

återhämtning ställdes. Vändpunkten utgjorde en tidsmarkör, ett före och efter i deras 

livsberättelser även om måendet fortfarande kunde vara både bättre och sämre än innan denna 

vändpunkt. Vändpunkten hade inneburit någon form av insikt för informanterna. Ofta hade 

vändpunkterna inträffat vid tidpunkten då de träffade sin blivande make/maka, men även 

andra möten nämndes, till exempel mötet med en psykolog som hade betytt mycket eller 

mötet med en församling. Gemensamt i dessa möten var att den relation som hade upprättats 

hade varit av stor betydelse och den känsla som vändpunkten förde med sig beskrevs som 

någonting värdefullt som informanterna bar med sig. En av informanterna beskrev hoppet 

som ett sökande som gav resultat. Han ger exempel på när han kom in i en församling för 

första gången.  

…och när jag kom in där…- jag kom hem!- Det var ren glädje. Alla år jag gått förbi där utan 

att veta. Det var inte en liten förändring! (1) 

I samband med dessa vändpunkter talade informanterna om kontraster i livet, om ljusa och 

om mörka stunder. Informanterna förmedlade en slags insikt om att det kan vara både ljust 

och mörkt och denna insikt ger ödmjukhet inför livet. Ödmjukheten märktes i informanternas 

sätt att tala om hur de uppskattar saker de tidigare inte sett eller lagt märke till. Det var ett 

slags skimmer i deras livsberättelser som ingav frid och tillförsikt. Det handlade om 

existentiella tankar som frambringar hoppet. Hoppet framträdde mer som en process än en 

klart definierad känsla. Många av informanterna beskrev att de upplever att allt har varit 

menat och att de är tacksamma för allt som har hänt eftersom det lett dem dit de är idag.    

Hoppet tycktes handla om en livsfilosofi, en känsla som uppstår ur erfarenheter av 

någonting mörkt. Det ljus de förmedlade var väldigt starkt och det tycks bero på att det tänts 

på en plats som varit väldigt mörk. Utifrån detta gick det att ana att hoppet kan vara någonting 

som enbart kan upplevas på detta starka vis förutsatt en erfarenhet av psykisk ohälsa eller 

någon annan traumatisk upplevelse men som nått en vändpunkt och gjort att livet tagit en ny 

riktning. Hoppet i denna form var någonting som har tillkommit utifrån själva erfarenheten 

och var således ingenting som funnits innan sjukdomen bröt ut eller funnits med under hela 

återhämtningen. Informanterna nämnde ett sökande som funnits under en längre tid, men 

denna starka känsla som de beskrev kom ur själva erfarenheten. En av informanterna uttryckte 

det på detta vis: 
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Jag är så långt över vad som är normalt! När jag mår bra mår jag jättebra! Och när jag är glad 

är jag enormt glad!.. För allting tills nu har varit tomt. ... jag gråter av glädje för saker jag 

aldrig haft förut. (3) 

Andra människor har varit viktiga eftersom de har förmedlat hopp. Det som sades eller 

gjordes i ett kritiskt skede av sjukdomen kunde ha en stor betydelse. Andra människors 

betydelse var central i informanternas berättelser till exempel när det gällde hur de kunde 

förmedla hopp. Att andra människor säger positiva saker, eller bara har en positiv inställning 

till livet kan hjälpa. Informanterna nämnde också hur detta kunde upplevas som besvärande 

för vissa men för dem hade det varit skönt när någon varit optimistisk eftersom det smittat av 

sig. En av informanterna var väldigt ung när hon blev sjuk och berättade om hur personal på 

den psykiatriska avdelningen där hon var intagen förmedlade hopp till henne. Detta har haft 

stor betydelse för hennes återhämtning eftersom hon insåg att hon kunde bli frisk.  

Det var saker de sa som – du är så ung!- Du har hela livet på dig!- Du ser inte sjuk ut-… jag 

insåg att jag kunde bli frisk. (2) 

Hoppet tycktes ha en meningsfull betydelse för att vidmakthålla återhämtningsprocessen. 

Utifrån informanternas berättelser handlade hoppet om en ny syn på livet som erfarenheterna 

av psykisk ohälsa förde med sig. Däremot talade inte informanterna om hoppet som någonting 

som påbörjar en återhämtningsprocess. Informanterna talade till en viss del om vändpunkter 

och om hur andra människor kunde förmedla hoppet, vilket kunde uppfattas som 

betydelsefulla upplevelser i ett tidigt skede av återhämtningsprocessen. Dessa upplevelser var 

viktiga byggstenar i hoppet. Men informanterna talar om hoppet som någonting annat utöver 

detta och hoppet tycktes snarare vara en produkt av återhämtningen än en bidragande faktor.   

5.3 Att bli accepterad 

Ett annat övergripande tema som framstod som stort och extra betydelsefullt var att bli 

accepterad. Det handlade om vikten av att bli accepterad av andra, att acceptera sig själv, 

stigma samt positiv spegling. Informanternas berättelser inrymde även områden som handlade 

om att bli sedd, att vara en viktig person, att ta sig själv på allvar, ta huvudrollen i sitt liv med 

mera.  Det övergripande temat, att bli accepterad, hade stor betydelse i två steg. I ett första 

steg handlade det om att känna sig accepterad utifrån att man accepterade sig själv och kände 

sig accepterad av andra. I ett andra steg framstod denna acceptans som en slags medicin som 

främjade egenmakt och skyddade mot stigmatisering. Att acceptera sig själv innebar en viss 

styrka och det öppnade upp för nya möjligheter bara genom att vara sig själv. Detta inträffade 
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när ingen hindrade och man inte hindrade sig själv. Ett tydligt exempel på detta togs upp av 

en informant vars liv hade blivit mer och mer socialt vilket hade förutsatt en växelverkan 

mellan att bli accepterad av andra och att acceptera sig själv. 

