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Abstract 

Background: A common view about people with diagnosed psychosis is that they are socially 
withdrawn and that they neither cope nor want to engage in social relationships. Newly pub-
lished specialist books on this subject also support this view.  

Aims: To unveil further dimensions of the phenomena by explorative analyzing consumers’ 
own depictions about their ”social relationships". 

Method: The material is taken from a larger study that followed consumers regularly during a 
lapse of 3 years. Within this material 15 interviews from three respondents were chosen, a 
selection which gives maximal spreading concerning age, sex and background. The interviews 
where analyzed by methods based on Grounded Theory.  

Results: Three main dimensions were identified: supportive relationships, difficulties and so-
cial withdrawal. The individual’s process of improvement emerged as the core category 
throughout these factors.  

Conclusion: This study suggests that the experience of psychosis can be a part of the individ-
ual improvement process. In this process the person’s social relationships interacting with 
various other components – all linked together by one central aspect, the person’s self-image. 
A conclusion from this study is that social withdrawal can be seen as a symptom but also as a 
conscious choice that can support the improvement process. 
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Inledning  

Detta arbete utgår från ett nyfiket ifrågasättande av en allmänt förgivet tagen sanning. Nämli-
gen den vanliga uppfattningen om att psykiskt sjuka människor ofta är ensamma och varken 
kan eller vill umgås med andra människor. Vad skulle då kunna förklara detta?  

När jag började läsa om människor med psykosdiagnos, ställde jag mig själv frågan varför 
jag skulle dra mig undan socialt umgänge. För min egen del som så kallad "frisk person", kan 
jag se en rad skäl till att inte vilja umgås med andra människor. Vanligtvis väljer vi att umgås 
med andra människor beroende på humör, vilka behov vi har för stunden och även efter vilket 
typ av sällskap som finns att tillgå. Varför skulle psykiskt sjuka vara så annorlunda?  

Psykisk sjukdom såsom psykos och schizofreni är fenomen som traditionellt har studerats 
inom medicin och psykiatri och dessa områden har länge dominerats av kvantitativ forskning. 
En grundförutsättning i kvantitativ forskning är att man ska vara objektiv och hålla distans till 
det fenomen man undersöker (Olsson & Sörensson, 2001). Kanske är detta en förklaring till 
att den medicinska forskningen sällan har varit intresserad av patienternas/brukarnas egna 
erfarenheter och kunskaper inom området. I den metod som jag kommer använda mig av är 
det däremot just dessa erfarenheter och kunskaper som anses viktiga.  

Jag har valt att använda mig av en "Grounded Theory" inspirerad metod. Grounded The-
ory metoden har delar av sina rötter i den symboliska interaktionismen. Ett arv som metoden 
fått av denna kunskapssyn är att forskaren ska eftersträva att studera den sociala värden uti-
från aktörens perspektiv och hålla sig så nära den praktiska empiriska verkligheten som möj-
ligt (Alvesson & Sköldberg, 2008; Olsson & Sörensson, 2001). Ett annat arv från denna kun-
skapssyn är ett explorativt kunskapssökande (Alvesson & Sköldberg, 2008). Denna studie 
kommer därför vara utforskande/explorativ i sin karaktär. Ett av huvudsyftena med en sådan 
studie är enligt Kvale (1997) att upptäcka nya dimensioner hos det ämne som är föremål för 
undersökningen.  

Ett första steg i en sådan studie kan vara att ta reda på redan existerande dimensioner på 
ämnet/problemet. För att upptäcka en första dimension på problemet har jag valt att undersöka 
vad det kliniska medicinska perspektivet har att säga. Ett sätt att undersöka detta perspektiv är 
att titta i medicinsk facklitteratur (urvalet för dessa böcker beskrivs närmare i "Metodka-
pitlet"). Nedan följer en sammanställning av det som jag har hittat i facklitteraturen när det 
gäller människor med psykosdiagnos och socialt umgänge.  

