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Abstract 
Background There has been a process of de-institutionalisation and mental health care re-

forms in Sweden. Social services are, according to the law, responsible for helping persons 

with mental illness to live a life like others and to participate in the community. The aim of 

the study was to describe the culture in one of the social services adult day care center for 

social relations and activities in Stockholm. The aim was also to focus on the importance of 

the adult day care center for recovery and empowerment from the participants´ perspective. 

Methods Observations in the adult day care center were combined with four interviews with 

regular participants. Findings The culture could be described as a jovial "non-family" where 

the professionals had a parenting position and the participants could be seen as adult family 

members. Although the "non-family" could offer protection, safety and possibilities for re-

covery and empowerment, the study showed that there is a lack of opportunities for recovery 

and empowerment. Implications The possibility for people with mental illness to live like 

others and participate in the community is limited to a parallel participation and the question 

is if and how an interactive participation can be achieved. 
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1  Inledning 
På nittonhundrasjuttiotalet började tankarna om en avinstitutionalisering inom psykiatrin spira 

i Sverige, det vill säga ambitionen att nedmontera de stora mentalsjukhusen och istället införa 

samhällsbaserade alternativ (Markström, 2003:113). Staten betonade att en stor del av psykia-

trins ansvar borde förläggas till socialvården i kommunernas regi. Genom socialtjänstlagen 

1982 fick kommunerna ansvar för psykiskt handikappades behov när det gällde boende och 

sysselsättning (Socialstyrelsen, 1998b:3). En perspektivförskjutning har genom åren skett från 

kroniskt sjuka, till handikappade till nuvarande psykiskt funktionshindrade. Människor med 

psykiska funktionshinder uppfattas idag som personer som har psykisk sjukdom som har givit 

så allvarliga konsekvenser att deras delaktighet i samhällslivet blivit kraftigt begränsad 

(Socialstyrelsen, 2005:8). 

 

Eftersom psykiatriutredningen 1992 visade att kommunernas ansvar för socialt stöd i form av 

bostäder, personalstöd, rehabilitering och sysselsättning inte var tillfredställande tillgodosett, 

förtydligades ansvaret ytterligare genom psykiatrireformen 1995. Tre centrala begrepp fram-

hölls i psykiatrireformen – normalisering, integrering och delaktighet. Begreppen ”framstår i 

psykiatriutredningen som länkade till varandra, så att normalisering ökar möjligheterna till 

integrering, som främjar normalisering och som tillsammans leder till delaktighet i samhället” 

(Socialstyrelsen, 2003:12). Normaliseringen, att leva som alla andra, beskrivs som rätten till 

ett självständigt liv, att bo under hemlika former och att ha en meningsfull sysselsättning och 

meningsfull fritid. Med integrering menas närvaro i sociala sammanhang och syftar till att 

personer som tidigare har vistats på institutioner skall integreras i allmänna bostadsområden, 

på arbetsplatser, i skolor och utbildningar. Med delaktighet avses samhällslivet i stort och 

även den egna vården och stödet. Det senare kan ses som individens möjlighet att påverka sin 

egen vård och sina stödinsatser (a.a.:12-13). Reformens syfte var att förbättra livet för män-

niskor med psykiska funktionshinder och öka deras möjlighet till gemenskap och delaktighet i 

samhället. Därmed skulle kommunerna stå för olika former av boende och boendestöd samt 

verksamheter för sysselsättning och social samvaro (Socialstyrelsen, 2005:4).  

 

Ett nytt forskningsområde har skapats i och med avinstitutionaliseringen och kommunernas 

ökade ansvar för psykiskt funktionshindrades behov. Markström (2003:147) pekar på hur 

utvecklingen under nittonhundranittiotalet när det gäller stöd till personer med psykiska 
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problem går från en stödideologi där professionerna har en central roll till en återhämtnings-

ideologi med fokus på att hjälpa enskilda att nå uppsatta livsmål. Topor (2004:30-32) be-

skriver återhämtning som en process mot att må bättre med de begränsningar som psykiska 

funktionshinder skapar och få ett ”vanligt” socialt liv: Ett liv som innebär att ha en bostad, 

ekonomiska resurser för att kunna gå på bio, kafé och restaurang samt arbeta eller studera och 

möjlighet att delta i kulturella aktiviteter för att skapa ett socialt nätverk. Behandlingsinsatser 

för individen kan förekomma under processen, liksom psykiatriska symptom men de utgör 

inget hinder. De senare årens forskning visar att människor med svåra psykiska störningar 

faktiskt återhämtar sig (a.a.). En komplex bild av samverkande faktorer kan ha betydelse för 

återhämtningsprocessen (a.a.:44-50). 

 

Under mina två praktikperioder inom socionomprogrammet vid Stockholms universitet fick 

jag möjligheten att möta människor med olika psykiska funktionshinder. Under några dagar 

fick jag också tillfälle att delta i en träfflokals verksamhet driven av kommunens socialtjänst. 

Det krävdes ingen biståndsbedömning för att delta i verksamheten. Träfflokalen var öppen för 

alla men den var riktad till människor som hade psykiska problem. Den var en mötesplats för 

samvaro och möjlighet till aktiviteter (Bilaga 1). Min förförståelse då var att många som har 

psykiska problem saknar eller har mindre kontakt med arbetslivet eller studier till skillnad 

från andra människor. Ensamhet och ett begränsat socialt nätverk var andra aspekter av min 

förförståelse. Min nyfikenhet väckte frågan: ”Vilken betydelse kan en träfflokal ha för att 

människor med psykiska problem skall kunna leva ett liv som andra och delta i samhället?” 

Socialtjänstlagen (1980:620) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(1993:387) föreskriver att socialtjänstens arbete skall bidra till att människor med psykiska 

funktionshinder får möjlighet att leva som andra, främja jämlikhet i levnadsvillkor och 

deltagande i samhällets gemenskap samt att arbetet skall utgå från respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Därför är det av intresse för socialt arbete att undersöka 

hur socialtjänstens insatser medverkar till att de med psykiska funktionshinder får möjlighet 

att leva som andra och delta i samhällets gemenskap, genom att exempelvis se till betydelsen 

för återhämtning och kontrollen över livssituationen och den personliga och ekonomiska 

makten. Då en person använder eller brukar samhällets vård, stöd eller service har hon eller 

han en roll som benämns brukare (Ershammar & Wiksten, 2002:71). Min tanke var att de som 

deltar i en verksamhet, brukarna, bäst kan svara på min fråga genom att dela med sig av sina 

tankar, upplevelser och erfarenheter. 
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Min litteratursökning visade att forskning om verksamheter inriktade mot fritid och syssel-

sättning tycks innebära en ambivalens för personer med psykiska funktionshinder i bemärkel-

sen att det som för en människa känns betydelsefullt för en annan kan upplevas som stigmati-

serande. Dessutom kan det finnas kluvna känslor hos en och samma person. Verksamheterna 

kan till viss del fungera som arenor för hur samhället kan verka för normalisering, integrering 

och delaktighet. Forskning kring verksamheter inriktade mot fritid och sysselsättning är 

begränsad och hälften av psykiskt funktionshindrade saknar sysselsättning (Socialstyrelsen, 

2003:38). Det borde därför vara angeläget att studera hur brukarna upplever befintliga verk-

samheter, via den kulturella kontexten med fokus på verksamhetens betydelse för återhämt-

ning och kontrollen över livssituationen och den personliga och ekonomiska makten. Kulturen 

kan beskrivas som ”ett mönster av symboler, begrepp, idéer och värden” (Ehn, 1983:10). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar övergripande till att undersöka hur en av socialtjänstens insatser, en träfflokal, 

kan medverka till att människor med psykiska funktionshinder får möjlighet att leva som 

andra och delta i samhällets gemenskap. För att nå det övergripande syftet riktas tre sökljus: 

Träfflokalens kultur kommer att studeras för att erhålla en beskrivande bild av kontexten. Ur 

ett brukarperspektiv kommer fokus vidare riktas dels mot att undersöka vad verksamheten kan 

ha för betydelse för återhämtning, dels studera hur deltagande kan påverka kontrollen över 

livssituationen och den personliga och ekonomiska makten. För att fånga syftet formulerades 

följande frågeställningar: 

 

1. Vilken kultur råder på en träfflokal? 

2. Vilken betydelse kan en träfflokal ha för brukares möjlighet till återhämtning? 

3. Hur kan deltagande i en träfflokals verksamhet påverka brukares kontroll över 

livssituationen och den personliga och ekonomiska makten?  

1.2 Centrala begrepp 

I studien används tre begrepp för människor som deltar i verksamheter för fritid och syssel-

sättning: Brukare som ofta används i litteratur och beskriver den roll personer har när de 

använder eller brukar samhällets vård, stöd eller service. Personalen i träfflokalens verksam-

het använde begreppet gäst. Eftersom begreppet inte nyttjades av alla intervjupersoner valde 

jag att använda ordet besökare, i huvudsak i resultatdelen.  
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Forskning visar att de flesta människor som drabbas av svåra psykiska problem återhämtar sig 

(Topor, 2004). Återhämtning beskrivs ibland genom två begrepp, total återhämtning och 

social återhämtning. Total återhämtning innebär fullständig frånvaro av symptom på svåra 

psykiska besvär, att man inte får någon behandling inom psykiatrin och att man har ett funge-

rande socialt liv. Social återhämtning innebär att en tidigare patient är socialt fungerande. 

Individen behöver inte vara fri från alla symptom men de utgör inget hinder och behandling i 

den psykiatriska öppenvården kan förekomma (a.a.). Deegan liksom många andra forskare 

menar att återhämtning skall ses som en process: 
For many of us who are disabled, recovery is a process, a way of life, an attitude, and 
a way of approaching the day´s challenges. It is not a perfectly linear process. At 
time our course is erratic and we falter, slide back, re-groupe and start again. 
(1988:15) 

1.3 Studiens avgränsningar 

Den övergripande tanken var att undersöka vilken betydelse samhällets stöd har för männi-

skor med psykiska funktionshinder och deras möjlighet att leva som andra och delta i sam-

hällets gemenskap genom att se till socialtjänstens insatser. Studien avgränsades till en träff-

lokalsverksamhet i socialtjänstens regi i Stockholm, där observationer och kontakter med 

intervjupersoner gjordes. Ett led i studien var att förstå hur tidigare forskning kunde sättas i 

relation till den överordnade avsikten. Som hjälp nyttjades psykiatrireformens centrala 

begrepp: normalisering, integrering och delaktighet. För att ge en bild av kontexten gjordes 

observationer i avsikt att beskriva den rådande kulturen i verksamheten. Vidare begränsades 

undersökningen till att fokusera på betydelsen för återhämtning eftersom det är en ideologi 

som sätter brukaren i centrum. Dessutom ansågs det vara ett redskap för att studera en process 

för möjligheten att leva ett vanligt socialt liv. Ytterligare gjordes en begränsning att fokusera 

på hur deltagandet i verksamheten kunde påverka kontrollen över livssituationen och den 

personliga och ekonomiska makten. För att få ett djup till materialet kombinerades observa-

tioner och intervjuer. 

1.4 Rapportens disposition 

Studien är disponerad i sju kapitel. I kapitlet Tidigare forskning ges en introduktion till 

forskning kring verksamheter för fritid och sysselsättning med hjälp av psykiatrireformens 

centrala begrepp normalisering, integrering och delaktighet. Nästa kapitel, Teoretiska 

perspektiv redogör för de teoretiska perspektiven återhämtning och empowerment. I Metod 

skildras studiens fenomenologiska perspektiv, litteratursökning, urval och datainsamling via 

observationer och intervjuer. Kapitlet beskriver vidare analysgången med hjälp av Malterud 
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(1998), följt av resonemang om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis 

redovisas i kapitlet etiska aspekter. I Resultat återges sammanvävt studiens resultat från 

observationer och intervjuer. Efterföljande Analys skildrar inledande den kultur som råder på 

träfflokalen och beskriver sedan studiens resultat, som analyseras utifrån perspektiven 

återhämtning och empowerment. Avslutande kapitel Diskussion redovisar sammanfattnings-

vis resultat och slutsatser, vilka återkopplas till tidigare forskning via begreppen normali-

sering, integrering och delaktighet. Slutligen redovisas metodkommentarer och förslag till 

fortsatt forskning. 
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2 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som uteslutande rör verksamheter för fritid och sysselsättning för 

psykiskt funktionshindrade visade sig vara begränsad, därför redovisas också liknande verk-

samheter för personer med olika funktionshinder. Denhov (2005) beskriver en hierarkisk 

”rehabiliteringstrappa” som börjar med landstingets ansvar för psykiatrisk vård och behand-

ling. Sedan kommer social gemenskap, sysselsättning, arbetsträning, arbetsrehabilitering och 

slutligen den öppna arbetsmarknaden.  
Träfflokaler är öppna kommunala verksamheter som ej kräver något biståndsbeslut. 
Syftet handlar i första hand om social samvaro under kravlösa former. Syssel-
sättnings- och arbetsverksamheter kräver bedömning och beslut från socialtjänsten. 
Betoningen ligger på meningsfull sysselsättning utifrån den enskilda individens 
förmåga där individen kan pröva en mer strukturerad sysselsättning utan att gå vidare 
till arbetsmarknaden. (a.a.:88) 
 

Ett annat sätt att kategorisera verksamheterna är att de är inriktade mot fritid som ska bryta 

ensamhet, ge stöd, verka för integration och förändra individen. Arbetsverksamheters syfte 

kan vara umgänge, sysselsättning, produktion och att förändra individen (Socialstyrelsen, 

1998a:109). Några exempel på brukardrivna dagverksamheter är Riksförbundet för Social och 

Mental Hälsa (RSMH) och Fountain House. RSMH är en intresseorganisation som arbetar för 

att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv 

(www.rsmh.se, 07-03-15). Lokalföreningarna arbetar för att ge medlemmarna möjlighet att 

lära känna andra med liknande erfarenheter, att få social samvaro, få delta i aktiviteter och att 

kunna engagera sig i ett föreningsarbete (RSMH, 2004). 

 

Fountain House bildades för människor med psykisk ohälsa och drivs i huvudsak av med-

lemmarna. Kärnverksamheter är rehabilitering och självhjälpsgrupper där fokus är individens 

möjlighet att återfå ett gott liv genom gemenskap och arbete som till stor del består av det 

dagliga arbetet som görs för att driva verksamheten (Karlsson, 2004:373-378). 

 

Jag har valt att redovisa forskningen nedan under tre rubriker Normalisering, Integrering och 

Delaktighet eftersom begreppen har beröring med den utveckling och de reformer som ligger 

till grund för socialt arbete med människor som har psykiska funktionshinder. Ett arbete som 

ska syfta till att förbättra livssituationen för dem och öka möjligheten till gemenskap och 

delaktighet i samhället, ett led mot att kunna leva som andra. 
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2.1 Normalisering 

Verksamheter inriktade på sysselsättning och social samvaro för människor med funktions-

hinder kan bryta och minska isolering, enligt brukarna (Bracken, 2005:44; Erdner, 2006:56; 

Sjöström, Pingel & Sjöbeck, 1993:9). Verksamheterna kan fungera socialt befrämjande och 

har betydelse för att skapa relationer. Det gäller relationer både med andra brukare liksom 

personal. En viktig funktion är att det finns professionella som är beredda att lyssna då 

brukare har behov av någon att tala med (Mannerfelt, 2000:41, 59). Dock finns en annan sida 

som beskrivs som negativt om det är stökigt med andra brukare som exempelvis då de mår 

dåligt (Socialstyrelsen, 1998a:85). Brukare ger ibland uttryck för att verksamheten kan upp-

levas stigmatiserande eller kränkande (Kratz & Åkerman, 1995:91). Forskning pekar på att 

stigma kan hindrar människor från att söka eller till fullo delta i verksamheter inriktade på 

vård till människor med psykiska funktionshinder (Corrigan, 2004:614-622). 

 

En intressant observation som Meeuwisse gjorde i sin studie av Fountain House i Malmö var 

att det fanns en slags tabun mot sjukkulturen i verksamheten, vilket resulterade i att patologi 

och sjukdomssymptom nedtonades (1997:225-226). Det hände att medlemmarna tog upp 

sådana samtalsämnen för att utbyta erfarenheter, men oftast utan gensvar från personalen. 

Detta stod i kontrast till Meeuwisses erfarenhet från en lokal RSMH-avdelning där det fanns 

ett gemensamt intresse för att tala om olika psykiska sjukdomar och psykiatrisk vård. Flera av 

Fountain House medlemmarna betecknade stämningen som mycket friskare i klubbhuset än 

på RSMH. 