Nu håller jag inte på med rollspel längre. Eller väldigt sällan. Nu räcker det med att vara mig 

själv och jag har egna historier att berätta nu! (3) 

De flesta av informanterna hade aldrig känt sig stigmatiserade eller avvikande på något sätt 

och utefter vad de trodde själva berodde detta på att de alltid hade känt sig accepterade. En av 

informanterna berättade att han innan intervjun hade talat med sin far om skam för sjukdomen 

och hans far hade sagt att han aldrig hade känt någon skam eller liknande. Informanten i fråga 

tror att det är på grund av detta som han själv aldrig har känt sig avvikande eller känt någon 

skam. Han har alltid varit accepterad och på så vis har han också utgått från det i mötet med 

andra människor. Vidare menade han att man blir bemött som man själv bemöter och på detta 

sätt menade han att man kan påverka mycket själv genom att acceptera sig själv.    

I vissa fall kunde det också handla om omgivningens brist på accepterande vilket några av 

informanterna berättade om. Vid ett tillfälle satt en av informanterna i rullstol på grund av ett 

skadat ben och hon upplevde genast skillnad i hur det var att vara ute bland människor. 

Informanten berättade om hur människor gjorde plats för henne, öppnade dörrar och så vidare. 

Men när hon inte längre satt i rullstolen var det samma sak som innan där hon i stället möttes 

av armbågar och dörrar som smällde igen framför henne. Detta visade att omgivningen har en 

annan acceptans för synliga funktionshinder än psykisk ohälsa.             

 När man inte blir accepterad av omgivningen är det viktigt att ha någon annan som 

accepterar en. Informanterna menade att det kan påminna om att man är lika mycket värd och 

menade att känslan av att någon tror på en är en viktig faktor för att komma vidare i 

återhämtningen. En av informanterna beskrev hur hennes man alltid har trott på henne trots att 

hon har varit väldigt sjuk och gjort val som inte varit enligt normen. Att han har trott på henne 

har gjort att hon har trott på sig själv. 

.. .Han har kanske inte alltid hållit med om mina val…men han har funnits där och stridit för 

mig när vi mött läkare som inte tagit mig på allvar (5) 

Att bli speglad av andra kunde vara ett sätt att förstå att andra accepterar en, förutsatt att 

speglingen var positiv. På grund av sjukdomen kunde självförtroendet vara lågt och man 

trodde illa om sig själv. Vid dessa tillfällen kunde en positiv spegling av den man var vara 

viktig för att känna att man var accepterad.       
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Att bli accepterad hade starka anknytningar till begreppet egenmakt även om informanterna 

inte talade i de teoretiska ordalagen. De talade om acceptans och utifrån deras berättelser hade 

denna acceptans stor betydelse för att uppleva det som i teorin kallas egenmakt. Acceptans 

både inifrån och utifrån bidrog till att återhämtningen gick framåt genom det självförtroende 

som det gav att acceptera situationen som den var. Att vara accepterad tycktes även vara ett 

skydd mot stigmatisering. Acceptansen som översattes till egenmakt hade således stor 

betydelse för återhämtningsprocessen från psykisk ohälsa.  

5.4 Normaliserande 

Även om känslan av att vara accepterad var intakt och ödmjukheten inför livet fanns där 

kunde återhämtningen i perioder befinna sig i en tung fas. Vid dessa tillfällen berättade 

informanterna om faktorer som kunde normalisera situationen. Normaliserande faktorer var 

det tredje temat som framträdde i informanternas berättelser och det handlade om faktorer 

som dels normaliserade situationen genom att ta bort fokus på det svåra och tunga och dels 

som en sekundär effekt skyddade mot stigmatisering.               

 Informanterna berättade om vikten av att hålla fokus på det friska sidorna och därigenom 

låta det sjuka sidorna bli mindre sjuka. Det handlade dels om att bli sedd utifrån de friska 

sidorna och att se till personen i fråga som precis som alla andra är en människa som mår bra 

av medmänsklighet. Att ha utrymmet att behålla de friska sidorna och välja det som är bäst för 

en själv betonades även som en faktor som kunde normalisera en komplex situation. Detta 

förutsatte tillgång till sina känslor för att kunna reagera och agera. Informanterna beskrev 

detta som att ha tillgång till sina känslor, möjlighet att vara sig själv, tillgång till sig själv, 

bevara sin personlighet, att ha en hobby, bemötande och att inte bli hindrad. Det centrala i 

informanternas berättelser handlade om medmänsklighet, att bevara de friska sidorna samt 

utrymme att välja.    

Normaliserande handlade inte om att bortse från sjukdomen, utan snarare handlade det om 

att bearbeta och inte låta återhämtningen avstanna. Informanterna berättade om vikten av att 

inte bli hindrad av andra och att inte hindra sig själv. De berättade hur viktigt det är att 

fokusera på det friska när det är tungt och inte fastna i sjukdomen utan aktivera sig och främja 

sina intressen. En av informanterna beskrev det på följande sätt; 

Personalen sa åt mig att jag inte skulle fly från min sjukdom. ..för de trodde att det var det jag 

gjorde.. Men för mig kanske det var viktigt att bevara de friska sidorna (2)  
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Att ha utrymmet att välja var inte bara viktigt för att få situationen att kännas mer normal 

utan även för att stärka sig själv, att veta vad man vill och våga prova och lyckas. Detta var 

viktigt för att uppleva makten i sitt liv. Dessa val kunde handla om olika saker men det 

informanterna nämnde var utrymmet och möjligheten att välja. I en del berättelser framkom 

vikten av att välja psykolog och de talade om en personkemi som måste finnas, annars var det 

lönlöst.  För en av informanterna betydde det mycket att få inreda lägenheten som hon bodde i 

som hon ville. Hon kände att hon hade kraft och energi och det var skönt att sätta sin prägel 

på den. Hon påpekade att det ju var en självklarhet för många att måla i den färg man vill. 