Fackböckernas bild av problemet - det kliniska perspektivet 

Flera av fackböckerna nämner att de som drabbas av psykos får symtom som innebär att de 
börjar dra sig undan från sociala kontakter. Enligt böckerna är det framförallt de så kallade 
negativa symtomen som påverkar den sociala förmågan (Ottosson, 2001; Andersson & Hed-
man, 2000; Allgulander, 2000; Cullberg, 2003; Levander, 2008; American Psychiatric Asso-
ciation, 2005; Malm m.fl. 2009). Med negativa symtom menas symtom som innebär en för-
lust eller förminskning av normala funktioner. Dessa symtom kan innebära att individer som 
tidigare har varit socialt aktiva blir tillbakadragna och förlorar intresset för människor och 
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aktiviteter som de förut tyckte om, eller att de blir mindre pratsamma (American Psychiatric 
Association, 2005).  

Andersson & Hedman (2000) nämner det negativa symtomet "autism" som innebär att 
personen blir inåtvänd och självförsjunken, att personen inte har något intresse för omvärlden, 
är svår att nå och bygger en osynlig mur omkring sig.  

I en nyligen utkommen bok av Malm m.fl. (2009) beskrivs också symtomet "avtrubbade 
affekter", vilket innebär att personen inte längre har förmåga att relatera till sina vänner och 
anhöriga på ett normalt sätt och att individen kan verka nöjd med ett liv utan sociala kontak-
ter.  

Cullberg (2003) ger dock en alternativ tolkning när det gäller ensamhet hos människor 
med psykosdiagnos. Han menar att tendensen att dra sig undan och att vara upptagen av den 
inre världen (som är typisk vid schizofreni och psykos) kan tolkas som uttryck för en djup 
skräck inför omvärlden. Att dra sig undan och slippa konfronteras med den yttre verkligheten 
kan enligt honom bli ett sätt att minska ångesten. 

En sammanfattning av den bild man får i facklitteraturen är att de som drabbas av psykos 
har en tendens att dra sig undan sociala kontakter. Med undantag från Cullberg ger facklittera-
turen inga förklaringar till varför brukare drar sig undan socialt umgänge. Böckerna fastställer 
endast att undandragande från socialt umgänge är ett symtom på sjukdomen i sig, och att det 
är dessa symtom som gör att behovet av kontakt med andra människor minskar.  

För att gå vidare i mitt sökande efter möjliga förklaringar på problemet kommer jag lämna 
facklitteraturen för att istället vända mig till dem det gäller, dvs. människorna som har fått en 
psykos diagnos. Kanske kan dessa människors egna erfarenheter ge andra förklaringsmodel-
ler? 

Syfte och frågeställning 

Syfte:  

Att explorativt undersöka brukares berättelser om socialt umgänge. 

Frågeställning:  

Vad innehåller brukarnas berättelser när det gäller socialt umgänge? 
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Definitioner av centrala begrepp och avgränsning 

Psykos och Schizofreni 

Psykos är ett samlingsnamn för en grupp tillstånd som kännetecknas av att personen har en 
störd verklighetsuppfattning (Allgulander, 2005). I diagnosmanualen DSM-IV samlar man de 
psykotiska tillstånden under rubriken "Schizofreni" och till denna diagnos finns en rad under-
grupper som benämns som "övriga psykossjukdomar" (American Psychiatric Association, 
1994). Till diagnosen schizofreni nämns följande psykossymtom: 

 
 Vanföreställningar 

 Hallucinationer 

 Osammanhängande tal 

 Påtagligt osammanhängande eller avvikande rörelsemönster 

 Negativa symtom (känslomässig utslätning, utarmat tankeliv, viljelöshet (Allgulander,	
2005).		

Man skiljer också mellan ovanstående psykoser och organiska psykoser som t.ex. beror på 
hjärntumör eller förgiftningar (Andersson & Hedman, 2000).  

I detta arbete kommer jag använda mig av begreppet "psykos" som samlingsnamn för 
schizofreni och övriga psykossjukdomar. Dock med avgränsning från psykoser som beror på 
hjärnskada, missbruk, och graviditet. I arbetet kommer jag för variationens skull använda mig 
av orden psykosproblematik, psykostillstånd och psykoserfarenhet (samtliga med samma in-
nebörd).  