 

Andra upplevelser av verksamheterna är betydelsen av att ha någonstans att gå, att komma ut 

och att ha något att göra, en daglig sysselsättning (Jönsson, 2001:66-67; Rosenberg & Anders-

son, 2005:28-29; SLL, 1992:7). En aktivitet, att ha någonting att göra som fångar ens upp-

märksamhet kan också fylla en distraherande funktion genom att inkräkta på utrymmet för 

plågsamma tankar och röster (Denhov, 2005:93). 

 

Verksamheterna kan också vara en hjälp i att skapa struktur i vardagen genom att de bidrar till 

att skapa vardagliga rutiner (Hydén, 2000:172-173). En aspekt är att samtidigt som verksam-

heterna kan ge struktur till dagen, kan dagarna komma att få innehåll utifrån vad verksam-

heterna erbjuder. Genom träfflokalerna kan brukare ta del av aktiviteter, samtidigt finns en 
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önskan efter andra sysselsättningar än de befintliga (Rubin, 1991:50). Det kan också bli 

långtråkigt och monotont i fritidsverksamheterna visar Socialstyrelsen i en studie (1998a:85). 

2.2 Integrering 

En dubbelhet med sysselsättningsverksamheter kan vara dess trygghet och anpassning till 

individens behov, en slags skyddad omgivning, vilken står mot rädslan för att bli institutiona-

liserad om inte verksamheten fungerar som en språngbräda vidare, visar forskning av Rosen-

berg och Andersson (2005:43). Det kan också finnas en trygghet i kontinuiteten av att möta 

samma ansikten och samma rutiner, samtidigt som brukare kan ha en oro att inte komma 

vidare i utvecklingen och på så sätt bli för beroende av verksamheten. Trots att verksamheten 

är öppen för vem som helst är det inte vem som helst som besöker träfflokalen. Detta ger 

uttryck för ett utanförskap, men samtidigt kan det fungera som en skyddande miljö (Lindqvist, 

1997:32-35). 

 

Brukare belyser också värdet i att träffa andra med liknande erfarenheter, att de inte är en-

samma om sina problem och att de kan vara sig själva i verksamheterna, förklarar Mannerfelt 

(2000:39). En synpunkt är att det kan vara befriande då verksamheten kan skapa utrymme för 

olika beteenden som skulle kunna uppfattas avvikande på en öppen arbetsplats (a.a.). 

 
Medlemmarna i Fountain House beskriver vikten av att arbeta med andra i huset, hur de kan 

ha förståelse för hur svårt det kan vara med krav eller behovet att gå hem med kort varsel 

(Karlsson, 2004:375, 377). Vilket också kan ses som ett uttryck för att kunna vara aktiv 

utifrån sin egen förmåga. Genom att få möjlighet att formulera sin situation tillsammans med 

andra med liknande erfarenheter kan det dessutom bidra till att individerna kan konstruera och 

förstå sin livssituation på ett nytt sätt. Medlemmarna understryker dock att stället ska ses som 

en vanlig arbetsplats (a.a).  

 
Meeuwisse beskriver hur Fountain House verksamhet kan ses som en närvaro i sociala 

sammanhang, men på ett vis som människor med psykiska funktionshinder kanske inte finner 

i samhället: 
För de människor som p g a psykisk sjukdom varit exkluderade från sociala 
sammanhang är klubbhus framförallt ett forum för vänskap och identifikation. 
Genom sin organisering producerar klubbhusrörelsen känslor av samhörighet, 
demokrati och meningsfullt arbete, sådant som ofta saknas i samhället. (1997:321) 
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2.3 Delaktighet  

Något som brukare verkar uppskatta är möjligheten att komma och gå som man vill på de 

öppna träfflokalerna. Det finns en frihet från registrering och tvång (Axelsson Toftfelt & 

Frändsjö Manhem, 2001:4; Hugemark; 1996:32). Samtidigt som brukaren själv kan avgöra i 

vilken utsträckning hon eller han vill besöka verksamheten kan det finnas en önskan om mer 

aktivitet och variation av aktiviteter. För andra innebär träfflokalens verksamhet precis så 

mycket aktivitet som de klarar att hantera just då (Lindqvist, 1997:35). 

 
Markström (2003:188-190) refererar till studier om psykiskt funktionshindrades situation där 

många är ensamstående och har ett bristande socialt nätverk. Ensamhet och passivitet före-

faller dominera livsstilen för personer med exempelvis schizofreni (Shimitras, Fossey, & 

Harvey, 2003:46). Sociala träffpunkter verkar ha stor betydelse för dessa personer då sociala 

aktiviteter utanför hemmet vanligtvis består av att de besöker dessa träffpunkter eller går hem 

till vänner de lärt känna via träffpunkterna. Ofta har de en mer passiv och betraktande roll, än 

att de mer aktivt deltar i aktiviteter på träffpunkter. Det kan till viss del ha beröring med att de 

är sociala i den utsträckning de själva klarar av (Bejerholm & Eklund, 2004:34-40; Nagle, 

Cook & Polatajko, 2002:80-81). 

 

En grundläggande betydelse för levnadsförhållandena är individens ekonomiska resurser. 

Personer med funktionshinder tillhör samhällets låginkomsttagare. De flesta är förtidspensio-

nerade (Tideman, 2000:56). En faktor som påverkar delaktigheten dels ute i samhället och 

dess utbud, dels delaktigheten i verksamheterna är ekonomiska möjligheter. ”De förströelser 

och utflykter som ordnas i verksamheternas regi tillskrivs också betydelse, inte minst eftersom 

många inte har ekonomiska möjligheter till avbrott i vardagen” (Mannerfelt, 2000:39). 

2.4 Sammanfattning 

Genom psykiatrireformen ska kommuners arbete för människor med psykiska funktionshinder 

präglas av normalisering, integrering och delaktighet. Forskning visar att verksamheter 

inriktade mot fritid och sysselsättning delvis utgör arenor för hur samhället och organisationer 

kan verka för normalisering, integrering och delaktighet. Det är ändå slående att det som för 

en människa upplevs som betydelsefullt för en annan kan upplevas som stigmatiserande. 

Likaväl kan det finnas ambivalenta känslor och upplevelser hos en och samma person som 

deltar i en verksamhet. Verksamheter för fritid och sysselsättning tycks innebära en 

ambivalens för personer med psykiska funktionshinder. 
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3 Teoretiska perspektiv 
Socialt arbete ska verka för att människor som har ett psykiskt funktionshinder ska kunna leva 

som andra, vilket inbegriper möjlighet till delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor enligt 

Socialtjänstlagen (1980:620) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(1993:387). Forskning visar att människor som har svåra psykiska problem återhämtar sig 

(Topor, 2004:30-31). Återhämtning är en process mot att må bättre och få ett ”vanligt” socialt 

liv. Empowermentperspektivet tar fasta på människors möjlighet att nå självbestämmande och 

autonomi på flera olika nivåer (Hansson, 2005:76). Empowerment betonar återhämtnings-

processer och är ett positivt mått och begrepp som lyfter fram individens utveckling av egna 

resurser och förmågor. 

3.1 Återhämtning 

Tidigare när många människor vårdades inom psykiatrins slutenvård fanns uppfattningen att 

de var i behov av livslång slutenvård eftersom de bedömdes som kroniskt sjuka (Topor, 

Svensson, Bjerke, Borg & Kufås, 1998:1). I dag vet man att de som tidigare betraktades ha en 

obotlig sjukdom, som schizofreni, kan återhämta sig vilket gör att de idag lever ute i sam-

hället. Återhämtning handlar inte om någon speciell behandlingsteknik eller metod (Topor, 

2004:49). Återhämtningsforskning beskriver istället en komplex bild med samverkande 

faktorer (Denhov, 2000:40). Dessa samverkande faktorer kan ha betydelse för vad som kan 

hjälpa individen i en process att må bättre, att få ett vanligt socialt liv och hantera eventuella 

symptom (Topor, 2004:30-31). 

3.1.1 Begreppet återhämtning 

Topor (2004:26-27) skriver att det medicinska området använder termer som bot och reha-

bilitering. Begreppet återhämtning skiljer sig från dessa termer genom att den person som 

återhämtat sig har haft en aktiv roll i processen och genom helhetssynen där individen sätts i 

sitt sammanhang. Vidare innefattar begreppet att individen skaffar sig makt över sitt liv. En 

definition av återhämtning är Anthonys: 
Återhämtning beskrivs som en djupt 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 skapar ny 
mening med livet och nya livsmål samtidigt som man lämnar mentalsjukdomens 
katastrofala effekter bakom sig. (1993:15) 
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Återhämtning kan beskrivas som en process mot att leva ett vanligt socialt liv (Topor, 

2004:30-31). Vissa forskare gör en uppdelning i två nivåer där total återhämtning innebär 

frånvaro av symptom på tidigare diagnos och att individen inte tar emot behandlingsinsatser. 

Den andra nivån, social återhämtning betyder förutom att leva ett vanligt socialt liv, dessutom 

att psykiatriska symptom kan förekomma men att de inte utgör något hinder och att vissa be-

handlingsinsatser kan förekomma. Många personer som återhämtat sig beskriver processen 

som en resa och att den inte handlar om att komma tillbaka som individen en gång var 

(a.a.:52-80). Resans utgångspunkt är att individen inte längre kan hantera en svår situation där 

personen till slut når en bottenplatta. Någonstans på denna botten sker en vändpunkt då 

personen finner verktyg för att börja sin resa uppåt. 

3.1.2 Återhämtningens förutsättningar 

Enligt Topor (2005:161) verkar fyra övergripande faktorer vara avgörande för återhämtnings-

processen: materiella förutsättningar, en meningsfull förklaring, individens egen medverkan 

och andra människors insatser. Materiella förutsättningar är ekonomiska resurser som spelar 

en viktig roll för att kunna ha ett socialt liv då pengar öppnar för ett deltagande i samhället 

och för kontakt med andra människor än de som brukarna möter i vård och via socialtjänsten. 

Topor (2004:197) menar att pengar har betydelse för möjligheten till integrering och nor-

malisering. Materiella förutsättningar kan också vara platser i livet, som träfflokaler, arbets- 

och olika kamratstödjande verksamheter. Platserna kan vara betydelsefulla då individer kan 

existera där, både med problem och med sina resurser och kompetenser. Genom att verksam-

heterna kan vara öppna även för människor utan psykiska problem kan de bli integrerade plat-

ser (Topor, 2005:162). Enligt Denhov (2000:8) kan meningsfull sysselsättning vara en faktor 

för återhämtningsprocessen. Vidare pekar Topor (2005:163) på att mediciner är en viktig 

materiell förutsättning. För människor med svåra psykiska problem är det viktigt att finna en 

personlig meningsfull förklaring till varför de drabbats. De flesta finner meningen i en bland-

ning av förklaringsmodeller som psykologiska, sociala, medicinska och andliga (a.a.:164). 

 

Individens egen medverkan spelar en central roll i återhämtningsprocessen (a.a.). Topor 

(2005:165) belyser att det kan finnas olika sätt för individer att hantera sina problem. Ett 

förhållningssätt är att göra mer. Genom att delta i aktiviteter och sociala samspel kan personen 

distraheras från problemen och symptomen. Att söka sig till andra med liknande erfarenheter 

kan dessutom normalisera den egna situationen och ge en ömsesidig förståelse. Det motsatta, 

en sänkt aktivitetsnivå, kan också vara ett aktivt val beroende på hur mycket personen orkar 
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med i vissa perioder. Genom att växla och göra mindre, få vila, kan individen i andra skeden 

öka aktiviteten. Med hjälp av självinstruktioner kan en person med svåra psykiska problem 

föra ett förnuftigt resonemang med sig själv om upplevelser som att höra röster som ger påbud 

eller upplevelser av tvångstankar för att avgränsa deras makt och skaffa sig kontroll. Kvali-

teten på aktiviteter är också avgörande och ett förhållningssätt kan därför vara att undvika 

problemskapande situationer och personer (Topor, 2004:126-127). Genom att söka sig till 

situationer som upplevs som positiva kan det gagna personens återhämtning. Personer som 

stärker självförtroendet och öppnar nya perspektiv kan också främja processen. Topor (a.a.) 

menar att träfflokaler drivna av socialtjänsten kan vara oaser där individer möter en flexibel 

kravnivå och kan bli accepterade oavsett hur de mår. En tillgång kan också vara att brukare 

kan känna av vilka i personalgruppen som är positiva och kan motsvara en god hjälpare för 

dem. Ytterligare andra sätt att hantera sina problem kan vara att försöka förstå märkliga 

erfarenheter och upplevelser, att använda symptom för att få uppmärksamhet av professio-

nella och att missbruk också kan vara ett sätt att hantera svåra plågor (Topor, 2005:165). 

 

Andra människors insatser spelar en avgörande roll för återhämtning eftersom ingen åter-

hämtar sig ensam: ”Att återhämta sig är en individuell process som är beroende av ett socialt 

sammanhang” (Topor, 2004:135). Professionella kan ha en betydelsefull roll för brukare i 

processen. Brukare väljer själva vilka som får vara till hjälp utifrån specifika personer och 

handlingar som dessa personer gjort och en god kontakt kan förmedlas via upplevelsen att bli 

förstådd och känslan av förtroende (Denhov, 2000:16-18). Betydelsefullt är att professionella 

förmedlar hopp och tilltro till personens förmåga och att en förbättring är möjlig. Viktigt är att 

bli sedd, hörd och respekterad, enligt Topor (2004:138). Det inbegriper även att värna om 

individens integritet genom att inte tränga sig på. Att bli sedd och känna sig värdefull kan 

också vara då professionella gör något extra, gör undantag, som är riktat specifikt till en 

person (Denhov, 2000:24-27). Topor (2004:223-224) och Denhov (2000:35) beskriver en 

uppskattad vänskap, där rollen som vän och professionell får sammansmälta, vilken är värde-

full för brukarna i deras återhämtningsprocess. Betydelsefullt är också att professionella kan 

beskriva sina svagheter, för att visa att de inte är perfekta, vilket kan leda till en mer jäm-

bördig relation (Topor, 2004:179). Professionella har även betydelse för återhämtnings-

processen genom att ge praktisk konkret hjälp, antingen själva eller genom att länka vidare till 

hjälp (Denhov, 2000:32). Viktigt för brukare kan vara att lära känna andra människor med 

egna erfarenheter av psykiska problem (a.a.:8) 
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3.2 Empowerment 

Begreppet empowerment har en kort historia och introducerades under nittonhundrasjuttio-

talet i USA. Begreppet användes i arbete med utsatta grupper vid lokal utveckling och mobili-

sering för nya strategier för prevention och intervention (Starrin, 1997:9). Empowerment 

betecknade ett förhållningssätt som innebar att utsatta skulle ges ett väsentligt inflytande i 

arbetet att stärka egna positioner i samhället. Några av föregångarna som skrivit om em-

powerment var Solomon som 1976 skrev om de svartas mobilisering och Rigers analys 1981 

av feministiska rörelser (a.a.). Starrin hänvisar till Rappaports artikel där han kritiserade den 

klassiska preventionsmodellen och försökte formulera ett alternativ (a.a.:15). Hans tanke om 

sociala problem var att det alltid finns mer än en lösning på varje enskilt problem, vilket är 

beroende av tid, sammanhang och plats. I början av 1990-talet blev begreppet en modeterm 

men en genomgående grundton i användningen av empowerment är att det är något bra, något 

att sträva emot (a.a.:10). Centrala utgångspunkter för empowermentrörelserna har varit makt - 

personlig, ekonomisk eller politisk och en kontroll över den egna livssituation (Hansson, 

2005:74). 

 

Det finns inte någon bra eller vedertagen svensk översättning för begreppet empowerment, 

men associationer som självtillit, socialt stöd, stolthet, delaktighet, makt, egenkontroll, kom-

petens, medborgarskap och självstyre har använts (Starrin, 2000:72-73). En maktaspekt är att 

individen aktivt tar kommandot enskilt eller kollektivt. Det finns inte någon som ger tillstånd, 

utan personen tillkämpar sig makt. Empowerment kan beskrivas som både en process och ett 

mål som återger den subjektiva erfarenheten och den objektiva verkligheten med centrala 

komponenter som makt, kontroll, självtillit och stolthet (a.a.).  