Jag fick välja själv, vilka tapeter, vilken färg. Och när och hur.  Jag mådde riktigt bra då… 

Lägenheten var min återhämtning (4) 

För att kunna genomföra ett sådant projekt och liknande krävdes det att ha tillgång till sina 

känslor, vilket var ett genomgående tema för informanterna. Informanterna berättade om hur 

viktigt det var att se till de friska sidorna och att ha känslor var friskt. Informanterna berättade 

om hur stora delar av deras liv hade medicinerats bort. När de hade varit bedövade av medicin 

och sjukdom hade de inte haft några känslor att reagera och agera med vilket är en 

förutsättning för att kunna komma vidare i livet och återhämtningen. Det är normalt att känna 

saker och om dessa känslor medicineras bort tas möjligheten till att leva ett normalt liv bort. 

En av informanterna berättade om hur det kunde kännas att ha fel medicinering. Detta visade 

på en form av vanmakt eftersom hon inte hade någon kontroll över sin egen situation. 

Allt var som i en film, det var inte mitt liv. Jag mådde kanske bra två dagar i månaden, resten 

bara flöt ihop. . och läkarna jag träffade tyckte att ja om du mår bra två dagar i månaden så är 

ju det bra i alla fall… Men sen träffade jag en annan läkare som sa direkt att nej om du känner 

så så ska vi ändra medicineringen och efter det är det mycket bättre (5) 

Kvinnan beskrev hennes dåvarande situation som att hon inte kom någonstans. I det läget 

var hon inte kapabel att välja någonting alls eftersom hennes känslor var bedövade av 

medicinen. Att ha fel eller för tung medicinering och dess konsekvenser var ett återkommande 

tema i informanternas berättelser och det innebar en viss vanmakt. Då känslorna var bedövade 

gick det inte att reagera och vidare att agera. När de sjuka sidorna fick detta fokus infann sig 

vanmakten.                              

 Informanterna berättade om möten där medmänskligheten hade varit i fokus. Flera av 

informanterna berättade om professionella som hade gått utanför de yrkesmässiga ramarna 

och visat medmänsklighet och en emotionell intelligens som informanterna menade att man 

inte kan läsa sig till. En psykolog hade till exempel vid ett tillfälle erbjudit sig att komma hem 
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till informanten när han inte hade orkat ta sig iväg till terapisamtalet. Det hade betytt enormt 

mycket för honom att bli behandlad med den sortens medmänsklighet som även ledde till att 

hans återhämtningsprocess inte stannade av utan främjades. En annan informant berättade hur 

hennes kurator hade ringt hem till henne på julafton på grund av att hon visste att det var en 

tung tid och att hon var ensam. För informanten i fråga betydde det telefonsamtalet väldigt 

mycket eftersom hon visste att hon inte var ensam och den fina gesten värmde. Händelser av 

detta slag var återkommande i informanternas berättelser om medmänsklighet. Det handlade 

oftast om professionella som gjorde någonting extra och som informanterna kände att det kom 

från deras hjärtan. Att bli bemött med medmänsklighet på olika sätt var en viktig faktor som 

kunde normalisera en påfrestande situation.     

Även normaliserande kunde översättas till ett slags skydd mot stigmatisering och främst 

mot vanmakt. Ingen av informanterna hade upplevt stigmatisering men när de talade om 

normaliserande faktorer uppmärksammades farozoner där stigmatisering skulle kunna bli 

aktuellt under vissa förutsättningar. Informanterna tycktes således medvetna om 

stigmatisering även om de inte själva upplevt det vilket mycket tycktes bero på att de känt sig 

accepterade. Däremot tycktes informanterna ha upplevt vanmakt när de inte hade fått välja, 

när de blivit sedda utifrån deras sjukdom och när de blivit behandlade på ett kyligt vis. De 

talade inte om dessa upplevelser i de ordalagen, men det gick att ana en slags vanmakt, 

någonting som hindrade och var kränkande. Det var ingenting som tog särskilt stor plats i 

någon av informanternas berättelser, men det fanns ändå antydan till erfarenheter av vanmakt. 

På så vis gick det att förstå vanmakt som att bli hindrad. Som informanterna berättade finns 

det vissa faktorer som skyddade mot dessa situationer, som normaliserade.  
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6. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse hopp, egenmakt samt stigmatisering kunde 

ha i en återhämtningsprocess från psykisk ohälsa. Intervjuer med fem deltagare ur Högskolan 

Dalarnas erfarenhetspanel genomfördes. Dessa personer hade erfarenhet av psykisk ohälsa 

och kunde berätta om vilken betydelse hopp, egenmakt samt stigmatisering har haft i deras 

återhämtningsprocesser. Genom analysen av det empiriska materialet utkristalliserades tre 

överordnade teman. Dessa teman utgjorde tillsammans ett mönster som flätade samman de 

fem informanternas berättelser om återhämtning från psykisk ohälsa.          