Återhämtning och återhämtningsprocess  

I internationell forskning använder man begreppet "recovery" för det fenomenet som den här 
uppsatsen handlar om. I svensk forskning används det motsvarande ordet "återhämtning" 
(Topor, 2001). En viktig distinktion med ordet återhämtning, till skillnad från t.ex. rehabilite-
ring, är att återhämtning ses som en process som individen aktivt deltar i (Deegan, 1998).  

"Recovery refers to the lived or real exeperience of people as they accept and overcome the chal-
lenge of the disability" (Deegan,1998, 54). 

Inom återhämtningsforskningen skiljer man mellan total återhämtning och social återhämt-
ning. Total återhämtning innebär fullständig frånvaro av symtom, ingen behandling och ett 
fungerande socialt liv. Social återhämtning innebär att personen i fråga är socialt fungerande 
men ändå är behov av viss vård för sina problem och fortfarande uppvisar vissa symtom (To-
por m.fl. 1998). 

Även om respondenterna för denna studie idag skulle vara totalt återhämtade och kan be-
tecknas som socialt fungerande, tog de under tiden för intervjuerna (mellan 1997-2004) emot 
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vård i varierande grad som var relaterade till psykosproblematik. Denna studie använder där-
för begreppet utifrån betydelsen social återhämtning.  

Själv, Självbild och "Sense of self" 

Termen "själv" eller "jag" är centrala i flera teoribildningar som handlar om människan. De är 
också aktuella inom området psykos och schizofreni eftersom psykostillstånd ofta beskrivs i 
litteratur och forskning som en upplösning, eller till och med som en förlust av jaget/självet 
(Estroff, 1989; Topor, 2001, Shea, 2009). Även om orden "jag" och "själv" ibland används 
synonymt på svenska så har jag valt att använda mig av ordet "själv". En orsak till detta är att 
ordet "jag" betyder "ego" på engelska och kan förknippas med psykoanalytisk teori om "ja-
get". (Eftersom denna studie kommer använda sig av en del engelska begrepp har jag för tyd-
lighetens skull lagt till engelsk översättning under följande definitioner). Så här står det om 
ordet "själv" i Natur och Kulturs Psykologilexicon (2010) :  
 

"Beroende på hur man i olika psykologiska teorier uppfattar det mänskliga själslivet kan ord som 
själv och självet ha betydelser som är vitt skilda, vilket lätt leder till missförstånd och feltolkning-
ar. Några vanliga betydelser:  

Själv: Den egna personen som föremål för medveten uppfattning (självmedvetande), föreställ-
ningar (självbild), kunskap (självkännedom), kontroll (självkontroll) och värdering (självkänsla). 
Det som på detta sätt är föremål för uppfattning, kännedom, kontroll och värdering kallas självet. 
Eng: self." 

I uppsatsen har jag valt att använda mig av begreppet "självbild". Ett viktigt skäl till detta är 
att brukarna själva använder detta begrepp i citaten. Ordet "sense of self" förekommer också i 
delar av teorin som jag har använt mig av. För att lättare skilja mellan begreppen har jag där-
för valt att använda det engelska ordet där det förekommer.  
 
Sense of self: känsla av själv  
 
Självbild: Den föreställning man har om sig själv (psykologilexicon, 2010).  
Eng: Self-image: The way a person feels about his or her personality, achievements and value to society: "Hav-
ing a decent job contributes to a good self-image" (Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 2010).  

Förtydligande om uppsatsens struktur 

I den induktiva metodansatsen (Grounded Theory) som jag har valt, har forskningsprocessen 
en delvis omvänd ordning i jämförelse med det vedertagna upplägget (se metodkapitlet). En 
grundförutsättning i Grounded Theory är att man ska låta sina resultat styra teoriinsamlingen 
och inte tvärtom. Av detta skäl har jag tagit del av tidigare forskning först efter att mina resul-
tat var färdiga. Därför har jag också avgränsat avsnittet "tidigare forskning" till forskning som 
berör mina huvudsakliga resultat och detta avsnitt har lagts till efter resultatredovisningen.  