3.2.1 Paternalism och empowerment 

Starrin (a.a.:82-88) talar om två olika modeller, den paternalistiska och empowerment-

modellen. Den paternalistiska modellen bygger på över- och underordning, där ”experter” och 

myndigheter är de som kan bedöma vad som är bäst för andra människor, speciellt de som är 

utsatta. Människor som har sociala problem får en underordnad roll när det gäller att komma 

fram till lösningar och hur de ska genomföras. Det är expertens uppfattningar som är av-

görande. Det medför att experter och myndigheter har ett starkt inflytande över samhälls-

utvecklingen genom utmärkande drag som omhändertagande, att utfärda direktiv och att utöva 

kontroll. Den paternalistiska modellen kan sägas ha ett trädtoppsperspektiv. I empowerment-

modellen betonas horisontell relation mellan människor, där människors lika värde och 
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betydelse är centrala. Betydande är också att stå tillsammans i den gemensamma kampen för 

människovärde och respekt. Mobilisering, participation, hjälp till självhjälp och informella 

lösningar är viktiga inom ramen för empowerment modellen. Modellen beskrivs ofta ha ett 

gräsrotsperspektiv (a.a.). 

3.2.2 Empowerment i socialt arbete 

International Federation of Social Workers definierar socialt arbete:  
Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för 
empowerment och frigörelse med syfte att främja människors välfärd. Med utgångs-
punkt i teorier om mänskligt beteende och sociala system verkar socialt arbete i de 
områden där människor samspelar med sin omgivning. Principer om mänskliga 
rättigheter och social rättvisa är grundläggande för socialt arbete (www.ifsw.org, 
2007-06-14) 
 

Trots reformer riktade till människor som har ett psykiskt funktionshinder har stödet inte alltid 

lett till en förändring i riktning mot ökat inflytande och ökad autonomi för brukarna enligt 

Hansson (2005:73). För många har livet istället präglats av diskriminering och andra former 

av stigmatisering, liksom en ekonomisk, social och politisk marginalisering och maktlöshet. 

Den traditionella medicinska och paternalistiska modellen har fortsatt använts (a.a.). Em-

powermentperspektivet betonar en helhet där hälsa ses som dels som ett individfenomen, dels 

som ett socialt fenomen knutet till sociala och samhälleliga sammanhang. Empowerment kan 

definieras på tre nivåer. På individnivån handlar empowerment om egna upplevelser av 

kontroll över livet, självkänsla och självbestämmande. På nästa nivå kan gruppen stärkas 

genom ett gemensamt agerande eller genom att tillgodose kollektiva mål eller behov. För att 

få ökad makt, inflytande eller påverka fördelningen av resurser i samhället behöver gruppen 

kollektivt handla i den offentliga eller politiska kretsen. En empowermentprocess på en nivå 

behöver inte leda till positiva återspeglingar på andra nivåer (a.a.:76). 

 

Individens maktbehov är ett behov av inre kontroll över det egna livet, känslan av inflytande, 

känslan av att bli hörd och respekterad samt att uppleva att det som personen säger och gör är 

betydelsefullt (Starrin, 2000:76). Om individer upplever maktlöshet och vanmakt skapar det 

så småningom ett för starkt emotionellt beroende av personer och omgivande förhållanden, 

vilket hindrar människor från att fatta fördelaktiga beslut kring den egna livssituationen. 

Synen på sig själv och graden av självkänsla är viktiga faktorer för empowerment. Om pro-

fessionella betraktar människor med psykiska funktionshinder på ett värdigt och respektfullt 

sätt, kan det ge kraft till dessa människor att se mer positivt på sig själva vilket kan bidra till 

att de får en hög självkänsla (a.a.:76-78). Hansson (2005:77) menar att något som kan ha 
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samband med självkänslan är upplevelser av stigma, dels samhälleliga stigman som diskri-

minering och utstötning dels som en av individen själv framkallad nedvärdering. Till stor del 

bestäms självbilden av hur individen bemöts och värderas av andra, vilket präglas av en kultur 

där anpassning till gruppnormer är högt värderade, enligt Kirshbaum (1991:168-181). Han 

menar att många funktionshindrade känner skam, förnedring och förödmjukelse då förebilden 

i samhället är att vuxna människor skall klara sig själva och vara oberoende av andra. Det kan 

leda till känslor av underlägsenhet och otillräcklighet i ett samhälle där självtillit, autonomi 

och oberoende värderas högt.  

 

Starrin (2000:90) refererar till Renz-Beaulauriers tankar om hur människor som arbetar i 

samhällets tjänst kan främja empowerment bland dem som har funktionshinder. Det kan ske 

genom att ta de funktionshindrades synpunkter på allvar, genom att stärka tilliten och tron hos 

den enskilda individen för att kunna avgöra vilka samhällsinsatser som kan underlätta för 

individen samt verka för att undanröja hinder för integrering i samhället. Det senare är sällan 

hinder av medicinsk art, utan väsentliga problem av social och strukturell art.  

3.3 Sammanfattning 

Det finns beröringspunkter mellan de båda redovisade teoretiska perspektiven – nödvändig-

heten av individens aktiva deltagande och socialt arbetes förhållningssätt att hjälpa individen 

till egenmakt och återhämtning. Dock är det två olika teoretiska perspektiv. Människor med 

svåra psykiska problem återhämtar sig. Forskning visar att de genomgår en återhämtnings-

process till att må bättre, få ett vanligt socialt liv och hantera eventuella symptom. Individen 

har en aktiv roll för återhämtningsprocessen, där flera andra samverkande faktorer också är 

betydelsefulla. Processen är individuell men beroende av sociala sammanhang. Övergripande 

faktorer som kan vara avgörande för återhämtningsprocessen är materiella förutsättningar, en 

meningsfull förklaring, individens egen medverkan och andra människors insatser. Empower-

ment kan ses som ett positivt mått i människors process och mål att nå autonomi och själv-

bestämmande på flera strukturella nivåer med utgångspunkt i makt - personlig, ekonomisk 

eller politisk och en kontroll över den egen livssituation. Självbilden och självkänslan är 

viktiga element för empowerment, vilket kan påverkas av stigma. Ytterliga viktiga kompo-

nenter som empowementmodellen står för är horisontell relation mellan människor, utan 

”expertermentalitet” till förmån för människors lika värde och betydelse genom att stå till-

sammans i den gemensamma kampen för människovärde och respekt. 
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4 Metod 

4.1 Forskningsdesign 

För att kunna besvara undersökningens frågeställningar och fullfölja dess syfte valdes en kva-

litativ metod där jag kombinerade observationer med intervjuer av fyra personer som besökte 

en träfflokal i socialtjänstens regi. Det centrala i studien var ett brukarperspektiv och avsikten 

var att fördjupa analys och förbättra förståelse av fenomenet och den miljö jag studerade. Del-

tagande observationer kan ge kunskap om sådant som inte framkommer vid intervjuer, exem-

pelvis det som är känsligt och svårt att tala om (Öhlander, 1999:75-76). Det kan också vara 

sådant som upplevs som självklart att personen inte tänker på att ta upp det vid en intervju. 

Samtidigt var ansatsen att försöka fånga in kulturen på träfflokalen. Kulturen kan beskrivas 

som ”ett mönster av symboler, begrepp, idéer och värden” (Ehn, 1983:10). Eftersom känslor, 

tankar, upplevelser och tolkningar som människor har däremot inte kan fångas i observationer 

valde jag att också göra kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale beskriver att intervjuer görs 

med ”syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de 

beskrivna fenomenens mening” (1997:13). 

4.2 Vetenskapsfilosofisk position 

Undersökningen utgår från en fenomenologisk vetenskapsfilosofi vilket innebär att betona 

individens beskrivningar av sin livsvärld och som forskare vara öppen för intervjuades upp-

levelser och att försöka sätta sin förförståelsen inom parentes (Kvale, 1997:42). Jag valde 

detta perspektiv eftersom min tanke var att människors subjektiva erfarenheter är relevanta för 

att nå förståelse om det studerade fenomenet och att jag eftersträvade att få fylliga berättelser 

av intervjuades livsvärld. 

 

En så kallad deduktiv strategi är teoristyrd och innebär att dra slutsatser från det generella mot 

det specifika (Malterud, 1998:152). Vid en induktiv strategi utvecklas slutsatserna istället från 

det specifika till det generella, ansatsen är således datastyrd. Eftersom det är svårt att ange 

någon exakt gräns mellan strategierna, kan varje forskningsprocess tänkas utgöra en punkt på 

en axel mellan de bägge strategierna. En abduktiv strategi kombinerar induktiv och deduktiv 

strategi (Olsson & Sörensen, 2007:33). Forskningen inleddes med en induktiv strategi ur ett 

fenomenologiskt perspektiv genom observationer, intervjuer och bearbetning av materialet för 
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att sedan övergå mot en abduktiv strategi i fördjupad läsning av litteratur kopplat till 

teoretiska perspektiv och efterföljande analys.  

4.3 Urval av litteratur och litteratursökning  

Ambition med litteratursökningen var att finna forskning kring socialtjänstens öppna träff-

lokaler med inriktning mot människor med psykiska funktionshinder, utifrån ett brukar-

perspektiv. I huvudsak använder sig fritidsverksamheter för personer med psykiska funktions-

hinder av tre beteckningar: dagverksamheter, träfflokaler och kamratstödjande verksamheter. 

Kamratstödjande verksamheter drivs av patientorganisationer (Socialstyrelsen, 1998a:77). 

Flera av referenserna jag fann belyste dock arbetsverksamheter. Socialstyrelsen skriver att  
Gränsen mellan arbetsverksamheter och fritidsverksamheter utgör i vissa fall en 
gråzon som antingen beror på att samma verksamhet erbjuder möjligheter som hör 
till bägge fält eller på en oklar uppfattning om gränsen mellan meningsfull 
sysselsättning och meningsfull fritid. (a.a.:49) 
 

Därför ansåg jag att litteratur knuten till arbetsverksamheter också kunde vara relevanta. 

Fokus var på sysselsättning och inte ”arbetslinjen”, eller aktiva insatser som kan leda till 

arbete och arbetsförberedande åtgärder. Jag fann ett begränsat antal titlar om träfflokaler eller 

sysselsättningsverksamheter för individer med psykiskt funktionshinder, varför jag valde att 

bredda min sökning till liknande verksamheter för individer med olika fysiska funktions-

hinder. Likaså valde jag att bredda till studier om verksamheter utanför socialtjänsten, som 

några brukardrivna organisationer och psykiatrin. Det innebar att jag övergav ansatsen att 

begränsa mig till litteratur från 1995 och framåt, eftersom psykiatrireformen trädde i kraft då. 

Inget bortval gjordes beroende på författare eller organisation eftersom jag inte fann så 

mycket relevant litteratur. Markström konstaterar hur erfarenheten är samlad kring verk-

samheter som formats i och med psykiatrireformen: ”Erfarenheterna från de nya verksam-

heterna för arbete, sysselsättning och fritid är svåra att få ett samlat grepp om, då det mesta 

återfinns i lokala utvärderingsstudier” (2003:202). 

 

I Libris sökte jag på socialpsykiatri vilket gav 110 träffar. Sökordet träffl* gav få träffar och 

"psykiskt funktionshind*" gav 580 träffar varför jag valde att kombinera det med andra termer 

som sysselsättning, dagverksamhet, ”daglig verksamhet” och brukar*. Andra sökord som jag 

använde mig av enskilt eller i kombination var dagcentr*, dagverks*, återhämtning, recover*, 

”psykisk ohälsa”, ”mental illness”, ”psykiska sjukdomar”, ”people with mental disabilities”, 

”psykiskt sjuk”, (social) samvaro, rehabilitering, rehabilitation, empowerment, och club-

house. Andra databaser vilka jag nyttjade mig av var ERIC, Social services abstracts, 
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Artikelsök, PsycARTICLES, PsycINFO, PubMed, SweMed och Google. Där brukade jag mig 

av tidigare använda engelska sökord samt utnyttjade tillkommande nyckelord som occupa-

tion, community, ”mental health”, ”mental health services” och actvit*.  

4.4 Urval inför observationer och intervjuer 

Genom att finna en nyckelperson kan forskaren vinna tillträde till den miljö han eller hon vill 

observera och få chans till ytterligare kontakter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2004:338). Då jag under min första praktik vistades i en träfflokals verksamhet under några 

dagar fick jag kontakt med föreståndaren. Träfflokalen är en av flera i Stockholm och drivs av 

kommunen (Bilaga 1). Det gjorde att jag hade en nyckelperson att kontakta per telefon. Hon 

var positiv till min undersökning och jag talade om att jag ville börja undersökningen med att 

besöka lokalen. 

 

Som besökare var jag öppen med vem jag var och studiens syfte. Det gav mig möjligheter att 

bjuda in till framtida intervjuer. Det gav också besökarna en möjlighet att bekanta sig med 

mig. Jag deltog vid ett månadsmöte för brukare och personal där jag fick möjlighet att pre-

sentera mig och bad dem kontakta mig om de ville delta i en intervju. Det framkom att några 

brukare tidigare hade deltagit i tidningsintervjuer, varför flera av besökarna på mötet ansåg att 

andra personer skulle få komma till tals.  

 

Då jag efter ytterligare en tid bara fått ett gensvar på mina försök att bjuda in till intervjuer, 

ändrade jag strategi. En förmiddag då jag anlände till träfflokalen frågade jag enskilt den 

första besökaren som jag träffade om personen ville delta i en intervju och förklarade syftet 

samt de etiska riktlinjerna som var grundläggande för intervjun. Jag fortsatte sedan på ett 

liknande sätt att fråga de nästkommande två som jag mötte om de ville delta i en intervju. De 

tre tillfrågade personerna var positiva till att bli intervjuade. Urvalet gjordes således genom 

vad Wibeck (2000:69) kallar uppsnappning, vilket konkret innebär att intervjudeltagare re-

kryteras på platsen för undersökningen. Det finns ingen regel för hur många personer under-

sökaren behöver intervjua i en kvalitativ forskning (Kvale, 1997:97-98). Jag ansåg att fyra 

enskilda intervjuer kunde utgöra ett lämpligt antal, men i princip är antalet intervjuer bero-

ende av om forskaren kan fånga in det hon har för avsikt att undersöka. Fördelen med mitt 

urval var att inte någon annan styrde urvalet. Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara 

att be föreståndaren om hjälp att välja ut några brukare som hon ansåg lämpliga. 
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Intervjupersonerna var tre män och en kvinna mellan 40 – 70 år, vilka alla regelbundet 

besökte träfflokalen sedan några år. De fick bestämma var och när intervjuerna skulle ske. Jag 

informerade också om att jag önskade använda mig av en bandspelare som stöd för minnet 

och alla sade att det gick bra. 

4.5 Datainsamling 

4.5.1 Observationer 

Deltagande observationer innebär att forskaren vistas och deltar i olika grad, från deltagande 

observatör till endast observatör, i det sociala sammanhang som studeras (Öhlander, 1999:74). 

Observationerna ger beskrivningar av skilda fenomen, både mer unika och de som är mer 

återkommande. Jag var deltagande observatör och min tolkning är att brukarna kan ha upp-

fattat att jag hade en position mellan rollen som personal och besökare, även om jag själv 

försökte att bara vara en besökare. Jag tackade exempelvis nej då jag blev tillfrågad om jag 

ville hänga mina ytterkläder och väska i personalutrymmet, i stället valde jag att alltid placera 

mina tillhörigheter i hallen. Många gånger när jag mött en brukare som var ny för mig undra-

de personen om jag var en personal. Under ett tillfälle valde jag att stanna kvar i träfflokalen 

då besökarna själva höll den öppen under påskhelgen. Olika brukare undrade då om inte min 

arbetsdag var slut.  

 

Jag har rört mig runt i lokalerna och vid uteplatsen, suttit för mig själv eller samtalat enskilt 

eller i grupp med brukare och personal. Jag har deltagit i aktiviteter som månadsmöte som är 

ett gemensamt forum för brukare och personal samt varit med vid olika måltider. Mina sju 

observationstillfällen på träfflokalen har varit uppdelade under en femveckorsperiod med 

dag,- kvälls- och helgbesök. I mina observationer har jag som tidigare nämnts försökt fånga 

kulturen i verksamheten, genom iakttagelser av människor i deras naturliga sammanhang för 

att undersöka aktiviteter, beteenden, handlingar och interaktion. En strävan forskaren bör ha 

är att indela sina anteckningar efter dels mer rena beskrivningar, dels mer tolkande anteck-

ningar (Esaiasson et al. 2004:340). Jag skrev ner mina observationer i nära anslutning till 

besöken, men försökte vara noga med att betona mina egna tolkningar.  