 Temana var: hoppets förutsättningar, att bli accepterad samt normaliserande och kunde 

kopplas till studiens syfte och frågeställningar samt besvara dessa. Hopp såsom informanterna 

beskrev det visade sig vara mer en produkt av återhämtningen än en bidragande faktor i 

återhämtningsprocessen. Informanterna beskrev vikten av att bli accepterad som en slags 

egenmakt och vidare skydd mot stigmatisering. Informanterna hade ingen större erfarenhet av 

stigmatisering vilket tycktes bero på känslan av att vara accepterad. Däremot beskrev de 

situationer som präglades av vanmakt som kunde upplevas som att bli hindrad och utgjorde 

begränsningar i tillvaron. Vidare beskrev informanterna vad som kunde normalisera dessa 

situationer.  

Resultatet i föreliggande studie visar på likheter med tidigare forskning som också har 

betonat insikt och meningsskapande av erfarenheten av psykisk ohälsa. Forskare menar att 

insikten även kan bidra till att känna hopp för framtiden (Schön, 2009). Informanterna i denna 

studie talar även om hoppfulla stunder i samband med vändpunkter eller hur andra kan 

förmedla hopp. Vändpunkter beskrivs även i forskning som tillfällen när en ny syn på livet 

uppstår och nya möjligheter inger hopp (Topor, 2004). En vändpunkt kan med hjälp av teorin 

om egenmakt förstås som ett tillfälle när vanmakt bryts (Askheim, 2007).         

 Informanterna berättar främst om relationer som varit både grunden för och resultatet av 

vändpunkterna. Relationerna har inneburit en ny syn på livet som skapat möjligheter där det 

tidigare fanns begränsningar. Relationerna har stärkt informanterna till att finna sina 

inneboende krafter vilket är centralt i teorin om egenmakt som beskriver att det behövs makt 

för att bryta vanmakten (Askheim, 2007). I tidigare forskning om egenmakt framförs kritik 

mot begreppet som forskare menar har blivit alltmer individualiserat. Detta leder till att ett 

stort ansvar läggs på individen att själv hitta sina inneboende krafter (Christens, 2013). 

Informanternas berättelser visar tydligt på att andra människor behövs för att bryta vanmakt. 
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Andra människors betydelse är genomgående i informanternas berättelser. Informanterna 

berättar om hur andra människor för med sig förändringar vilket har utvecklat deras 

återhämtningsprocess. Informanterna talar även om hopp som en slags ödmjukhet inför livet 

och vidare framstår denna ödmjukhet inför livet som en produkt av återhämtningsprocessen. 

Denna produkt kan med hjälp av Goffman översättas till att informanterna kommer till att 

representera både de egna och de visa (Goffman, 1971). De som har kommit långt i sin 

återhämtningsprocess har både egen erfarenhet och förståelse för andras erfarenheter av 

psykisk ohälsa.  

Att andra förmedlar hopp uppges vara betydelsefullt för att själv känna hopp. Informanterna 

berättar om hur gester och ord som förmedlar hopp kan ha en stor betydelse för deras 

återhämtningsprocess. Informanterna beskriver i detta sammanhang åter den sociala 

omgivningens betydelse. Det är andra människor och den sociala omgivningen som förmedlar 

hoppet. Att inkludera olika aspekter i det sociala sammanhanget i forskningen om 

återhämtning från psykisk ohälsa framhålls även i tidigare forskning (Leamy, m.fl., 2011). I 

informanternas berättelser om hur hopp förmedlas sker detta i betydelsefulla relationer. 

Relationernas betydelse för återhämtning betonas även i tidigare forskning. Forskare menar 

att det kan handla om kontinuiteten i relationerna och att bli sedd som en unik person (Schön, 

2009). Både när det gäller återhämtningsprocessen, egenmakt samt stigmatisering kan man se 

att det förutsätts sociala processer och ett socialt sammanhang. Informanternas berättelser 

innehåller beskrivningar om dessa processer och sammanhang. Att andra förmedlar hopp har 

gjort att de själva känt hopp, att andra har sett deras inneboende krafter har gjort att de funnit 

kraften att bryta vanmakten i sitt liv.       

Att bli accepterad är ett centralt tema i informanternas berättelser. Vidare berättar 

informanterna att de har ingen eller liten erfarenhet av stigmatisering vilket de själva förklarar 

med att de varit accepterade. Att känna sig accepterad är även ett centralt tema i tidigare 

forskning om återhämtningsprocessen. Forskare menar att acceptera sig själv och det som 

hänt tycks vara en förutsättning för att komma vidare i återhämtningsprocessen (Schön, 

2009). Informanterna berättar hur acceptansen, av andra och av sig själva har underlättat deras 

återhämtning eftersom det normaliserat deras situation. Informanternas berättelser om 

acceptans går att förstå med hjälp av Goffman som beskriver närheten till de visa som 

någonting som normaliserar den stigmatiserades situation (Goffman, 1971). De vise har som 

redan påtalats förståelse för den stigmatiserades situation. Informanterna beskriver 

betydelsefulla personer som har behandlat dem på ett jämlikt och respektfullt sätt och sett 

dem för deras person och inte för deras psykiska ohälsa. Denna acceptans och förståelse har 
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normaliserat informanternas situation och gjort att återhämtningsprocessen har kunnat 

fortskrida. Informanterna tycks ha haft de visa på nära håll innan de även själva kom att 

tillhöra den gruppen.  