En annan viktig sak när det gäller uppsatsens struktur är analysavsnittet. Analysen i denna 
studie ligger dels i ett eget analysavsnitt i direkt anslutning till resultatdelen och dels under 
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rubriken "Tidigare forskning och diskussion". Eftersom den senare analysen är en jämförande 
analys som inte utgår från en specifik teori, utan ifrån tidigare forskning, så har jag i samråd 
med min handledare valt att låta den ingå i "Tidigare forskning och diskussion" istället för att 
redovisa den under ett eget kapitel. Detta upplägg har också valts för att det ska vara enklare 
för läsaren att följa med i analysen.  
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Metod  

I detta avsnitt kommer jag först redogöra för litteratursökning, urval, datainsamling och etiska 
överväganden. Därefter kommer jag att beskriva metoden "Grounded Theory" och redogöra 
hur jag har gått till väga metodologiskt i mitt forskningsarbete. Slutligen kommer jag ta upp 
metodens för och nackdelar och diskutera studiens validitet och reliabilitet.  

Litteratursökning 

Jag började mitt arbete med att läsa in mig på relevant facklitteratur inom området. Kriterierna 
för mitt urval av litteratur var: fackböcker inom psykiatri som nyligen är publicerade på 
svenska, på något av de stora förlagen: Nordstedts, Studentlitteratur, Bonniers eller Liber. 
Dessutom lades diagnosticeringsverktyget DSM-IV till i urvalet eftersom det utgör en grund-
läggande informationskälla inom området. Cullbergs verk "Dynamisk Psykiatri" lades också 
till eftersom det är en så pass vedertagen kunskapskälla inom området trots att den kanske inte 
längre används som t.ex. kurslitteratur.  

Värt att notera är att litteratursökningen gjordes efter att jag hade tagit del av intervju-
materialet. När det gäller litteraturen för tidigare forskning och teorier har jag låtit mina resul-
tat avgöra vilka teorier som jag har använt och vilken litteratur som jag har sökt efter. Först 
har jag försökt upptäcka mönster i empirin. I efterhand har jag letat efter teorier som kan be-
lysa de mönster som jag har funnit i empirin. Litteratursökningen gjordes i databaserna CSA 
(Social Sciences Subject Area) och PsycINFO. Jag har använt mig av sökorden "self-image" 
OR "sense of self", "recovery" OR "improvement", "development" OR "change", "psychosis" 
AND "severe mental illness". När jag har hittat artiklar som har varit intressanta så har jag 
också tittat i referenslistorna på dessa och på så vis hittat ytterligare relevant material. Jag har 
också använt mig av litteratur inom ämnet som fanns insamlad på FOU-enheten på Psykiatri 
Södra i Stockholm.  

Datainsamling och urval 

Mitt empiriska material kommer från 15 stycken intervjuer som har gjorts inom ramen för ett 
forskningsprojekt som heter UPPföljningsstudien (UPP=Uppföljning av personer med en 
psykosproblematik). UPPföljningsstudien är en unik studie som har gjorts av FOU Psykiatri 
Södra i Stockholm.  

Urval för UPPföljningstudien 

I uppföljningsstudien har data samlats in från sammanlagt 1501 undersökningspersoner. In-
klusionskriterierna var att patienterna (brukarna) under tiden 1997-2004 ska ha tillhört dia-
gnosgrupp "Schizofreni" och/eller "övriga psykoser" och varit aktuell inom Psykiatri Södra 
under 2004. I denna grupp valdes 360 personer ut genom ett obundet slumpmässigt urval och 
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tillfrågades om de ville delta som informanter. 19 stycken av de patienterna som gav informe-
rat samtycke till att delta i studien, valdes sedan ut genom ett strategiskt urval.  Dessa patien-
ter har sedan följts upp genom intervjuer i två till tre år mellan 2006-2009.  

Intervjuerna utformades med öppna frågor och var fokuserade kring följande fyra teman: 
 
 Vilken hjälp får patienterna av sitt informella sociala nätverk? 
 Hur hjälper patienten sig själv vad gäller symtom och de sociala följderna (stigma) av 

psykosproblematiken? 
 Vad i alla insatser som patienten erbjudits hjälper honom, med vad och på vilket sätt? 
 Patientens vardagsliv? 

Samtliga intervjuer spelades in och skrevs ut i sin helhet, med syfte att bli bearbetade och ana-
lyserade enligt Grounded Theory (Topor m.fl. 2007). 