4.5.2 Intervjuguide 

Deltagande observationer kan vara ett hjälpmedel till att förbättra förståelsen av ett fenomen 

eller en miljö innan forskaren gör sina intervjuer (Malterud, 1998:128). Intervjuguiden ut-
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formades med utgångspunkt från relevansen för forskningsfrågorna, delvis med hjälp av den 

förståelse jag fick via observationer. Utan observationer hade jag inte haft insikten i att de 

gemensamma måltiderna har en central roll för många brukare, vilket under intervjun kom att 

leda till ett nytt område – Ekonomiska begränsningar. Topor (2004:30-34) pekar på svårig-

heter att mäta återhämtning. Intervjuguiden utformades inte med avsikt att bestämma var i 

återhämtningsprocessen intervjupersonerna var, utan vilka faktorer som kunde relateras till 

processen. Jag valde att formulera en temainriktad intervjuguide med halvstrukturerade frågor 

(Bilaga 2). Först i guiden kom inledande frågor följt av de olika temana med öppna frågor. 

Intervjufrågorna delades inte ut i förväg då min tanke var att inte styra intervjupersonerna för 

mycket utan låta dem berätta mer fritt. 

4.5.3 Intervjuer 

Intervjuerna gjordes efter omkring hälften av observationstillfällena och intervjupersonerna 

valde själva plats och tid. Två personer önskade att vara i ett avskilt rum på träfflokalen vilket 

inte hade någon betydelse för intervjun enligt dem. Intervjuerna tog mellan 40 och 90 minuter 

och spelades in på band. Vid varje tillfälle började jag genom att informera om studiens syfte 

och etiska riktlinjer rörande krav om samtycke och konfidentialitet. Dessutom erbjöd jag 

intervjupersonerna att läsa utskrifterna för att kunna lämna kommentarer eller komplette-

ringar. Vidare gav jag alla intervjupersoner möjligheten att själva välja vad de ville bli kallade 

i den färdiga uppsatsen med tanke på anonymiteten. Jag kände mig lugn och öppen i intervju-

situationen, vilket jag tror berodde på att jag genom tidigare observationer hade fått en bild av 

träfflokalen och besökarna. Det gav mig en större förståelse vilket jag upplevt varit till gagn 

vid varje intervjutillfälle. De intervjuade och jag fick bekanta oss med varandra, mer eller 

mindre på avstånd, innan intervjun genom observationerna. Det kan vara så att många av de 

tankar som ofta uppstår vid ett första möte där de involverade försöker skapa sig en bild av 

den de möter, redan var avklarad. Några intervjuer utmärktes av korta frågor och fylliga 

berättande svar, medan andra intervjuer utgjordes av ett turtagande i samtalet där jag mer 

lotsade genom uppföljande frågor. Jag gjorde också tolkningar under intervjun för att verifiera 

meningen. Intervjupersonerna var mycket öppna och vid några tillfällen bad de mig att inte ta 

med valda delar, vilket jag respekterade. 

 

Jag har under efterföljande besök på träfflokalen i möte med intervjupersonerna följt upp 

upplevelsen av intervjun. De upplevde intervjun som bra och en person uttryckte att den 

kändes som en del i en process att komma vidare. Tre av personerna har gett reflektioner 
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kring den utskrivna intervjun och två av dessa gav också förtydligande kommentarer av 

innebörden, av vilken en person delvis bidragit med mindre omfångsrika textavsnitt.  

4.6 Databearbetning 

Jag har i bearbetningen av data från intervjuer och observationer följt en fenomenologisk 

analysgången som Malterud (1998:86-100) beskriver som en väg från det konkreta till det 

abstrakta. Inledande beskrivs analysen av intervjuerna och efterföljande avsnitt redovisar 

analysen av observationer. Analysgången av intervjuerna kan indelas i empiri och fyra 

efterföljande faser vilket beskrivs nedan. 

4.6.1 Empiri och transkription  

Empirin har varit mitt möte med de intervjuade och deras berättelser, livsvärldar. Jag har 

överfört det berättade, transkriberat intervjupersonernas berättelse från tal till text i nära 

anslutning till de gjorda intervjuerna. Då talspråket är annorlunda än skrivspråket, valde jag 

att försiktigt omarbeta från tal- till skriftspråk för att inte det berättade skulle framstå som 

osammanhängande samtidigt som jag inte ämnade ändra innebörden. Det finns också en risk 

att uttryck kan framstå som förlöjligande om forskaren eftersträvar en ordagrann återgivning 

(Malterud, 1998:74). Upprepningar, samtalsmarkörer som hummande och liknande, samt 

vissa avsnitt med hänsyn till etik eller irrelevans för undersökningen, valde jag att utelämna 

(Bilaga 3). Ohörbara passager markerades med tomma parenteser. Under transkriberingen 

avlyssnades inspelningarna upprepade gånger, först för att få en helhetsbild för varje avsnitt 

och sedan mening för mening med tanke på noggrannheten.  

4.6.2 Helhetsintryck – från kaos till tematisering 

I den första fasen av analysen läste jag igenom texten översiktligt för att få ett helhetsintryck. 

Jag gick vidare genom att göra spontana anteckningar ibland i form av tematisering på en 

övergripande nivå utan någon form av systematisering. Forskaren ska aktivt verka för att 

lägga sin förförståelse och teoretiska referensram åt sidan för att öppet kunna ta emot de 

intervjuades berättelser (a.a.:91). Några gånger under läsningen uppmärksammade jag mig 

själv då jag gled iväg mot min egen förförståelse.  

4.6.3 Meningsbärande enheter – från tema till kod 

I nästa fas måste forskaren identifiera och systematisera de enheter som är meningsbärande 

med utgångspunkt från problemställningarna (a.a.:92-93). Jag sökte efter meningsbärande 
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enheter utifrån intervjupersonernas perspektiv i enlighet med undersökningens syfte. Utifrån 

den tidigare helhetliga läsningen kom jag att klassificera citaten under olika koder, vilka 

under arbetets gång fick justeras något. Sedan tog jag olika textavsnitt ur sitt sammanhang och 

sorterade dem med liknande textavsnitt. I vissa fall hamnade delar av samma avsnitt under 

olika koder. Om något citat var otydligt valde jag att lämna det för att inte riskera att göra 

felaktiga tolkningar. Några textavsnitt som inte hamnat under en kod granskades och de som 

inte var relevanta för undersökningen lämnades. Koderna blev: Kontakt med träfflokalen – 

start eller ändhållplats, En social gemenskap - måltider och relationer, Fler värdefulla 

faktorer - platsen, personal och förståelse, Engagemang på egna villkor och tidsfaktorn, De 

knappa ekonomiska resurserna – en begränsning, Delaktighet, inflytande, jämställdhet och 

utveckling, Självbilder – driftighet och styrka och Andras syn – bristande förståelse och 

acceptans samt överlägsenhet. 

4.6.4 Kondensering - från kod till innebörd 

I den tredje fasen ska kodgrupperna förtätas, kondenseras, för att söka innebörden (a.a.:96-

97). Jag gick igenom varje kodgrupp för sig för att finna innebörden i citaten för att sedan 

omformulera dem till koncentrat. Varje kodgrupp kom att innefatta koncentrat utifrån kodens 

tema genom intervjupersonernas beskrivning av temat. Arbetsgång blev från konkret innehåll 

till abstrakt betydelse som blev en mer generell form. Delar eller hela citat valdes ut för att 

illustrera det som hade abstraherats.  

4.6.5 Sammanfattning – från kondensering till beskrivning och begrepp 

I analysens avslutande fas skall en rekontextualisering göras genom att forskaren sätter 

samman byggstenarna igen och gör en sammanfattning i syfte att skapa nya beskrivningar 

eller begrepp (a.a.:97). Först gick jag igenom varje kodgrupp för sig i intervjuerna, varefter 

jag sammanfattade varje grupp. Slutligen gjorde jag en sammanfattande kommentar. För att 

validera resultaten jämförde jag dem med de ursprungliga utskrifterna från intervjuerna för att 

se om det fanns data som motsade mina slutsatser. I intervjumaterialet fann jag att en intervju-

person bidragit mindre med textavsnitt i vissa områden, men som Malterud (a.a.:99-100) 

påpekar är det inte ovanligt att vissa personer ger mer rika bidrag och andra intervjupersoner 

ger mindre rika bidrag.  
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4.6.6 Analys av observationer 

Metodlitteraturen författad av Ehn och Löfgren (1982) och Kajser och Öhlander (1999) gav 

begränsad eller svårtolkad vägledning för tillvägagångssätt vid analys av observationer. 

Analysen av observationerna inspirerades därför av Malteruds fenomenologiska metod. Först 

lästes texten översiktligt för att sedan göra spontana noteringar eller övergripande teman. 

Sedan identifierade och systematiserade jag de meningsbärande enheterna och citaten 

klassificerades under olika koder. Koderna blev: Träfflokalen, Människorna som besöker 

träfflokalen, Bemötande – att bli sedd, accepterad och respekterad, Måltider – en social 

gemenskap, Aktiviteter och engagemang utifrån besökarens eget val, Begränsade ekonomiska 

resurser och Delaktighet och inflytande i träfflokalens verksamhet. I den tredje fasen 

förtätades, kondenserades, kodgrupperna för att finna innebörden. I den avslutande fasen 

gjordes en rekontextualisering för att sätta samman byggstenarna och en sammanfattande 

kommentar skrevs. Slutligen validerade jag resultatet för att se om det fanns data som stred 

mot mina slutsatser. 

4.6.7 Sammanflätning av intervjuer och observationer 

Eftersom många av koderna i resultaten för intervjuer och observationer visade sig beröra 

gemensamma områden valde jag att väva samman resultaten till en helhet. De slutliga kod-

erna blev: Träfflokalen och besökarna, Bemötande – att bli sedd, accepterad, respekterad och 

förstådd, En social gemenskap - måltider och relationer, Engagemang på egna villkor och 

tidsfaktorn, De knappa ekonomiska resurserna – en begränsning, Kontakt med träfflokalen – 

start eller ändhållplats, Delaktighet, inflytande, jämställdhet och utveckling, Självbilder – 

driftighet och styrka och Andras syn – bristande förståelse och acceptans samt överlägsenhet. 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Metoder för att bedöma kvalitativa undersökningars pålitlighet skiljer sig mot de kvantitativa 

forskningarna. I grunden härrör det till stor del på synen på vad som är den ”verkliga” san-

ningen och hur kunskapandet om verkligheten konstrueras. I den postmoderna världens 

kunskapsuppfattning skapas sanning genom dialog där kunskap är en social konstruktion 

(Kvale, 1997:216). 

4.7.1 Validitet 

För att se om en metod fångar det den har för avsikt att göra används begreppet validitet. 

Kvale (1997:213-218) hävdar att validering är en kvalitetskontroll som berör samtliga stadier 
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av undersökningen. Genomgående under forskningsarbetet har jag gått tillbaka till frågeställ-

ningarna och kritiskt begrundat om mitt tillvägagångssätt hade relevans för att fånga studiens 

syfte. Metoden att använda observationer var ny för mig. Jag förberedde mig genom att läsa 

flera metodböcker, men säkerligen påverkade min ovana validiteten. En annan svaghet som 

påverkade validiteten var att jag ansåg det nödvändigt att gallra mina observationsanteck-

ningar och anonymisera träfflokalen beroende på svårigheten att inhämta samtycke från 

samliga personer jag mötte i verksamheten. Jag hade kunnat påverka urvalet om jag hade 

använt mig av föreståndaren på träfflokalen genom att låta henne välja intervjupersoner med 

tanke på deras förmåga att tala om sina erfarenheter, graden av funktionshinder eller åter-

hämtning, istället för att låta de brukare som önskade få delta i intervjuer.  

 

Ett sätt att öka validiteten var genom observationerna och den förståelse de gav som främjade 

arbetet med intervjuguiden samt vid intervjutillfället. Larsson (2005:116) påpekar vikten av 

att intervjufrågorna är utformade så att de fångar det forskaren avser att undersöka, vilket har 

betydelse för validiteten. Även om intervjuernas uppföljande och tolkande frågor påverkade 

validiteten, hade antagligen uppföljande intervjuer haft ett större värde för validiteten. Ut-

skrifterna gjordes genom att upprepat och växelvis lyssna till helheten och enstaka delar av 

meningar för att sätta det i den kontext där berättelserna blev till, vilket hade värde för validi-

teten. Tre av intervjupersonerna valde att lämna reflektioner på utskrifterna. Ett par av perso-

nerna förtydligade innebörden av flera avsnitt, bland annat en person som bidragit med 

mindre omfångsrika textavsnitt i vissa delar. Under analysgången av data skulle det varit en 

tillgång att vara två forskare genom att tillföra olika infallsvinklar. Genom att låta det ana-

lyserade datamaterialet vila under några dagar gick jag tillbaka och läste det åter igen för att 

försöka se det ur andra synvinklar. Ruth (1991:285-287) beskriver faktorer som har samband 

med validiteten: relevansen i materialet, innehållets mening, hur det är kontextberoende 

(historiskt, kulturellt och ideologiskt) och om intentionen med undersökningen. I under-

sökningen gjordes observationer i avsikt att beskriva den kulturella kontexten i verksamheten. 

Data från observationer och intervjuer visade sig finna stöd i varandra och gav en ökad 

validitet. 

 

Den kommunikativa validiteten, forskarens förmåga att kommunicera sin forskning, avser 

resultat, slutsatser och i lika stor omfattning processen (Malterud, 1998:161-162). Därför har 

jag utförligt försökt beskriva den väg jag har valt i min undersökning, där målet varit insikt 

och förståelse utan att läsaren behöver vara enig i att vägen dit var den rätta eller enda. 
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4.7.2 Reliabilitet 

I kvalitativa studier är forskaren det huvudsakliga ”mätinstrumentet” och då ofta med band-

spelare som teknisk utrustning. För att göra verifikationer i analysstadiet kan forskaren göra 

jämförelser med andra forskares tolkningar och även föra diskussioner kring dessa. Kommu-

nikation är en annan viktig aspekt på reliabiliteten, där forskaren behöver ha empati, själv-

insikt och intuition inför en delvis främmande världsbild för att nå en gemensam förståelse av 

fenomen i dialogen (Ruth, 1991:283-285, 287). Ett sätt att försöka sätta min förförståelse åt 

sidan var genom att ställa öppna frågor och sedan följa upp med kontrollerande och tolkande 

frågor. Likaså var valet att kombinera datainsamlingsmetoder en möjlighet att få en djupare 

förståelse. Ett sätt att stärka reliabiliteten vid transkribering var att inte ta med oklara eller 

otydliga uttalanden. Två av intervjuerna spelades in utomhus, vilket gjorde att andra ljud 

omkring också togs upp av bandspelaren. Det kan ha haft konsekvenser för noggrannheten vid 

transkriberingen. Dock gick bägge av de intervjuade igenom sina intervjuer tillsammans med 

mig och lämnade reflektioner. Samtidigt inser jag att en annan forskare eller en annat valt 

tillfälle för intervjuer säkerligen skulle påverka resultatet.  

 

Direkt efter jag valt ämne för uppsatsen skrev jag ned min förförståelse. Hela tiden har jag 

haft förförståelsen i åtanke för att inte ha självklara utgångspunkter utifrån mitt perspektiv, 

vilket var värdefullt då jag startade datainsamlingen med observationer. Jag tror också att min 

avsikt att inta en roll som besökare vid observationerna påverkade reliabiliteten positivt. Det 

centrala i undersökningen var att återge ett brukarperspektiv. En regel vid observations-

anteckningar är att man aldrig kan skriva för mycket eller för detaljerat (Öhlander, 1999:84). 

Genom att skriva mer utförliga och beskrivande anteckningar hade jag kunnat öka reliabili-

teten. Under analysen resonerade jag kring mina tolkningar och satte dessa i relation till andra 

forskares tolkningar för att se till möjligheten att bekräfta de egna tolkningarna. 

4.7.3 Generaliserbarhet 

Det finns i den kvantitativa forskningstraditionen en betydande diskussion kring det 

representativa, som inte är central i den kvalitativa forskningstraditionen (Ruth, 1991:289). 

Enligt Malterud (1998:60-61) kan det vara mera ändamålsenligt att tala i termer av tillämp-

ningsmöjlighet istället för generaliserbarhet. För att kunskap från forskning skall kunna 

förmedlas till andra är ett villkor att det är möjligt att tillämpa resultaten. Tillämpnings-

möjligheten visar tydligare på att det finns gränser för giltigheten för forskningsresultat. 