Genom att informanterna har varit accepterade kan man även se hur de har fått tillhöra de 

normalas kategori. Enligt Goffman innebär detta att undkomma att uppfattas som avvikande 

och därmed riskerar man inte att bli stigmatiserad (Goffman, 1971). Informanterna har 

befunnit sig i en kontext där psykisk ohälsa har varit accepterad och de har blivit sedda för 

den de är. Goffman menar att den stigmatiserade och den normala är två olika perspektiv som 

skiftar från olika sammanhang (Goffman, 1971). Informanterna skildrar hur acceptansen har 

gett dem verktyg som har hjälpt dem att utveckla deras livssituation. Denna kontext har inte 

tillåtit någon att anta rollen som stigmatiserad respektive normal, utan kontexten har i stället 

inneburit att man tillhört samma kategori.                       

 Den acceptans som informanterna beskriver går att översätta till egenmakt. Informanternas 

berättelser skildrar hur acceptansen har gett dem verktyg för att utveckla sin levnadssituation. 

Att känna ansvar, att vara accepterad och att någon litar på en beskrivs i teorin om egenmakt 

som förutsättningar för att uppleva egenmakt (Rönnings, 2007). Informanterna berättar hur de 

genom att ha varit accepterade har kunnat fokusera på att finna ett fungerande sätt att leva och 

ta tillvara möjligheter. När acceptans översätts till egenmakt går det i teorin att se hur viktig 

den är för att utveckla självförtroende, kunskap och möjligheter för ett annat liv vilket är 

centralt i egenmakt (Askheim, 2007). Informanterna menar att utan det stöd som de har känt 

hade det varit svårt att leva ett gott liv och fokusera på framtiden. Då hade fokus i stället legat 

på sjukdomen, och skam hade tagit en större plats än acceptans. I informanternas berättelser 

blir det tydligt att acceptansen har stor betydelse för återhämtningsprocessen på så sätt att den 

stimulerar till egenmakt. I tidigare forskning påvisar forskare ett samband mellan egenmakt, 

stigmatisering samt sociala kontakter. Forskare menar att upplevelsen av självstigma går att 

sänka genom att arbeta med egenmakt (Brohan, m.fl., 2010). Detta samband går även att finna 

i informanternas berättelser där acceptansen som översätts till egenmakt tycks ha skyddat dem 

mot stigmatisering. Informanterna talar även om de sociala kontakternas betydelse när de talar 

om hur andra människor bidrar till positiva förändringar vilket påverkar 

återhämtningsprocessen på ett positivt sätt.                

 Informanterna beskriver normaliserande faktorer som att ha utrymme att välja, 

medmänsklighet samt att bli sedd utifrån sina friska sidor. Det av störst betydelse när det 

gäller att se till de friska sidorna kan förstås genom teorin om egenmakt där främjandet av de 

friska sidorna är att tro på individen vilket kan leda till att man tror på sig själv (Tengqvist, 
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2007). Detta ger den enskilde tillgång till sina egna känslor vilket med hjälp av teorin om 

egenmakt kan beskrivas som en förutsättning för att kunna agera och reagera och därmed 

komma vidare i sin återhämtningsprocess (Askheim, 2007).               

 Informanterna beskriver även vikten av att alla sidor får finnas, de sjuka och de friska, 

vilket har med acceptans att göra. Informanterna förmedlar ett öppet och tillåtande 

förhållningssätt som främjar återhämtningsprocessen. Att bli sedd utifrån sin sjukdom kan i 

stället leda till att låsas fast i sin sjukdom och inte komma vidare i återhämtningen. Denna 

fastlåsning kan även ske med medicinering som bedövar personens känslor. Informanternas 

berättelser innehåller skildringar av att sitta fast i medicineringens våld. Deras berättelser 

antyder upplevelsen av vanmakt. Vanmakt beskrivs ofta i teorin som att sitta fast och vara 

hindrad (Askheim, 2007). I detta sammanhang går det att se hur vanmakt om den fortlöper 

kan leda till stigmatisering. Med hjälp av Goffman kan vi förstå den vanmakt som 

informanterna beskriver som att den blir en bekräftelse på deras sjukdom. Goffman beskriver 

hur den stigmatiserade riskerar att hamna i en situation där allt han gör och säger tolkas som 

tecken på hans stigma (Goffman, 1971). I en liknande situation där ”den normala ”(Goffman, 

1971, s.12) gör eller säger samma saker tolkas det i stället som normalt. Informanterna 

beskriver fel eller för tung medicinering som någonting som hindrar återhämtningsprocessen 

eftersom det innebär vanmakt i deras livssituation och vidare i återhämtningsprocessen.  

  Medicineringen framstår i deras berättelser som ett sätt att inte bli accepterad och det är 

någonting annat eller någon annan som utöver makten i deras liv. Resultatet av detta är att de 

inte blir sedda, förstådda och det uppstår en skillnad mellan vad de själva upplever och vad 

andra ser och tror att de upplever. Dessa delar av informanternas berättelser kan förstås med 

Goffmans beskrivning av hur en person kan ha flera identiteter som inte stämmer överens 

med varandra. Detta sker genom att det andra ser och förväntar sig av en person blir vad 

Goffman benämner hans virtuella identitet (Goffman, 1971). I detta fall kan den virtuella 

identiteten handla om att uppfatta personen som sjuk. Den egna upplevelsen av den man är, 

benämner Goffman som den faktiska identiteten där sjukdomen kanske bara är en del av vem 

man är (Goffman, 1971). Med hjälp av Goffmans begrepp beskriver informanterna en 

diskrepans, en skillnad mellan hur de upplevs av andra och hur de upplever sig själva. I en 

situation präglad av vanmakt kan det vara svårt att hävda sig själv.            

 Vanmakten innebär begränsningar i form av att allt tolkas utifrån sjukdomen. I detta 

sammanhang går det att se hur återhämtning sker i ett socialt sammanhang och även nätverket 

kan behöva återhämtning för att kunna se att personen i fråga befinner sig i en 

återhämtningsprocess och behöver utrymme till att utveckla en ny livssituation (Topor, 2004). 