Fördel respektive nackdel med att använda andras material 

Uppstudiens forskningsteam har fått kontakt med informanterna via vårdpersonal inom psyki-
atrins behandlingsenheter. Fördelen med att använda mig av någon annans intervjumaterial är 
i detta fall, att jag har kunnat ta del av ett material som hade varit svårt att få tillgång till på 
egen hand. Även om jag hade haft möjlighet att på egen hand kontakta människor med dia-
gnoserna, hade jag inom ramen för detta arbete inte haft möjlighet att samla in ett så omfat-
tande och djupgående material. En möjlig nackdel med att inte ha gjort intervjuerna själv är 
att jag inte har kunnat be om förtydliganden eller ställa följdfrågor (detta kommer diskuteras 
vidare under avsnittet "validitet").  

Mitt urval 

Eftersom det totala intervjumaterialet från de 19 personerna är så omfattande (i genomsnitt 5 
intervjuer per person och totalt ca: 80 A4-sidor per person), har tre stycken intervjupersoner 
valts ut för denna studie. Urvalet gjordes med ambition att få maximal spridning i materialet, 
när det gäller ålder, kön, bakgrund, behandling, vårdbehov och diagnos.  

Urvalet består av två män, 41 respektive 49 år gamla och en kvinna på 31 år (dessa åldrar 
gäller från första intervjutillfället). En av informanterna hade jobb och studerade på universi-
tet, en var förtidspensionerad och en gick på arbetsrehabilitering. Samtliga var ensamstående 
och bodde ensamma i lägenhet (en av dem hade en inneboende hyresgäst).  

Samtliga hade psykosdiagnos men endast en av informanterna har fått diagnosen schizo-
freni. De andra två har fått diagnosen övrig psykos. Kvinnan i urvalet har endast tagit emot 
öppenvård medan de två männen har tagit emot sluten vård och även varit intagna för tvångs-
vård. En av männen har även vårdats på sluten psykiatrisk anstalt.  
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Etiska överväganden 

Samtliga informanter har gett informerat samtycke till forskning på materialet. För att skydda 
intervjupersonernas integritet ytterligare har intervjuerna anonymiserats genom att platser och 
namn som kan knytas till intervjupersonerna har tagits bort. Intervjuutskrifterna har också 
förvarats inlåsta så att materialet inte ska kunna spridas till utomstående. Studien har blivit 
godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.  

Grounded Theory - beskrivning av metoden  

Jag har använt mig av en kvalitativ ansats som har utgått ifrån "Grounded Theory". Denna 
metod följer delvis en induktiv arbetsordning, vilket betyder att man först samlar in data och 
sammanställer resultatet, och därefter letar forskaren efter passande teorier som kan beskriva 
resultatet (Bryman, 2002). 

Målsättningen med denna metod är att söka efter mönster i det empiriska materialet och 
att försöka generera en teori som kan redogöra för dessa mönster. Starrin m.fl. (1991) kallar 
denna ansats för "upptäcktens väg" och jämför arbetssättet vid att lägga pussel. En grundför-
utsättning för denna metod är att det "teoretiska pusslet" alltid måste genereras ur data, d.v.s. 
grundas i empirin (därav namnet "Grounded", min kommentar). Motsatsen till detta är att 
välja data för att bekräfta en på förhand uppställd teori. 

En annan grundförutsättning i Grounded Theory är att forskaren börjar med en generell 
beskrivning av problemområdet (Bryman, 2002) och att forskningsfrågorna ska vara så öppna 
och så allmänt hållna som möjligt (Olsson & Sörensson, 2001). Dessa förutsättningar har jag 
beaktat dels genom att börja uppsatsarbetet med att beskriva en generell bild av området som 
jag hämtade ur facklitteraturen och dels genom att jag har använt mig av öppna forskningsfrå-
gor.  

Öppenhet och teoretisk känslighet  

En annan grundförutsättning i Grounded Theory ansatsen är "öppenhet" (det vill säga att man 
har så få förutfattade meningar som möjligt inom det område man ska forska). Ett begrepp 
inom grounded Theory som är kopplat till detta är "teoretisk känslighet". Teoretisk känslighet 
innebär att man ska sträva efter att kunna observera händelser utan att först filtrera dem ge-
nom i förväg uppställda antaganden (Starrin m.fl. 1991; Glaser & Strauss, 1967). 