Genom att se till möjligheten att tillämpa, operationaliseras frågan om extern giltighet. 
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Resultatet från den här studien kan sägas ha extern giltighet på andra träfflokaler utifrån 

undersökningens frågeställningar, då det skulle kunna ge vägledning att förstå andra männi-

skor med psykiska problem. Kvale (1997:210) benämner det analytisk generalisering, vilket 

innebär att forskaren gör en bedömning om i vilken mån resultatet för en undersökning kan ge 

vägledning för vad som kommer att hända i en annan liknande situation. 

4.8 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (www.vr.se, 2007-03-06) betonar i forskningsetiska principer individskydds-

kravet vid forskning genom fyra allmänna huvudkrav på forskning: informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven innebär i korthet att forska-

ren skall informera om undersökningens syfte, deltagare skall lämna ett samtycke och ska när 

som helst kunna avbryta sin medverkan utan vidare påtryckning. Vidare skall deltagarna ges 

största möjliga konfidentialitet och materialet skall förvaras utan att obehöriga ska kunna ta 

del av det. Slutligen får det insamlade materialet endast användas för ändamålet (a.a.).  

 

I min undersökning tog jag fasta på dessa allmänna huvudkrav både under insamlandet av 

data och i efterföljande databearbetning. Vid några tillfällen under intervjun och vid efter-

följande granskningar av intervjuutskrifter bad personerna att jag inte skulle ta med vissa 

delar av deras berättelser, vilket jag respekterade. Beträffande observationerna, valde jag att 

anonymisera verksamheten genom att bara benämna den träfflokalen och jag gallrade också 

kraftigt vad jag antecknade samt vidare under bearbetningen av materialet eftersom det i 

princip var omöjligt att inhämta samtycke från alla de personer jag mötte i träfflokalens 

verksamhet. Grundläggande var individskyddskravet, där balansen mellan att arbeta mål-

medvetet och respektfullt var avgörande (Pripp, 1999:51). Jag valde att presentera intervju-

personerna i grupp för att ytterligare värna om konfidentialiteten. Övergripande perspektiv för 

studien var samhällets stöd för människor som har ett psykiskt funktionshinder, men jag ansåg 

att det inte var relevant eller etiskt försvarbart att fråga om psykiatriska diagnoser vid inter-

vjuerna. Om intervjupersonerna inte själva valde att tala i termer av psykiska diagnoser var 

jag ytterst noggrann med att uttala mitt syfte för undersökningen med det övergripande 

perspektivet i fokus. 
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5 Resultat 
I kapitlet redovisas både observationer och intervjuer sammanflätat. Observationer redovisas 

med indrag och kursiv stil. Resultatet redovisas inledningsvis med rubriken Träfflokalen och 

besökarna och följs av rubrikerna Bemötande – att bli sedd, accepterad, respekterad och för-

stådd, En social gemenskap - relationer och måltider, Engagemang på egna villkor och tids-

faktorn, De knappa ekonomiska resurserna – en begränsning och Kontakt med träfflokalen – 

start eller ändhållplats, Delaktighet, inflytande, jämställdhet och utveckling, Självbilder – 

driftighet och styrka och Andras syn – bristande förståelse och acceptans samt överlägsenhet. 

Varje underrubrik sammanfattas och kapitlet avslutas med en sammanfattande kommentar. 

Personalen använde ordet gäst om de personer som besökte träfflokalen. Alla intervjupersoner 

använde inte begreppet, varför jag valde att skriva besökare. Dock finns begreppet gäst med i 

de citat där det använts.  

 

Observationerna är gjorda i en träfflokal som drivs av socialtjänsten i Stockholm. Verksam-

heten är riktad till människor som har ett psykiskt funktionshinder och erbjuder en mötesplats 

för samvaro men också aktiviteter (Bilaga 1). Av fyra intervjupersoner var tre män och en 

kvinna i åldern 40 till 70 år. Alla besökte träfflokalen ofta och regelbundet. Det första besöket 

skedde mellan två till mer än tio år tillbaka. Alla intervjupersonerna har haft kontakt med 

vården eller socialtjänsten. Intervjupersonerna valde att presentera sig som Felicia, Henrik, 

Janne och Kjell. 

5.1 Träfflokalen och besökarna 

Träfflokalen är öppen alla vardagar med kvällsöppet en dag i veckan, vilket 
uppskattas av de besökare som arbetar dagtid och annars har svårt att hinna dit. 
Vid storhelger håller besökarna ofta själva öppet. Lokalerna är rymliga med en 
blandning av äldre och nyare möbler. Hjärtat i verksamheten är köket dit de flesta 
kommer för en kortare eller längre stund. På det stora köksbordet ligger en 
gästbok där besökare kan skriva upp sig för statistikens skull, ibland står där bara 
”en man”. Få utrymmen i lokalen är låsta och det finns inga lås på livsmedels-
förvaringarna. På långbänken finns termosar med nybryggt kaffe och vatten-
kokare. Den som vill kan göra sig en smörgås. Det är självservering och 
pengarna läggs i ”grisen”, en gammal glasburk där metallocket fått en springa. 
Där finns möjlighet att se på tv, använda dator, sy på symaskin, slå på boxpåse 
eller använda träningsmaskiner, måla, spela pingis och hockeyspel, lyssna på 
musik eller spela piano. Där finns också badrum och tvättmaskin. På det lilla 
kontoret kan besökare låna telefon. I ett litet avskilt rum kan den som önskar dra 
sig tillbaka, kanske för en vila. 
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Besökarna är både kvinnor och män, men männen är övervägande i antal. Åldern 
på flertalet besökare är uppskattningsvis mellan fyrtio till sextio år, men där finns 
både yngre och äldre besökare. Besökare kommer till träfflokalen efter arbets-
dagens slut, direkt från en vårdinrättning eller från hemmet. Andra bär delar av 
hemmet med sig. Klädstilen är varierad som jeans och tröja, kostym, vit skjorta, 
kjol eller herrbyxor. Några hänger av sina ytterkläder i hallen, andra behåller 
jackan på. Tillhörigheter som väska och kassar bär de flesta med sig men några 
besökare har bestämda platser där de parkerar sina saker. Det finns en kärna av 
regelbundna besökare. Några personer kommer och går vid flera tillfällen under 
samma dag. Andra besökare stannar bara en stund i lokalen medan ytterligare 
andra är där hela dagen. Kroppsspråket och samtalsintensiteten varierar. Några 
besökare håller sig mer i bakgrunden och andra är mer talföra. Åsikter som det 
orättvisa samhället och mediers orättvisa vinkling av människor som har ett 
psykiskt funktionshinder ventileras under en eftermiddag. 

 

Intervjupersonerna berättar att om en besökare uppträder våldsamt eller bråkar kan personen 

bli avstängd från träfflokalen. Det är viktigt att träfflokalen är en trygg plats och inger ett lugn 

för de besökande. Kjell som har besökt olika träfflokaler i staden upplever att det är många 

besökare som är påverkade av alkohol och droger där och att personerna är mer ”aggressiva”. 

Han uttrycker att det är lugnare på träfflokalen han besöker. Felicia betonar att det är av stor 

vikt för henne ”att ha lugn och ro”. Hon upplever samtidigt att besökare kan vara öppna med 

hur de mår och att de tillåts visa det. Janne känner sig ”väldigt trygg” som besökare. Han 

säger att det kan vara lite ”gnabb” mellan besökarna men att det för det mesta håller sig på en 

bra nivå.  

 

Träfflokalens läge och miljö kan inverka på känslan av ”upprättelse”. Janne talar om att han 

inte känner sig helt ”dumpad”, eftersom träfflokalens läge är centralt och att den ligger 

vackert. Han uppskattar inredningen och lokalens rymd. För honom känns träfflokalen som ett 

”sunt ställe”. Kjell ger också uttryck för att lokalerna är bra. Eftersom Kjell saknar bostad 

fyller träfflokalen grundläggande behov: ”Om den inte fanns så hade jag kanske inte någon 

annanstans att var vissa tider (…) tvätta kläder och duscha eller bada eller vad det nu är.” 

 

Sammanfattningsvis framkom att miljön på träfflokalen är en väsentlig faktor för känslan av 

trygghet och lugn för många av intervjupersonerna. Platsen utgör också en kraft för känsla av 

upprättelse och för att tillgodose grundläggande behov. 
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5.2 Bemötande – att bli sedd, accepterad, respekterad och förstådd 

Åtskilliga av besökarna verkar känna varandra. Allt som oftast hejar man på 
varandra och tilltalar med namn, både besökare emellan och mellan besökare och 
personal. En besökare kommer direkt från en längre sjukhusvistelse och välkom-
nas med en kram av en personal. Någon är tystare än vanligt och en personal 
lyfter fram det, så att besökaren får möjligheten att dela med sig av sina tankar. 
Flera besökare noterar att jag är ny och undrar om jag är personal. En ny 
besökare hälsas välkommen av personal och visas runt i lokalerna. Personalen 
sitter med och fikar och önskar ”välkommen tillbaka” då besökaren går. Många 
möten uppstår, men besökare kan också dra sig undan om de önskar avskildhet. 
Många småpratar, men ibland är diskussionerna längre. Det finns en acceptans 
då besökare högt och rakt ut förmedlar sina tankar eller samtalar med sig själv 
öppet. Samtidigt reagerar både besökare och personal då någon går över gränsen 
och gör verbala personangrepp. I första hand är det personalen som står upp för 
annan påhoppad personal och motsvarande är det i högre grad besökare som 
säger ifrån då någon besökare blivit verbalt ansatt.  

 

Personalen är betydelsefulla och intervjupersonerna betonar deras centrala roll. Felicia säger 

att de är trevliga, att hon kan tala med dem och för tillfället får hon också praktisk hjälp av 

personalen eftersom hon har svårt att tvätta sitt hår och sin kropp. Hon känner sig sedd och 

välkommen och poängterar att ”alla blir sedda” på träfflokalen. Enligt Felicia betyder perso-

nalen mycket, om det inte var så skulle inte hon gå dit. Kjell menar att personalen är bra och 

säger att utan dem ”skulle det [lokalen] inte kunna vara öppet”. Janne upplever sig respekte-

rad av personalen och hävdar att det är ”personalen som gör stället”. Henrik tror att ”persona-

len är huvudsaken till varför människor kommer till träfflokalen”. De försöker vara jämlika 

medmänniskor. 

 

Personal och andra besökarna kan ha en förståelse för psykiska problem och vad det innebär, 

vilket många andra människor i omgivningen saknar. Felicia menar att besökarna har förstå-

else för varandra eftersom de har samma ”problematik” och att de kan lära av varandra. Hon 

säger att ”om man är bland helt friska människor så förstår de inte oss”. Henrik talar om att 

han möter en djupare förståelse och att han känner sig tagen ”på allvar” på träfflokalen, sam-

tidigt som besökarna också måste visa förståelse mot personalen om de inte ”är på topp”. 

Henrik säger: ”Personalen här är väldigt mycket omtyckta här, men (…) Det framkommer 

väldigt mycket att de är människor som alla andra och har sina problem, med sina familjer 

och sina egna tillkortakommanden och åkommor.” 
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Sammanfattningsvis känner många besökare varandra och tycks bli sedda av både personal 

och andra. Nya besökare välkomnas och visas runt. Det råder en öppenhet för att uttrycka 

tankar och åsikter så länge de inte är personangrep. Intervjupersonerna beskriver personalens 

centrala roll. De upplevs ha en avgörande betydelse för personerna genom att vara till praktisk 

hjälp, genom sitt bemötande och genom sitt förhållningssätt. Några av de intervjuade säger att 

de möts av en förståelse av personal och andra besökare av vad det innebär att leva med ett 

psykiskt funktionshinder, en förståelse som saknas hos många andra människor utanför träff-

lokalen. Förståelsen påverkar känslan av att bli tagen på allvar. 

5.3 En social gemenskap - måltider och relationer 

Det doftar av hemlagat från köket. Fler och fler besökare anländer till lokalen ju 
närmare det är dags för den gemensamma måltiden. Den är en lunch, middag 
eller fika med hembakat, allt till självkostnadspris. Traditioner är viktiga och 
påsken innehåller en sedvanlig påskmåltid liksom att den varma säsongen inleds 
med träkolsgrillning. Oftast lagar personalen maten, men då det blir våfflor 
gräddar var och en sina egna. När det är dags får besökare och personal ta för 
sig från det uppdukade. De flesta slår sig ner runt det stora köksbordet och äter 
med god aptit. Några besökare har med egen mat. Alla samtalar kors och tvärs 
med varandra och någon drar ett par skämt så att det skrattas gott. Stämningen 
är gemytlig. Några av besökarna stannar inte så länge utan väljer att lämna 
bordet när de ätit klart. Alla ställer in sin disk i maskinen och några besökare 
hjälper till att duka av.  

 

Intervjupersonerna beskriver de gemensamma måltiderna som något mer än bara ett tillfälle 

att äta mat. De kan också ses som en möjlighet till att medverka i en social gemenskap. Felicia 

beskriver det som ett sätt att leva upp. Janne skildrar det så här: ”Även om kanske jag inte är 

så social så är det ändå trevligt att vara i ett socialt sammanhang. Det känns som att man är 

lite hemma då.”  

 

För Henrik är det betydelsefullt att han kan äta för en billig penning på träfflokalen, men han 

understryker att det inte är syftet med de gemensamma måltiderna. Han säger att syftet är 

socialt genom att besökarna ska lära sig umgås tillsammans samtidigt som de tillagar maten 

eller är med och äter. Kjell deltar inte i de gemensamma måltiderna: ”Är väl lite blyg utav 

mig då, har ju inte tid eller vad man nu skyller på (…) Jag käkar ostkaka där ibland som jag 

har värmt i mikrougnen.” 

 

Genom träfflokalen har intervjupersonerna fått relationer med andra besökare och personal. 

Dessa relationer är betydelsefulla och beskrivs i termer som kamratliga. Henrik har en liten 
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bekantskapskrets men ganska mycket umgänge med sin familj: ”Det blir riktiga kompisar, 

både med personal och gäster på träfflokalen. Det blir som en vanlig relation som man har i 

arbetslivet eller i sociala sammanhang i övrigt.” 

 

Janne beskriver att han inte har så många vänner utanför träfflokalens verksamhet. Han har 

fått en vän genom träfflokalen, men också mist vännen. ”Det är [en personal] där som jag har 

haft som väldigt god vän (…) som känts som en gammal lekkamrat sedan man var liten. (…) 

Nu har den personalen slutat och det tyckte jag var väldigt tråkigt. Över huvud taget tycker 

jag att personalen känns mer kamratliga.” 

 

Kjell har fått vänner och kamrater genom träfflokalen som han umgås med. Han har också 

ihärdigt uppmuntrat andra bekanta att besöka verksamheten. Genom träfflokalen och en lik-

nande verksamhet, RSMH, har Felicia lärt känna sina vänner. Hon kan träffa trevliga männi-

skor och samtala med både personal och andra besökare. Det betyder mycket för henne att få 

den sociala kontakten. 

 

Sammanfattningsvis tycks de gemensamma måltiderna inta en central roll. De är välbesökta 

och uppskattade. De ger en möjlighet till samvaro och umgänge. En intervjuperson beskriver 

en familjär hemkänsla vid måltiderna och en annan skildrar hur hon lever upp. Intervjuperson-

erna beskriver också hur träfflokalen är ett forum för att skapa nya betydelsefulla relationer 

som leder till kamratskap med personal och andra besökare.  

5.4 Engagemang på egna villkor och tidsfaktorn 

Många av besökarna tar en fika och går till uteplatsen för att röka. Några be-
sökare använder symaskinen för att göra ändringar på kläder. Andra besökare 
spelar på pianot eller använder datorerna. Någon spelar en medhavd CD-skiva. 
Personal och besökare spelar kort vid ett bord i sällskapsrummet. Ofta är det 
något program eller någon film som går på tv:n. Den dagliga Dagens Nyheter är 
välläst. Någon besökare tar ett bad. Det ringer i telefonen på kontoret och den 
person som befinner sig närmast svarar. När dörren är stängd är det oftast en 
besökare som vill tala ostört. Verksamheten ordnar utflykter och resor för den 
som vill och har möjlighet att följa med. Det kan vara till IKEA, en park eller ett 
resmål med övernattningar. Den dagliga aktiviteten präglas för de flesta av mål-
tider, fika, rökning och av umgänge med samtal i varierande grad. Dessutom 
finns en ideell intresseförening som några besökare driver och informerar om på 
en anslagstavla i lokalen.  
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Av intervjupersonerna är det Felicia som deltar i en annan liknande verksamhet. Hon är 

medlem i en lokal förening i RSMH. Där deltar hon i aktiviteter som dans och språkkurs. Det 

som skiljer verksamheterna åt enligt Felicia är att RSMH har fler aktiviteter och ett café. På 

träfflokalen är det framför allt ett socialt umgänge där har hon möjlighet att delta i gemen-

samma måltider. Henrik talar om att ordet träfflokal för honom symboliserar att träffas och 

umgås i största allmänhet.  