 

39 

 

Informanterna menar att medicineringen berövar dem denna möjlighet när deras känslor och 

personlighet bedövas av medicineringen.                       

 I tidigare forskning diskuteras identitetsskapande utifrån att uppleva gemenskap och få 

förståelse för den egna situationen. Detta kan leda till att bryta isolering och främja en 

identitetsförändring som har positiv verkan för livssituationen (Schön, 2009; Topor, 2004). I 

informanternas berättelser har detta handlat om att bli förstådd och att någon genom att se till 

de friska sidorna kan normalisera situationen och därmed bryta vanmakten. Forskning har 

även visat att när det gäller mötet med en professionell tycks det vara relationen i sig som 

hjälper individen vidare i återhämtningen. Utbildning och insatser framstår därmed som 

mindre viktiga när forskare menar att det är relationen i sig och att bli sedd som en unik 

person som är det verksamma (Schön, 2009). Exempel på detta återfinns i informanternas 

berättelser när de talar om medmänsklighet som normaliserar en situation av vanmakt.   

6.1 Slutsatser 

Studiens resultat utgår från fem individuella intervjuer. Det är fem unika berättelser om 

återhämtning från psykisk ohälsa, berättade av utbildade berättare. Att de berättat sin historia 

ett stort antal gånger kan innebära att de glömmer detaljer och får en viss distans till sin 

återhämtning samt att de förfinar sin historia. Samtidigt har de nu grundligt bearbetat sina 

erfarenheter vilket kan ge upphov till en djupare insikt.  

Resultatet i denna studie visar hur hopp beskrivs som en ödmjukhet inför livet. Denna 

ödmjukhet visar sig vara mer en produkt än en bidragande faktor av återhämtningsprocessen. 

Viktigt för att främja återhämtningsprocessen är känslan av att vara accepterad vilken bidrar 

till upplevelsen av egenmakt samt skyddar mot stigmatisering. Vidare påminner resultaten om 

att försöka inkludera den erfarenhetsbaserade kunskapen i forskningen och i praktiken för att 

utveckla en evidensbaserad socialtjänst med ett brukarperspektiv. Informanternas berättelser 

om den insikt och förståelse som hoppet ger skulle kunna hjälpa till i utformningen av insatser 

inom socialtjänsten. Att inkludera den erfarenhetsbaserade kunskapen i utformningen av 

insatser kan även vara ett sätt att visa acceptans för erfarenhet av psykisk ohälsa och 

återhämtningsprocesser. Att inkludera är ett sätt att främja egenmakt där man låter klienter bli 

delaktiga i beslut och därmed ger dem makt att påverka sin egen situation. Att fokusera på 

återhämtningen och vidare vad som bidrar till hälsa skulle även kunna bidra till att 

avstigmatisera begreppet psykisk ohälsa ännu mer.                

 Genom att sprida erfarenhetsbaserad kunskap kan förståelsen för psykisk ohälsa öka och 
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därmed kan attityder förändras. I tidigare forskning nämns att mer forskning om hoppets 

betydelse för återhämtningsprocessen behövs. Denna studie visar att forskning av detta slag 

öppnar upp för nya förståelsesätt, samt kan bidra med att förmedla hopp till andra. Därför 

behövs mer framtida forskning av detta slag. I studien framstår sociala processer både som 

möjligheter och begränsningar vilket är ett område där mer forskning behövs. Uppsatsens 

resultat kan betraktas som erfarenhetsbaserad kunskap, vilket är en grundförutsättning för en 

evidensbaserad socialtjänst där brukarperspektivet betonas.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Information om studien ”Hopp och egenmakt: betydelsefulla faktorer vid 

återhämtning från psykisk ohälsa” 

Förfrågan om deltagande: Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Om 

Du vill delta i studien innebär det att Du kommer att bli intervjuad av mig om dina 

erfarenheter av återhämtning från psykisk ohälsa.  

Bakgrund och syfte: Denna studie söker förståelse för hoppets och egenmaktens betydelse 

för återhämtning från psykisk ohälsa samt förståelse för hur stigmatisering inverkar på 

återhämtningen. Dina erfarenheter kan bidra till denna förståelse samt öka kunskapen om 

viktiga faktorer vid återhämtning från psykisk ohälsa.  

Hur går studien till: Fem deltagare ur Högskolan Dalarnas erfarenhetspanel kommer att 

intervjuas av mig. Studien söker förståelse för återhämtningsprocessen utifrån 

erfarenhetsbaserad kunskap. Därför vill jag intervjua Dig. Genom att få tillgång till 

erfarenhetsbaserad kunskap om återhämtning från psykisk ohälsa kan förståelsen för 

processen fördjupas och bidra till det sociala arbetet med personer med psykisk ohälsa. 

Intervjuerna kommer att genomföras på en plats som vi tillsammans kommer överens om. 

Intervjun kommer at ta ca 45 minuter.  

Hantering av data, sekretess och frivillighet: Ditt deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. De uppgifter 

du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att svaren inte kommer att 

kunna spåras till dig som person. Det är endast jag som har tillgång till dina svar.  

Studiens resultat: Undersökningen kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid 

Högskolan Dalarna. Resultaten kommer även att presentera vid en FoU-konferens på 

Högskolan Dalarna i januari 2016.  

Ansvariga: Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. Om Du har några 

frågor eller vill veta mer är du välkommen att ringa eller mejla mig eller min handledare.  

 

Åsa Pellas                   Ulla-Karin Schön, handledare 

Socionomstudent Högskolan Dalarna   Docent i Socialt arbete, Högskolan Dalarna,   

Tel: 072 207 52 01, h12asape@du.se    Tel; 023 778 577, uks@du.se 

mailto:h12asape@du.se
mailto:uks@du.se
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

Bakgrundsfakta; Ålder, kön, antal år i brukarpanelen  

Teman: Återhämtning, egenmakt, hopp, stigmatisering 

 

Återhämtning 

Hur började din återhämtning? / Hur började din livssituation att förändras? 

Vilka faktorer bidrog till denna förändring? 

Hur fann du kraften och viljan till att förändra din livssituation? 

Vilket stöd hade du från din familj/vänner/samhälle? 

Vilket stöd hade du i dig själv? 

Vad bidrog denna förändring till i ditt liv för övrigt? 

Hur har din resa (återhämtning) sett ut sedan dess? 

Vad betyder återhämtning för dig? 

 

Egenmakt 

Hur har du upplevt egenmakt? 

Vad bidrog till detta? Hur gick det till? 

Hur kändes det, denna förändring? Var den stor? Liten? Meningsfull 

Vad är viktigt för att kunna uppleva känslan av egenmakt? 

Litade du på dig själv? Litade andra på dig? Hur påverkade det dig? 

Hur har du arbetat med din självkänsla och ditt självförtroende? 

Vilken hjälp fick du? Vad hjälpte? 

Hur viktig är självkänslan och självförtroendet för att livssituationen ska kunna förändras? 

Skapade de runt dig (familj/vänner/socialarbetare) möjlighet och utrymme för dig att ta 

makten över ditt liv? 

Vad har motiverat dig till att finna en förändrad livssituation? 

Vad har hållit din motivation vid liv? 

 

Hopp 

Kände du hopp under återhämtningen? När var första gången du kände hopp? Berätta om den 

känslan.  
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Vad har att känna hopp betytt för din återhämtning? 

Hur har du hållit hoppet vid liv? 

Har andra märkt hur viktigt detta varit för dig? 

Har du upplevt att andra har haft hopp för dig? Trott på dig?  

Hur viktigt är det att andra också är hoppfulla? (Familj/vänner/personal/samhälle) 

Vad hade kunnat vara bättre? Hur hade andra kunnat hjälpa dig att känna hopp? 

Är detta individuellt? Eller kan man hjälpa någon att tända hoppet? 

 

Stigmatisering 

Har du upplevt att du blivit sedd för den du är? 

Hur kändes det? Vad gjorde du då? (eller i efterhand) 

Hur upplever du att du har blivit bemött? Av familjen/vänner/samhälle? 

Hur har din diagnos påverkat bemötandet? 

Hur har det känts för dig? 

Hur har bemötandet påverkat dig, ditt hälsotillstånd? Hur du ser på dig själv? 

Har du sökt dig till vänner med liknande situation som dig? Och/eller människor med 

förståelse för vad du går igenom? 

Hur har du upplevt ”andra” människor? 

Har du delat in dig i ett ”vi och dom” ? 

Hur förändrade du din syn på dig själv? 

Har andra förändrat sin syn på dig efter din återhämtning? Hur blir du bemött idag? 

Hur har andras syn på dig påverkat dina möjligheter/hinder för din återhämtning? 

Är det lätt att fastna i sjukrollen? Är det lika lätt att finna en ny roll? 

Har du känt skam på grund av din diagnos? Har du försökt att dölja den? Varför? Varför inte? 

Har du känt att du låtsats vara någon annan för att passa in? Varför? Varför inte? I vilka 

situationer? 

Hur har det påverkat dig? 

Hur skulle du skildra vår samtid? Vilka normer gäller? Hur följer respektive bryter man dem? 

Skulle detta, enligt dig, kunna förändras imorgon? 

Hur har brukarpanelen hjälpt dig? Vad betyder den för dig?  
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Bilaga 3 

Kondenserad tabell över teman och kategorier samt meningsbärande enheter 

Meningsbärande enhet Kategori Överordnat tema 

”Jag har alltid känt mig accepterad… och 

uppskattad för den jag är, även när jag varit 

sjuk så har jag känt det… och när jag 

träffade min man… Han var inte rädd för 

sjukdomen och kunde härbärgera den… 

och det var viktigt att även de sidorna fick 

finnas” (2) 

 

 

 

 

Att bli accepterad av andra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att bli accepterad 

 

Acceptans skyddar mot stigma och 

främjar egenmakt. 

”Han har stått kvar hela tiden….det har 

betytt jättemycket. Han har kanske inte 

alltid hållit med om mina val av alternativ 

medicin men han har funnits där och stridit 

för mig när vi mött läkare som inte tagit 

mig på allvar” (5) 

”Redan så accepterade jag väldigt tidigt att 

jag var sjuk och fick bort alla mina 

fördomar. . och jag minna att jag klippte  ur 

ett tidningsurklipp där det stod nåt –ur 

krisen möjligheter- eller nåt sånt och jag 

klistrade upp det på min vägg. ” (2) 

 

 

 

Att acceptera sig själv 

”Nu håller jag inte på med rollspel längre. 