 

Intervjupersonernas engagemang i träfflokalen och dess verksamhet präglas av olika faktorer. 

En faktor kan vara hur personerna mår. När det gäller möjligheten för besökare att få komma 

och gå som de vill understryker Felicia att det är bra då hon bara orkar vara i träfflokalen 

korta stunder när hon inte mår psykiskt bra. När hon sedan mår bättre kan hon vara där i 

längre perioder. Janne skadade sig på sin arbetsplats i sin ungdom och har sedan dess haft 

kronisk värk som han känner sig ”psykiskt knäckt” av. Han orkar inte göra så mycket efter-

som han ofta är trött till följd av den fysiska skadan. Janne tycker att det är skönt att kunna ta 

del av träfflokalens aktiviteter som att ta en kopp kaffe, läsa tidningarna och använda datorn 

eller ”bara ta det lugnt.” Personalen ger också möjlighet till utflykter och Janne har deltagit i 

några av dem. Även om han ibland upplever sig understimulerad så är han mer aktiv nu än 

tidigare då han inte besökte träfflokalen.  

 

Tiden kan vara en annan faktor som påverkar träfflokalens besökare. Henrik beskriver hur en 

”normal” människa hela tiden måste prioritera sin tid, eftersom mycket av tiden upptas av 

arbete och den fria tiden är begränsad. Så här beskriver Henrik sina kluvna känslor och tan-

kar: ”På träfflokalen så dödar man bara tid i princip (…) Generellt känner jag att jag har en 

hatkärlek till träfflokalen, för att det har blivit lite som ett beroende som man inte vill ha, att 

komma till träfflokalen. Jag känner att jag omedvetet slösar på resurser.” 

 

Janne talar också om att han har mycket fritid. Han menar att den ger mening åt tillvaron att 

han vet att han har någonstans att gå på dagarna. Kjell menar att det kanske finns aktiviteter 

på andra träfflokaler som skulle kunna passa honom, men säger samtidigt att han inte har så 

mycket tid eftersom han ”måste jaga burkar och flaskor och sälja tidningar för och få ekono-

min att fungera någorlunda”. 

 

På träfflokalen har några besökare bildat en ideell förening som gör olika aktiviteter till-

sammans, som exempelvis fjällresor. Medlemsavgiften är tio kronor per år och andra 
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besökare som inte är medlemmar får vara med på aktiviteterna i mån av plats. Kjell och 

Felicia är medlemmar och talar varmt om aktiviteter de deltagit i. Felicia upplever att 

aktiviteterna blir mer familjära än på träfflokalen, eftersom de är ett färre antal som deltar. 

Hon säger också att de blir ”mer sammansvetsade” medlemmarna. Felicia känner sig mer 

harmonisk genom att delta i föreningens aktiviteter. 

 

Sammanfattningsvis tycks träfflokalen i första hand vara en verksamhet där besökare träffas 

och umgås. Engagemang och aktivitet formas delvis av hur personen mår och orkar enligt 

intervjupersonerna. Väsentligt är att själv kunna styra delaktigheten. Besöken kan upplevas 

som ett sätt att slå ihjäl tid eller ge mening åt tillvaron genom att det finns något att gå till på 

dagarna. Engagemanget i den ideella föreningen är betydelsefull för medlemmarna. 

5.5 De knappa ekonomiska resurserna – en begränsning 

En återkommande fråga från besökarna är ”Hur mycket kostar det”? Det gäller 
kostnaden kring mat eller utflykter och resor. Besökare som har garanter kan 
skriva upp kostnaden för mat och fika i en pärm i köket. Garanten är en anhörig, 
förvaltare eller någon annan person som har gjort upp ett avtal med personalen 
att betala för mat och fika. En besökare informerar vid ett av månadsmötena på 
träfflokalen om möjligheten till att få gratis glasögon. Vid aktiviteter som ordnas 
via träfflokalen eller den ideella intresseföreningen görs ofta ansökningar via 
olika fonder för att få medel. Personalen har vissa ansökningshandlingar. Ekono-
miska resurser utgör ramar för utflykter och resor som både personalen i verk-
samheten och besökarna har att förhålla sig till. Träfflokalen ordnar ibland lopp-
marknad med skänkta saker. De saker som inte blivit sålda förvaras i lokalen och 
besökare som är intresserade av något handlar för en billig penning. Det finns 
också kläder eller så frågar besökare personalen om de har något begagnat plagg 
att sälja. En personal klipper besökare som önskar för en symbolisk summa och 
det händer att en person kommer på besök och klipper gratis. 

 

Intervjupersonerna uttrycker att de ekonomiska resurserna på olika sätt begränsar deras liv. 

Janne, Henrik och Felicia säger att de har förtidspension och Kjell berättar att han måste söka 

burkar och flaskor och sälja tidningar, det vill säga Situation Stockholm, för att få ekonomin 

att fungera någorlunda. Han kämpar med skulder. Genom socialtjänsten har Kjell fått försörj-

ningsstöd, men han förklarar att det varit olika belopp från gång till gång, vilket han upplevt 

som ”godtyckligt” beroende på vilken myndighetsperson han träffat. Då Kjell är bostadslös 

fyller träfflokalen en viktig funktion för att han skall må bra genom att kunna tvätta kläder 

och sköta sin hygien, liksom för att ha någonstans att vara på dagarna. 
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Henrik pekar på att en anledning till att han besöker träfflokalen är hans begränsade ekonomi. 

Han har en förvaltare som ”resolut” tar hand om hela hans ekonomi och genom att kunna äta 

sig mätt på ”riktig” mat till en billig penning på träfflokalen kan han spara pengar. Han har 

inte råd att ”leva ett socialt liv”, att gå ut på stan och ta en fika eller besöka en teater eftersom 

det alltid kostar pengar att göra något ute i samhället. Så här beskriver Henrik begränsningen: 

”För att jag har fått lära mig den hårda vägen att leva med begränsade tillgångar, att acceptera 

mer än andra kanske, att det kan ligga mer lycka i att ta en promenad kring stan än att vinna 

en miljon på lotto.” 

 

Felicia berättar att hennes ekonomi har blivit bättre och att detta gjort att hon mår bättre. Trots 

att ekonomin har blivit bättre får hon vara sparsam och vända på varje krona för att ekonomin 

ska gå ihop vid månadens slut. Felicia anser att den gemensamma middagen en gång i veckan 

på träfflokalen är betydelsefull, men ibland så räcker inte pengarna till speciellt i slutet av 

månaden. Ibland händer det att hon kan få låna pengar av personalen. Janne beskriver att han 

känner sig ekonomiskt begränsad eftersom han inte har råd med någon rehabilitering och att 

han bara har råd med allra nödvändigaste. Då han efter en lång tid med sjukskrivningar fick 

förtidspension, kunde han släppa den ekonomiska oron till viss del. Janne har medverkat i 

aktiviteter som verksamheten ordnar utanför träfflokalen. 

 

Sammanfattningsvis verkar verksamheten och besökarnas möjligheter till delaktighet i mål-

tider och aktiviteter återkommande formas av ekonomiska begränsningar. Intervjupersonerna 

pekar också på att deras knappa ekonomiska resurser på olika sätt begränsar livet. Träff-

lokalen fyller en viktig funktion där en intervjuperson tar upp möjligheten att kan nyttja 

faciliteter som tvättmaskin och bad. Andra intervjupersoner påvisar betydelsen av att få äta 

sig mätt för en billig pennig vid de gemensamma måltiderna och möjligheten att delta i 

aktiviteter som ordnas utanför träfflokalen. En intervjuperson belyser vikten av att hon har 

kunnat låna pengar av personalen för att kunna äta. 

5.6 Kontakt med träfflokalen – start eller ändhållplats 

Intervjupersonerna beskriver hur den första kontakten med träfflokalen skedde i varierande 

grad av ett eget aktivt val. Felicia skildrar hur hon under en period deltagit i kursverksamhet i 

den kommunala socialpsykiatrin. Efter ett tag kände Felicia att hon började må bättre och 

hörde via verksamheten talas om träfflokalen, både genom personal och andra deltagare, och 

blev nyfiken: ”Då ville jag kolla vad det var för något. Jag är lite så där om det är något nytt, 
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då blir jag nyfiken. Då måste jag kolla upp vad det är för något, om jag kan ta till mig eller 

förkasta.” 

 

Kjell berättar att det finns omkring trettio träfflokaler i staden. Han har varit och tittat på flera 

av dem, men valt att besöka just den här verksamheten som han hörde talas om via en bekant. 

Genom andra besök i vården stötte Janne på träfflokalen eftersom den låg i närheten. Inför 

första besöket på träfflokalen upplevde Janne sig ”kränkt” och ”psykiskt misshandlad” av 

vård och myndigheter och beskriver mötet med verksamheten: ”De första två åren så satt jag 

bara här och var tyst och tyckte att det här är avslutningshållplatsen (...) Det kändes som, jaha 

det är väl här man hamnar då till slut.” 

 

Henrik deltog i en arbetslivsinriktad kommunal verksamhet, men fick ofrivilligt avbryta den 

och blev hänvisad till träfflokalen. Han hade aldrig tidigare besökt en träfflokal och visste inte 

vad det var för något, men gick dit. Henrik beskriver det som att han vara tvungen att gå från 

en verksamhet som var ”för människor som ville något, till ett ställe där man inte direkt vill 

någonting”. 

 

Sammanfattningsvis beskriver intervjupersonerna första kontakten varierad och för några av 

personerna framställs besöket som ett eget aktivt val som kan kännetecknas av nyfikenhet 

men också känslan av att ha kommit till en ändhållplats i livet. 

5.7 Delaktighet, inflytande, jämställdhet och utveckling 

En gång i månaden har personal och de besökare som önskar ett möte. En besök-
are är ordförande med ordförandeklubba och ser till att dagordningen följs. Per-
sonal är sekreterare. Några besökare argumenterar flitigt, andra deltar tyst. Ord-
föranden är noga med att talordningen följs. Diskussioner om en kommande resa 
utgör en del av mötet. Personalen påpekar att resmålet inte är fast beslutat, utan 
uppmuntrar till förslag på andra resmål och aktiviteter.  

 
Då personalen går hem för dagen vid lunch på skärtorsdagen fortsätter verksam-
heten att vara öppen eftersom några besökare har valt att hålla det öppet hela 
helgen. Jag stannar kvar och blir återkommande tillfrågad om jag inte slutat för 
dagen. Många besökare strömmar in under eftermiddagen och slår sig ner i köket. 
De äter av lunchsalladen som finns kvar, intar egen medhavd mat eller tar en 
kopp kaffe. Det är ett trevligt sorl vid bordet och de samtalar i smågrupper men 
också mellan grupperna. Besökarna diskuterar middagsförslag och en besökare 
som är ansvarig för öppethållande tar hand om kaffekassan för att gå och handla 
ingredienser.  
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Intervjupersonernas upplevelse av vem som driver verksamheten är skiftande. Janne säger att 

det är det ”sociala” och Henrik berättar att det är chefen för enheten på socialtjänsten som 

driver verksamheten. Kjell uttrycker att det är föreståndaren för träfflokalen som driver verk-

samheten, medan Felicia upplever att det är personalen som med hjälp av besökarna driver 

verksamheten. Hon deltar också i en annan liknande verksamhet, en lokalförening till RSMH. 

Felicia anser inte att det utgör någon skillnad att RSMH är brukardrivet då hon jämför 

verksamheterna. 

 

När det gäller möjligheten att bestämma något på träfflokalen och dess verksamhet så upplevs 

det olika. De personer som ger uttryck för att de kan bestämma till viss del sätter det i relation 

till träfflokalens aktiviteter så som utflykter. Felicia känner att hon inte kan bestämma något, 

men att hon kan tala om vad hon tycker och tänker. Om något är ”orättvist” säger hon ifrån. 

Däremot är det viktigt för henne att hon själv kan bestämma över när hon vill komma och gå. 

För Janne har det också betydelse att få komma och gå som han själv vill. Utan ”tvång” upp-

lever han det mer mänskligt. Kjell anser inte att han kan bestämma något på träfflokalen efter-

som han inte arbetar där. På månadsmötet där besökare och personal kan delta får besökarna 

”komma med lite idéer” påpekar han. Både Henrik och Janne anser att de kan bestämma inom 

de ramar som finns när det gäller aktiviteter. Henrik säger att det ibland kan bli diskussioner 

mellan besökarna då de inte är ense i förslagen, men att det ofta löses genom att personalen 

talar om att ”det här är vad vi kan göra” och så blir det en kompromiss.  

 

Henrik talar om att det dessvärre ”finns sociala spelregler (…) det är vi och så är det de”. Han 

menar att de som arbetar på träfflokalen gör det för att de är ”friskare” än de som är besökare. 

Henrik sätter inte det i relation till att ha ett arbete, eftersom det finns besökare som kommer 

till träfflokalen som arbetar. Utan det har betydelse vilken status, utbildningsmässigt, in-

dividen har. Han ger ett exempel där en personal och en besökare hade en kärleksrelation. 

Han anser att det var fel att personalen blev sparkad, men förstår samtidigt ”för då kommer 

[besökaren] upp en klass, blir [besökaren] likställd” med personalen som är frisk. Henrik tror 

samtidigt att ”personalen är huvudsaken till varför människor kommer till träfflokalen”. 

Genom att de försöker vara ”medmänniskor på samma basis”, suddas gränserna ut något 

mellan professionella och besökare. 

 

Vidare säger Henrik att om det kommer en ny besökare så blir det ”frågetecken” från personal 

och andra besökare, för andemeningen är att ”du får bara vara sjuk, du måste ha något pro-

 36



blem om du kommer hit”. Felicia ser en viss skillnad mellan den ideella föreningen på träff-

lokalen och träfflokalverksamheten. ”Det blir inte samma sammansvetsning” på träfflokalen, 

”utan vi blir mer som gäster och personal”. Samtidigt säger hon ”men ändå så känns det inte 

så”. 

 

Henrik menar att personalen endast fokuserar på att besökarna ska må psykiskt bra. Han anser 

att kraften för hans utveckling i livet måste komma från honom själv. Henrik saknar en pådri-

vande kraft i verksamheten: ”Det är en acceptans. Det är inte så att man intresserar sig för 

personen ifråga om den är på väg någonstans, om den har någon utveckling i livet eller om 

den har någon bättre livskvalitet av saker och ting.” 

 

Sammanfattningsvis tycks alla som önskar få göra sin röst hörd på gemensamma månads-

mötet och besökarna kan själva hålla verksamheten öppen då personalen inte är i tjänst vid 

storhelger. Intervjupersonerna beskriver att känslan av delaktighet och inflytande i verksam-

heten är varierad. Det finns en uppdelning mellan besökare och personal enligt intervju-

personerna, vilket ur jämställdhetsperspektiv upplevs olika. Hos personal och besökare finns 

en underförstådd uppfattning, att den som kommer till träfflokalen måste vara sjuk och ha 

problem. Verksamheten saknar en pådrivande kraft för utvecklingen som inte bara fokuserar 

på det psykiska måendet. 

5.8 Självbilder – driftighet och styrka 

När intervjupersonerna talar om sig själva framträder olika bilder. Felicia är en aktiv person 

som söker sig ut för att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter, men har valt att 

göra det i första hand genom att besöka verksamheter som vänder sig till människor som har 

ett psykiskt funktionshinder. Felicia beskriver att hon kommit så långt att hon nu vågar ut och 

resa, bort från staden till naturen, vilket är betydelsefullt och en del i att hon mår bättre. Hon 

säger att när hon är i sina friska zoner så fungerar hon som en vanlig, frisk människa. Hon 

beskriver det osynliga: ”Det syns ju inte på mig att jag har mitt funktionshinder (…) de tar 

mig jämt som frisk, de flesta utav dem i alla fall, folket utanför.” 

 

Kjell har kroppsarbetat hårt under sitt liv med diverse olika arbeten och slitit ut sin kropp, 

vilket har medfört värk. Värktabletterna han har tagit har han behövt trappa upp eftersom de 

inte hjälpt. Det har i sin tur förorsakat problem med magen. Kjell konstaterar att ju mer en 

person sliter desto mindre tjänar individen. Kjell beskriver hur han måste vara aktiv för att få 
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sin ekonomi att gå ihop genom att sälja tidningar och leta burkar och flaskor för att panta. Han 

pekar på att allt kostar mer då man är bostadslös. Om Kjell går till ett nattöppet fik så måste 

han oftast handla något regelbundet för att få sitta kvar i lokalen. Samtidigt som Kjell kämpar 

för att försörja sig, har han deltagit i olika kurser som träfflokalen anordnat samt åkt med på 

aktiviteter som den ideella föreningen på träfflokalen gjort. 

 

Janne känner att livet är förstört till stora delar, på grund av sitt fysiska handikapp och han 

känner sig utanför då han inte är delaktig i arbetslivet som de andra han känner. Den begrän-

sade ekonomin gör att Janne inte kan tänka på att skaffa familj, då ”det vore som att säga att 

mina barn skall bli socialfall”. Han har stuckit upp och gjort sin röst hörd då han hamnat i den 

här situationen. Enligt Janne kan åldern vara en faktor för att han accepterar sin situation mer. 

Känslan är att han känner sig mer förhoppningsfull. Tidigare såg han inte ljuset i tunneln, nu 

skildrar Janne att han ser ljuset men att han sitter fast i tunneln. Träfflokalen har hjälpt honom 

i den processen genom att ge en bättre uppfattning av samhället. Janne beskriver sin styrka: 

”Det är ju lätt att man får en extra dålig självbild på sig själv när man blir sjuk (...) Jag kan se 

mig själv som stark i min svaghet (…) Jag kanske är superstark som orkar stå ut med mig 

själv.” 

 

Henrik är förtidspensionerad och känner sig betydligt äldre än vad han är. Han säger att han 

”har gjort” sitt liv. Han har haft olika arbeten genom livet, men eftersom han har varit tvungen 

att arbeta med sig själv känner han att han för sent i livet kommit underfund med vad han vill 

göra med sitt liv. Han har accepterat att det är som det är. Henrik har en egen inre styrka som 

har hjälpt honom. Han hävdar att om han inte haft den så skulle han troligtvis ha varit ”institu-

tionaliserad för livet”. 

 

Intervjupersonerna beskriver sig själva sammanfattningsvis i olika termer. Felicia är aktiv på 

många sätt och beskriver hur hon numera vågar ut och resa. Kjell är också aktiv, både genom 

att han ständigt kämpar för att få ihop till sitt levebröd och genom sitt engagemang i den 

ideella föreningens aktiviteter. Janne har en egen styrka och har aktivt gjort sin röst hörd. Den 

egna inre styrkan har hjälpt Henrik till ett liv i samhället och inte på vårdinstitutioner. 

5.9 Andras syn – bristande förståelse och acceptans samt överlägsenhet 

Familj och vänner kan ha svårt att acceptera och ha förståelse för hur det är att leva med ett 

psykiskt funktionshinder enligt intervjupersonerna. Henrik säger att familjen är de som bäst 
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känner honom och fortfarande inte har accepterat eller förstår att han är förtidspensionerad. 

Janne talar om att hans problem är fysiskt och psykiskt, något fruktansvärt som inte ens 

familjen kan förstå. Han belyser vikten av att bli accepterad för den man är då man blir sjuk, 

så att människor inte stigmatiseras. Felicia har valt att dra sig undan från två av sina gamla 

vänner. Felicia beskriver att hon inte får någon förståelse av den ena vännen eftersom hon inte 

klarar av att vara ute i arbetslivet. Den andra vännen vill inte ta till sig det hon berättat. 

 

Intervjupersonerna beskriver på olika sätt myndigheters och samhällets syn på deras svårig-

heter. Kjell berättar om möten med socialtjänsten och känslan av ”maktlöshet” eftersom han 

anser att samhället har godtyckliga regler, människor borde ha ”lika rätt”. Han återger hur 

socialtjänsten har ett behov att kategorisera problem för att kunna ge hjälp. Janne upplever att 

han hela tiden i möten med vården och myndigheter är i underläge och måste upp till bevis för 

sina problem, vilket försvåras av att det inte är synligt. Janne relaterar det till arbetslinjen: 

”Arbete är det enda och det är lyckan (…) Antingen jobbar man och är frisk eller så annars är 

man så att säga sjuk och då är man mer eller mindre dum i huvudet eller lat.” 

 

Bilden av människor som har ett psykiskt funktionshinder är tudelad, enligt Felicia. Det finns 

vänliga människorna, men många människor anser att alla ska vara friska och orka lika 

mycket. Felicia beskriver upplevelsen: ”nästan som att vi inte finns.” 

 

Vid ett tillfälle då Henrik upplevde att han mådde bättre besökte han arbetsförmedlingen. Han 

blev hänvisad till en psykolog där som sade till honom att det inte var någon god idé för 

honom att söka arbete. Istället fick han läkar- och terapisamtal. Henrik beskriver en liknande 

känsla som då han ofrivilligt blev hänvisad till träfflokalen. I samhället och i möte med myn-

digheter talar personer sällan klartext och direkt till honom, något som han saknar. Henrik 

menar att samhället har hjälpt honom mycket, ibland mer än han önskat: ”Det finns en om-

händertagsism (…) Viljan av att vilja hjälpa andra är större än själva motivationen att vilja bli 

hjälpt. Jag tror att fler människor själva vet vad de vill, än att det ska komma utifrån.” 

 

Sammanfattningsvis utmärks synen på psykiskt funktionshinder av en brist på acceptans och 

förståelse från intervjupersonernas egen familj eller vännerna utanför verksamheten. Sam-

hällets och myndigheters syn kan ge en känsla av maktlöshet och underlägsenhet.  
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5.10 Sammanfattning 

Den inledande känslan av att besöka träfflokalen beskrivs av intervjupersonerna i en varier-

ande grad från något positivt självvalt till en ändhållplats i livet. Trots det finner alla intervju-

personerna avgörande faktorer i mötet med verksamheten. Faktorer som är betydelsefulla är 

relationer till andra besökare och personal och den sociala gemenskapen där personerna själva 

kan styra över aktiviteter och engagemang i mån av ekonomi och hur de mår. Andra faktorer 

är platsen i sig och dess miljö samt förståelsen för vad det innebär att leva med ett psykiskt 

funktionshinder. Atmosfären på träfflokalen kan beskrivas som en familjär och hemtrevlig 

stämning där det råder en accepterande anda så länge det inte är personangrepp. Personalen 

intar en central roll för alla intervjupersoner. Känslan av delaktighet och inflytande är olika 

för intervjupersonerna, där möjligheten att påverka framför allt upplevs då det gäller 

aktiviteter och det egna engagemanget i träfflokalen. Besökare kan själva hålla verksamheten 

öppen vid storhelger. Det finns en viss uppdelning mellan personal och besökare samt en 

underförstådd uppfattning att den som besöker lokalen är sjuk och har problem. 

Intervjupersonerna ger en självbild som kännetecknas av en egen styrka som hjälpt dem i 

livet. Närståendes syn på flera av de intervjuades svårigheter utmärks av en brist på förståelse 

och acceptans, samtidigt som samhället och myndigheters syn kan ge en känsla av maktlöshet 

och underlägsenhet. 
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6 Analys 
Kapitlet inleds med en tolkning av observationsdata förstärkt av intervjudata som rör den 

rådande kulturen på träfflokalen. Sedan presenteras analysen av personintervjuer som utgår 

från de valda teoretiska perspektiven återhämtning och empowerment. 

6.1 Kulturen på träfflokalen 

Träfflokalens kultur skulle kunna symbolisera vad jag väljer att kalla en familjär ”icke-familj” 

där professionella intar en föräldraposition och brukare är myndiga familjemedlemmar. För-

äldrarollen ger personalen pondus och en självklar position att ta det yttersta ansvaret för 

verksamheten. Samtidigt innebär den en ambition att värna om medlemmarnas autonomi och 

inflytande, vilket kommer till uttryck genom att individen har självbestämmanderätt över 

deltagandet, det jag benämner ”det överflyttade inflytandet” då brukarna har eget, i och med 

FF - ”föräldrafritt” respektive mer formellt genom varje månadsmöte. ”Icke-familjen” kan 

skapa en social gemenskap och ge skydd och trygghet genom respekt, acceptans, förståelse, 

ekonomiskt utrymme och genom att individen blir synliggjord. ”Icke-familjen” främjar en 

samhörighetskänsla. Dock tudelas samhörigheten av ramar som frisk och sjuk. Professionella 

har en utbildningsstatus vilket gör att de är de friska och besökare är psykiskt sjuka med 

problem. Tudelning återkommer dessutom i samhället och förstärker ytterligare ett vi och de, 

där professionella dock följer medlemmarna till gemensamma aktiviteter i samhället. 

6.2 Möjligheter till återhämtning 

Resultaten ger en beskrivande bild av en förändring, eller för att använda en vanlig metafor i 

sammanhanget en resa, där individen använder olika verktyg för att hantera en svår situation. 

Resan är en väg mot att må bättre även inom ramen för det psykiska funktionshindrets be-

gränsningar och ett led mot att leva ett vanligt socialt liv, kanske också för att kunna hantera 

eventuella symptom. 

 

Individens egen medverkan har en central roll för återhämtningsprocessen enligt studien. 

Undersökningen belyser vikten av att individen själv kan påverka sin aktivitetsnivå genom att 

reglera besök, aktiviteter och socialt samspel. Möjligheter till ett eget aktivt val av aktivitets-

nivå, beroende på hur mycket individen orkar vid tillfället kan gynna måendet. Tillgången till 

träfflokalen och dess verksamhet bidrar också till att aktivitetsnivån ökat. Verksamheten kan 
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ses som en daglig aktivitet att besöka, som att ha ett arbete eller studier att gå till, även om 

känslan av understimulans periodvis kan finnas. Miljön är viktig då den skapar en känsla av 

lugn och trygghet, vilket kan förstås som att individerna sökt sig till positiva situationer. Då 

miljön också ger en känsla av upprättelse kan den stärka självförtroendet. Träfflokalen 

medverkar dessutom till att tillgodose grundläggande behov vilket är essentiellt för möjlig-

heten till ett vanligt socialt liv med egen bostad och möjligheten att invitera vänner. Träff-

lokalen präglas av acceptans oavsett mående där brukare kan samtala med varandra, uttrycka 

tankar och åsikter öppet så länge det inte övergår i personangrepp. Den accepterande och 

trygga atmosfären kan bidra till att hantera eventuella symptom och förstås som positiva 

faktorer för återhämtningsprocessen.  

 

De knappa ekonomiska resurserna utgör en individuell begränsning för delaktighet i samhälls-

livet för brukarna. Begränsningarna hindrar brukare att leva ett vanligt socialt liv som att 

kunna ta en fika, gå på teater, kunna göra resor eller ens till utrymmet för att sörja för basala 

behov. De ekonomiska begränsningarna blir, enligt studien, en fortgående svårighet som stän-

digt verkar utgöra en stressfaktor och vidare en påverkan på måendet. Träfflokalen skapar 

utrymme för att äta och fika till självkostnadspris inom lokalens verksamhet men ger ingen 

möjlighet till delaktighet i samhället eftersom andra utan psykiska problem inte besöker träff-

lokalen, trots att det är en öppen verksamhet. Gruppen får också möjlighet till aktiviteter och 

resor via förmånliga priser och fondpengar. Dessutom uppmuntras indirekt till deltagande i 

den brukardrivna ideella föreningen som gör uppskattade aktiviteter, skapar socialt umgänge 

utanför träfflokalen och bidrar till att förbättra måendet. Träfflokalens och föreningens akti-

viteter kan däremot tolkas som ett utrymme för möjligheten till meningsfull sysselsättning, 

delaktighet i sociala sammanhang i samhället och en väg mot ett vanligt socialt liv. Data visar 

att träfflokalen är en plats där brukare kan existera och visa både sina svårigheter och sina 

resurser, både ”det sjuka” och ”det friska”. Tyvärr blir inte verksamheten ett forum där andra 

än professionella och brukare får ta del av dessa bägge aspekter, eftersom träfflokalen brister i 

att vara en integrerad plats. Verksamheten tycks gynna återhämtningsprocessen via materiella 

förutsättningar på individ-, grupp- och samhällsnivå med tanke på normalisering och inte-

grering i sociala sammanhang. 

 

Återhämtningsforskning visar att andra människor har en central och avgörande roll för åter-

hämtning eftersom ingen återhämtar sig ensam (Topor, 2004:135). Ett begränsat social nät-

verk är ett faktum för brukarna på träfflokalen och kan således vara ett hinder för återhämt-
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ning. Verksamheten bidrar till att kamratliga relationer och en social samvaro skapas med 

andra brukare och professionella utifrån individens egen önskan och engagemang. En mer 

jämlik relation gynnas av att professionella uttrycker sina tillkortakommanden och problem 

och att professionella kan göra vissa undantag som att låna ut pengar till måltider. Ensam-

heten för brukarna skulle troligtvis bli större utan möjligheten att delta i verksamheten och 

dessutom finns det få eller inga alternativ till träfflokalen. Eftersom många av besökarna har 

ett litet socialt nätverk är professionella också betydelsefulla då de ger praktisk konkret hjälp 

eller hjälper med andra kontakter. Verksamheten bidrar också till att brukarna kan lära känna 

andra med egen erfarenhet av psykiska problem eftersom det råder en öppenhet, vilket kan 

tolkas som en gynnande faktor för återhämtning. 

 

Brukarna betonar vikten av att mötas av en förståelse av vad det innebär att leva med psykiska 

funktionshinder, vilket verkar bidra till brukarnas upplevelse av att bli tagna på allvar och res-

pekterade. Likaså framkommer betydelsen av att brukarna blir sedda och hörda. Verksam-

heten tycks stärka dessa viktiga kriterier medan andra och samhället i övrigt har en bristande 

förståelse och acceptans och bidrar till att osynliggöra och nedvärdera människor med 

psykiska problem. Vidare framgår att individens och gruppens förmåga också får komma till 

uttryck, inom de ramar som finns, genom personalens tilltro. Exempel på tilltro till brukarnas 

förmåga är deras möjligheter att hålla öppet vid storhelger, driva en egen ideell förening och 

hålla i återkommande månadsmöten och eget ansvar att nyttja de faciliteter som finns utan att 

de behöver övervakas eller förses med lås. Andra brukare och professionella på träfflokalen är 

betydelsefulla för återhämtningsprocessen. 

6.3 Kontroll över livssituationen och personlig och ekonomisk makt 

Empowerment handlar på individnivå om upplevelser av kontroll över livet, självkänsla och 

självbestämmande vilket kan främja ett ökat inflytande och ökad autonomi (Hansson, 

2005:76). Intervjupersonernas upplevelse av att börja besöka träfflokalen var i varierande 

grad ett eget aktivt val. En positiv självvald nyfikenhet kan tolkas som självbestämmande och 

kontroll över livssituationen medan känslan av att ha kommit till en ändhållplats i livet kan 

ses som en brist på egenmakt och kontroll. Deltagandet är frivilligt men resultaten indikerar 

en brist på reell makt genom strukturella faktorer som bostadslöshet, bristande ekonomiska 

resurser, och sociala faktorer som bristande socialt nätverk och andra människors syn vilket 

ytterst kan påverka valet att delta i verksamheten. Studiens data belyser också tidsfaktorn, att 

ha mycket fritid, där träfflokalens verksamhet kan ge mening åt tillvaron genom att det finns 
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något att gå till på dagarna. Samtidigt formuleras kluvna känslor då upplevelsen är att tiden 

slås ihjäl och en hatkärlek uppstår, vilket genererar ett oönskat beroende. Ett beroende växer 

där verksamheten endast fokuserar på psykiskt mående och inte på annan utveckling i livet. 

Hatkärleken och beroendet till träfflokalen kan tolkas som uttryck för en maktlöshet, en brist 

på empowerment. Något som dock framhålls av brukarna är möjligheten att bestämma över 

deltagandet och därmed kunna främja kontrollen över livssituationen. 

 

Känslan av delaktighet och inflytande i verksamheten präglas av en varierad personlig makt 

vilket framkommer i den gjorda undersökningen. Övervägande är uppfattningen att det är 

andra än brukarna som driver verksamheten vilket kan tolkas som en avsaknad av inflytande. 