Eller väldigt sällan. Nu räcker det med att 

vara mig själv och jag har egna historier att 

berätta nu!” (3) 

”Genom att min far aldrig har upplevt 

någon skam eller liknande så har 

automatiskt inte jag känt någon skam eller 

stigma jag heller.. Jag accepterar mig själv 

och det tror jag gör det lättare för andra att 

acceptera mig. Man blir bemött som man 

själv bemöter! ” (1) 

 

 

 

 

Stigma 

 

 

”Jag kan tycka att när jag går ner på stan så 

kan man få en armbåge i sidan, folk flyttar 
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sig inte på trottoaren och dörrar slår igen 

framför en… Men nu när jag suttit i rullstol 

när jag gjort illa benet, så då vejar folk och 

håller upp dörren och ler!” (4) 

”Jag har aldrig sett mig själv som social 

och så sa en kollega till mig att- Du är en 

super social människa- och då tänkte jag att 

ja, det är jag ju faktiskt” (3) 

 

Positiv spegling 

   

”…och jag minns att hon ringde mig på 

julafton… För hon visste att det är en svår 

tid. Att hon gjorde det.. ” (5) 

Medmänsklighet  

 

 

 

 

Normaliserande  

 

Att bli bemött med 

medmänsklighet samt att bevara 

sina intressen i kombination med 

rätt medicinering och att få välja 

normaliserar situationen.  

”Man ska fokusera på det friska och låta 

det leva med det sjuka. Inte medicinera 

bort sjukdomen och sig själv. Vi människor 

är precis som djuren, vi behöver våra 

instinkter och känslor för att kunna reagera 

på omgivningen. Om någon stampar på en 

måste man säga ifrån och kunna hävda sig. 

Det är ju jätteviktigt och då behöver man 

sina känslor och om man är för tungt 

medicinerad så känner man ingenting” (2) 

 

 

 

 

Att bevara de friska sidorna 

 

-genom att ha tillgång till 

sina känslor - 

”Allt var som i en film, det var inte mitt liv. 

Jag mådde kanske bra två dagar i månaden, 

resten bara flöt ihop. . och läkarna jag 

träffade tyckte att ja om du mår bra två 

dagar i månaden så är ju det bra i alla 

fall… Men sen träffade jag en annan läkare 

som sa direkt att nej om du känner så så 

ska vi ändra medicineringen och efter det 

är det mycket bättre” (5) 

”Jag var ute på mycket, sjöng och simmade 

och var lite överallt och personalen sa åt 

mig att jag inte skulle fly från min 

sjukdom. ..för de trodde att det var det jag 

gjorde.. Men för mig kanske det var viktigt 

att bevara de friska sidorna” (2) 

”Jag fick välja själv, vilka tapeter, vilken  
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färg. Och när och hur.  Jag mådde riktigt 

bra då. Lägenheten var min återhämtning” 

(4) 

 

Utrymme att välja 

”Det fanns så många valmöjligheter på den 

tiden och helt andra resurser. Jag kunde 

prova på i stort sett precis vad jag ville. 

Och jag fick välja allt, psykolog, mat och 

hobby” (2) 

”Jag är mer medveten nu och väljer själv 

vad jag behöver. Om någon säger att .du 

behöver nog detta- så säger jag inte ja 

direkt, som jag alltid gjort. Jag kanske vill 

ha nåt annat!” (3) 

   

”Det var saker de sa som – du är så ung!- 

Du har hela livet på dig!- Du ser inte sjuk 

ut-.. De förmedlade hoppet till mig och jag 

insåg att jag kunde bli frisk.” (2) 

Andra förmedlar hopp  

 

 

 

 

 

 

 

Hoppets 

förutsättningar 

”Det finns en person som har betytt oerhört 

mycket när det gäller det här med att känna 

hopp…Trots att jag sedan blev sjuk fanns 

han kvar och ville vara med mig…och när 

jag var inlagd skrev han brev till mig…En 

gång skickade han ett kort på sig 

själv…och på baksidan hade han skrivit 

”Tro, hopp och kärlek”… Han var som en 

ängel….(2) 

”En annan vändpunkt var när… alltså jag 

har alltid sökt någonting och när jag kom in 

i den församlingen var det som att- jag kom 

hem!- Det var ren glädje. Alla år jag gått 

förbi där utan att veta. Det var inte en liten 

förändring!” (1) 

 

Vändpunkter 

(någon nämner mötet med sin 

livspartner) 

”Det är som att det är lättare att andas.. och 

det är bara skönt. Jag blir helt uppslukad av 

den känslan och då känns allt hoppfullt och 

som att allt är möjligt” (4) 

 

 

Ödmjukhet inför livet 

Hoppet som en existentiell 

upplevelse. Att uppskatta livet. ”Det har varit väldigt ljust. Men ibland har 
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det också varit helt svart. Dessa kontraster, 

att se dem, det har betytt mycket… och att 

veta att det är ljust bortom. Det känns som 

att allt varit menat” (2) 

”Jag är så långt över vad som är normalt! 

När jag mår bra mår jag jättebra! Och när 

jag är glad är jag enormt glad!.. För allting 

tills nu har varit tomt. Jag går runt och är 

konstant lycklig och upptäcker .. och jag 

gråter av glädje nu. Det har jag aldrig gjort 

förut. Första gången jag grät av glädje var 

när jag fick min första flickvän.. jag gråter 

av glädje för saker jag aldrig haft förut.” 

(3) 
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Fastställd av UFL och UFN 2008-12-17         

Bilaga 4 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

 

Projekttitel: ”Tro, hopp och kärlek”; Berättelser om återhämtning från psykisk ohälsa 

Student/studenter: Åsa Pellas  

Handledare: Ulla-Karin Schön     

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller 

studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer 

med psykiska funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 

beroendeställning är patienter och elever)?  

 

  Nej 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om undersökningen 

och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  Nej 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp 

på forskningspersonerna?  

  

  Nej 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 

till liv)? 

 

  Nej 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  Nej 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår 

i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

  Nej 
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7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 

ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  

  Nej 

 

 

 