Dock finns också upplevelsen av att det är brukarna tillsammans med professionella som 

driver verksamheten, vilket kan ha samband med att brukare själva kan besluta och ta ansvar 

för att hålla träfflokalen öppen vid exempelvis storhelger. Det kan ses som ett uttryck för 

empowerment på gruppnivå då det stärker kollektiva mål. Möjligheten till medbestämmande 

saknas i verksamheten eller är begränsad till gruppaktiviteter. Det kan tolkas som en brist eller 

en begränsad möjlighet för empowerment då det gäller inflytande över träfflokalens reguljära 

verksamhet. Den ideella föreningen som huserar i träfflokalen styrs gemensamt av medlem-

marna och verkar för att tillgodose kollektiva mål. Indirekt främjar träfflokalen föreningens 

möjlighet att verka genom att den finns i verksamhetens lokaler. 

 

I studien framkommer att det finns en uppdelning mellan brukare och professionella som 

upplevs som en statusskillnad genom en delning mellan frisk och sjuk. Den kan förstås som 

en hierarki mellan professionella och brukare. Hierarkin kommer också till uttryck vid gräns-

överskridande verbala personangrepp, då graden av reaktion och tillrättavisande är uppdelad. 

Samtidigt försöker verksamheten påverka hierarkin genom månadsmöten och ordförande-

skapet samt professionellas förhållningssätt att alla skall vara jämlika medmänniskor. Det 

skulle kunna ses som en ambivalens av paternalism. Vidare framgår att uppdelningen ytter-

ligare förstärks genom en underförstådd uppfattning hos professionella och brukare att 

personer som besöker träfflokalen måste vara sjuka och ha problem. Studiens resultat 

uttrycker ett vi och de och visar på en brist i horisontell relation mellan sjuka brukare och 

andra friska människor. Vilket också formuleras då jag i egenskap av observatören stannar 

kvar i lokalen när brukarna har eget öppethållande under en storhelg.  
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Intervjupersonerna beskrivningar av sig själva ger en bild av driftighet och styrka som tagit 

dem framåt mot nya livsmål. Familjens, vänners och samhällets syn på personerna präglas 

istället av bristande förståelse och acceptans och en överordning. Den stigmatiserande, ned-

värderande syn som andra har tycks påverka brukarnas självkänsla och syn på sig själva vilket 

kan leda till att de identifierar sig som sjuka då de speglar sig i andras syn. Andra brukares 

och professionellas syn kännetecknas istället av en förståelse av psykiska problem och en 

känsla av att bli tagen på allvar samt en upplevelse av att känna sig respekterad av professio-

nella. Genom verksamheten kan brukarna spegla sig i en annan bild, även om det finns en 

statusskillnad. Enligt empowermentperspektivet kan det tolkas som att professionella och 

andra brukare bidrar till att öka självkänslan genom gruppen, medan andra utomståendes och 

samhällets syn ger en sänkt självkänsla och en avsaknad av makt på en samhällsnivå. 

 

En annan central utgångspunkt för empowermentrörelserna är ekonomisk makt (Hansson, 

2005:74). Knappa ekonomiska resurser begränsar livet för brukarna och träfflokalen fyller en 

betydande funktion ur en ekonomisk aspekt genom möjligheten att tvätta kläder, bada och för 

att ha någonstans att vara dagtid. Viktiga behov är att kunna äta och fika samt delta i gemen-

samma aktiviteter och resor till självkostnadspris eller via fondmedel. Jag tolkar det som att 

verksamheten kan verka för att stärka utsatta människors ekonomiska situation på individ- 

och gruppnivå. Studiens data visar att möjligheten att vara delaktig i samhället utgörs av en 

ekonomisk begränsning. Även om träfflokalen kan verka för att stärka gruppens ekonomiska 

makt för att kunna delta i samhällslivet, ger det inga positiva återspeglingar på samhällsnivå. 

6.4 Sammanfattning 

Kulturen på träfflokalen tycker jag kan symboliseras som en familjär ”icke-familj”, präglad av 

umgänge och kollektiv gemenskap via professionellas yttersta ansvar och brukares egen makt 

och autonomi att styra deltagandet. Analysen visar att träfflokalen och dess verksamhet kan 

utgöra betydelsefulla faktorer i processen för återhämtning genom materiella förutsättningar, 

individens egen medverkan och andra människors insatser. En brist i verksamheten är platsens 

möjlighet att vara en länk till att möta andra människor utan psykiska problem, människor 

utanför vårdens och socialtjänstens krets. Genom gruppvisa aktiviteter utanför träfflokalen 

blir detta till viss del möjligt och skulle därmed kunna främja ett deltagande i samhället. 

Träfflokalens verksamhet kan till viss del också främja ett ökat inflytande och ökad autonomi 

genom individens upplevelse av kontroll i livet och genom personlig och ekonomisk makt 
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dels på individnivå dels på gruppnivå. Samtidigt råder bristande empowerment i vissa 

avseenden och framför allt individens otillräckliga möjlighet till reella val. 
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7 Diskussion 
En utveckling med avinstitutionalisering och reformer har format samhällets stöd till männi-

skor med psykiska funktionshinder för att ge dem möjlighet att leva som andra och delta i 

samhällets gemenskap. Ett medel mot detta mål är socialtjänstens verksamheter för fritid och 

sysselsättning. Studiens syfte var att skildra kulturen på en träfflokalverksamhet för att ge en 

bild av den anda som kan råda. Ytterligare syfte var att ur ett brukarperspektiv undersöka vad 

en träfflokalverksamhet kan betyda vid återhämtning och hur deltagande i verksamheten kan 

påverka kontrollen över livssituationen och den personliga och ekonomiska makten. 

 

Resultatet i undersökningen visar att träfflokalverksamheten är betydelsefull för brukarna och 

främjar faktorer som en familjär social gemenskap utifrån självvalt deltagande, men med be-

gränsat inflytande. Personalen intar en central roll och beskrivs som kamratliga, dock med 

status. Verksamheten formas av förståelse och acceptans till skillnad från samhällets ned-

värderande syn på psykisk sjukdom och funktionshinder. 

 

Kulturen på träfflokalen kan symboliseras som en familjär ”icke-familj”, med professionella i 

en föräldraposition och brukare som myndiga medlemmar med egen makt att styra deltagan-

det. Verksamheten kan ha betydelse för besökarnas återhämtning och befrämjas via faktorer 

som materiella förutsättningar, individens egen medverkan och andra människors insatser. 

Deltagande i verksamheten kan delvis gynna möjligheten att kunna påverka kontrollen över 

livssituationen och den personliga och ekonomiska makten. Verksamheten brister i att vara en 

integrerad mötesplats och studien indikerar brukarnas bristfälliga möjlighet till faktiska val i 

livet. 

 

Studiens resultat bekräftas till stor del av tidigare forskning där det framgår att verksamheter 

inriktade mot fritid och sysselsättning i viss grad kan fungera som arenor vilka kan verka för 

normalisering, integrering och delaktighet.  

 

En central roll som studiens data och tidigare forskning belyser är kamratliga relationer och 

en social samvaro som verksamheterna bidrar till (Bracken, 2005:44; Erdner, 2006:56). 

Likaså finns en samstämmighet av vikten av daglig sysselsättning även om innehållet kan 

vara bristfälligt och bli monotont. Träfflokalen i studien framstår som lugn och trygg fast 
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Socialstyrelsens studie pekar på att motsatser kan finnas (1998a:85). Undersökningen påvisar 

samhällets stigmatiserande syn och verksamheten tycks vara en skyddad oas, men innebär 

också att brukarna identifierar sig som ”sjuka” precis som de betecknas av andra i samhället. 

Corrigan (2004:614-622) visar att stigma kan vara ett hinder för att delta i verksamheter 

riktade till människor med psykiska funktionshinder. Kanske är det så att verksamheterna kan 

bli hjälpliga oaser men också cementera ett utanförskap. Det skulle kunna vara en aspekt av 

att många människor med psykiska problem saknar sysselsättning, att det inte ser befintliga 

verksamheter som ett alternativ.  

 

Meeuwisse (1997:321) beskriver klubbhusverksamheten som en plats för vänskap och identi-

fikation. I denna studie och tidigare forskning framstår förståelsen och öppenheten för vad 

psykiska problem kan innebära som grundläggande, kanske är det också såväl förutsättningen 

som vägen till vänskap och identifikation. Undersökningen visar dessutom en ambivalens, 

liksom tidigare forskning. Tveksamheten skulle kunna beteckna en rädsla för att inte bli 

integrerad och nå delaktighet i samhället, utan istället behålla en identitet som en psykiskt 

sjuk människa. Även om verksamheten underlättar för aktiviteter i samhället, blir dessa 

kanske bara en fysisk närvaro i sociala sammanhang. Enligt studien och tidigare forskning 

befästs integreringens svårighet ytterligare av att andra människor inte besöker träfflokalen, 

trots att den är öppen för alla. 

 

Möjligheten att själv bestämma över delaktigheten i verksamheterna och kunna reglera aktivi-

tetsnivån är betydelsefull. Själv undrar jag vad det skapar för förutsättningar för ett deltagande 

i samhället via arbete, där lönearbetets gränser sällan präglas av en flexibel aktivitetsnivå utan 

snarare hyllats via en ökad aktivitetsnivå. Människor med funktionshinder tillhör samhällets 

låginkomsttagare och studien visar att ekonomiska resurser begränsar möjligheten till ett del-

tagande i samhällslivet. En undersökning av Mannerfelt (2000:39) visar att verksamheterna 

möjliggör aktiviteter och utflykter, vilket också framkommer i denna undersökning. Utan 

lönearbete och möjlighet att påverka knappa ekonomiska resurser och med samhällets stigma-

tiserande syn begränsas möjligheten till gemenskap och delaktighet i samhället. 

 

Normalisering, integrering och delaktighet är en sammanlänkad kedja men studien visar att 

det finns brister i kedjan. Vilka reella val har människor med psykiska svårigheter? Kanske 

blir den familjära ”icke-familjen” en bild av en kompensatorisk familj, när tidigare forskning 

belyser att många människor med psykiska problem lever ensamma och har ett bristande 
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socialt nätverk (Markström, 2003:188-190). Jag menar slutligen att studien belyser att det 

finns en viss möjlighet för människor med psykiska funktionshinder att kunna leva ett liv som 

andra och delta i samhällets gemenskap. Fast möjligheten består i en parallell delaktighet där 

frågan är om människor med psykiska problem har möjlighet att faktiskt leva som andra i en 

gemenskap. Häri anser jag att socialt arbete måste verka för utsatta människors makt och 

inflytande, genom att arbeta på individ-, grupp- och samhällsnivå eftersom arbete på en nivå 

inte behöver leda till positiva återspeglingar på andra nivåer. 

7.1 Metoddiskussion 

Det kvalitativa metodvalet med observationer och intervjuer upplevs motiverat med tanke på 

frågeställningarna och önskan om fylliga och täta beskrivningar från intervjupersonerna samt 

undersökarens vilja att vara öppen inför fenomenet. Öppenheten innebar för undersökaren att 

plocka bort filtret, förförståelsen, och gå in i en besökarroll samt att inte ytterligare fördjupa 

sig i de teoretiska perspektiven förrän efter databearbetningen. De båda datainsamlings-

metoderna isolerades inte från varandra, utan de förstärkte och kompletterade varandra 

genomgående under studien. Kombinationen av datainsamlingsmetoder gav ett djup åt mate-

rialet och en ökad förståelse inför intervjuer. De fann också stöd av varandra vilket påverkade 

validiteten positivt. Ambitionen att beskriva kulturen på träfflokalen utgjorde också ett försök 

att återge en del av kontexten. Vid oklarheter i arbetet med analysen av resultatet återvände 

jag till datamaterialet.  

 

De svårigheter som observationer medförde ur ett etiskt perspektiv då det gäller individ-

skyddskravet påverkade säkerligen validiteten, liksom insikten att ännu rikligare observa-

tionsanteckningar hade varit gynnsamt. Ansatsen att göra ett urval genom att besökarna 

kontaktade mig visade sig vara betydligt svårare än väntat, så uppsnappning gjordes. Genom 

öppna frågor som följdes upp med kontrollerande och tolkande frågor ökades reliabiliteten, 

samtidigt utelämnades delar av det som förmedlades vid intervjuer i efterföljande transkri-

bering då data som kroppsspråk föll bort eftersom det verbala analyserades. Vissa citat som 

inte ansågs relevanta för undersökningen eller etiskt försvarbara valdes också bort. En 

inledande tanke i undersökningsarbetet var att ha uppföljande intervjuer, men mängden 

datamaterial som inhämtats via observationer och tidigare intervjuer gjorde att det saknades 

utrymme för detta. Dock gav tre intervjupersoner reflektioner på det utskrivna intervju-

materialet, varav två grundligt och förtydligande, vilket var värdefullt för validiteten. 
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Återhämtning är ett nytt forskningsområde som tillkommit i och med den utveckling och de 

reformer som skett efter avinsutionaliseringen. Det är ett forskningsområde som fortfarande 

utvecklas varför det inte är klart definierat. I min litteratursökning fann jag ingen forskning 

om fritids- och sysselsättningsverksamheter som var kopplad till ett återhämtningsperspektiv, 

däremot fann jag sporadiska meningar där verksamheterna nämndes i återhämtningsforskning. 

Sammantaget utgjorde dessa faktorer en svårighet men jag valde att samla kunskaper om 

återhämtning som ett teoretiskt perspektiv, kanske en annan lösning hade varit bättre. Det 

hade också varit intressant och mer fördjupande att analysera resultaten utifrån ytterligare 

teoretiska perspektiv som copingteorier med ett salutogenskt perspektiv för att förstå hur 

individen klarar att hantera stressorer genom att se till hur personen skapar en värld som är 

begriplig, hanterbar och meningsfull. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att fortsatt forska kring stigmatisering och ekonomiska begräns-

ningar för människor med psykiska funktionshinder eftersom dessa faktorer verkar påverka 

möjligheten att kunna leva ett vanligt socialt liv med gemenskap i samhället. En alternativ 

datainsamlingsmetod skulle vara fokusgrupper med uppföljande intervjuer. Gruppen i under-

sökningen skulle gärna bestå av människor som valt att avstå från delaktighet i fritids-

verksamheter. 
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9 Bilaga 1. Träfflokaler 
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10 Bilaga 2. Intervjuguide 
Informera om studiens syfte, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

 

Inledande 

 Inledande; berätta kort om dig själv 

 När kom du hit första gången? Hur kom det sig att du kom hit? 

 Vad är det som gör att du kommer hit? Finner du det någon annanstans? 

Likheter/skillnader? 

Teman 

Delaktighet, inflytande och engagemang 

 Vem driver verksamheten? 

 Kan du bestämma något? Berätta 

 Vad betyder det för dig att du kan komma och gå som du vill? (behövs ej bistånd) 

Personalen och brukarnas roll 

 Vad betyder personalen för dig? 

 Vad betyder andra besökare för dig? 

Andras syn på psykiskt funktionshinder och självbild 

 Vilken syn har samhället på människor som har ett psykiskt funktionshinder? 

Verksamhetens bild? Din bild? 

Mående och bemötande 

 Vad har fått dig att må bättre? 

 Har träfflokalen någon betydelse för hur du mår? Berätta. 

 Vad betyder de gemensamma måltiderna? 

 Hur är personalen mot dig? Hur är andra besökare mot dig? 

 

Är det något mer du skulle vilja tillägga eller kommentera? 

 

(Vid intervju i träfflokalen; Skulle det göra någon skillnad på intervjuplats?) 
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11 Bilaga 3. Transkribering 
 

Jag har inte tagit med upprepningar, förutom då det har använts för att understryka något i 

berättelsen. 

Exempelvis: varav att, att, att jag = varav att  

Exempelvis: att man aldrig, aldrig, aldrig kan slappna av = har använts 

 

Då intervjupersonen i intervjun valde att inte låta en del av ett avsnitt vara med, diskuterade vi 

om och hur jag skulle kunna återge delar av det berättade. 

Kursiverat = omarbetat svar enligt intervjupersonen. 

 

Det var ett medvetet val att inte skriva ut det som inte var relevant för undersökningen, vilket 

var några få delar. En grovgallring gjordes och i den fortsatta analysgången stod det klart att 

det även fanns mindre avsnitt som inte var relevanta. Jag valde också att lämna några passager 

då jag inte ansåg att det var etiskt försvarbart att ta med det, samtidigt som jag ställde mig 

frågan om det verkligen var relevant för undersökningen. 
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