Jag har försökt behålla min teoretiska känslighet på flera sätt. Innan jag tog del av inter-
vjuerna, inhämtade jag endast grundläggande faktakunskaper om diagnoserna schizofreni och 
psykos. Jag väntade också med att fördjupa mig i tidigare forskning i syfte att undvika att min 
förståelse skulle färgas av teoretiska begrepp och antaganden som redan fanns inom området. 
Jag har också försökt att vara så öppen och icke-dömande som möjligt inför materialet. Ibland 
har jag insett att jag ändå har bedömt intervjupersonernas berättelser utifrån en förutfattad 
mening, t.ex. om vad som är normalt, friskt eller sjukt i samhället. Då har jag försökt gå bor-
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tanför den förutfattade meningen genom att använda mig av empati och nyfikenhet och ge-
nom att granska mina egna fördomar. 

 En fördel när det gäller öppenhet kan också vara att jag själv inte har gjort intervjuerna. 
Som intervjuare hade min upplevelse av intervjusituationen i större grad kunnat påverka min 
förförståelse av data i intervjun. En ytterligare faktor som har kunnat bidra till teoretisk käns-
lighet är att jag inte har jobbat i psykiatrin med denna grupp av patienter. Min tidigare kun-
skap och erfarenhet var därför mycket begränsade, vilket kan ha varit en resurs i detta fall.  

När det gäller teoretiskt känslighet menar Glaser & Strauss (1967) att man bokstavligen 
ska ignorera den teoretiska litteraturen på området. Jag har inte gått så långt att jag har ignore-
rat litteraturen, men däremot har jag försökt behålla en kritisk distans till både litteratur, 
forskning och sjukvårdens beskrivningar av området.  

Från data till kategori - att koda sitt material 

I Grounded Theory använder man sig av en teknik som kallas "kodning". Denna teknik går ut 
på att systematisera data genom att skapa kategorier. Kodningsfasen börjar med att man gör 
en så kallad öppen kodning. Detta sker genom att man läser sitt material och analyserar rad 
för rad, eller stycke för stycke. Kategorierna skapas under kodningsprocessen genom att man 
ställer sig frågor: Vad uttrycker data? Och i vilken kategori kan data falla in under? Kodning-
en fortsätter genom att man löpande frågar sig under vilken kategori varje stycke i texten kan 
sorteras till (Alvesson & Sköldberg, 2008; Starrin m.fl. 1991). 

När jag satte igång med att läsa intervjuerna började jag direkt med så kallad öppen kod-
ning. Detta gjorde jag genom att markera varje citat som hade en möjlig koppling till temat 
socialt umgänge. I anslutning till varje citat kommenterade jag också vilka tankar citaten 
väckte hos mig, t.ex., vad ett citat kunde ha för betydelse. Dessa citat systematiserades sedan 
genom att varje citat tilldelades en kategori. Det var citatets betydelse eller innehåll som av-
gjorde vilken kategori som tilldelades. Exempel på kategorier som uppstod var: "stödjande 
umgänge" och "att dra sig undan från umgänge".  

Utveckling av kategorier 

I kodningen hänförs data till en viss kategori och samtidigt konstrueras kategorin utifrån de 
data som kategorin innehåller. För att generera och vidareutveckla kategorier av data och de-
ras egenskaper använder man sig av tekniken "komparation av data" (d.v.s. att jämföra data). 
Detta sker genom att man hela tiden jämför nykodade data, med tidigare kodade data i samma 
kategori och i andra kategorier, för att se var de bäst passar in. När nykodad data med nya 
egenskaper läggs till under en kategori kan det nya innehållet göra att kategorin utvecklas 
(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

I denna process genereras ofta idéer. En tumregel som rekommenderas är därför att man 
ska avbryta kodningen för att anteckna idéerna direkt innan de går förlorade (Starrin m.fl. 
1991). Under arbetets gång var jag därför noga med att skriva ner de idéer som jag fick oav-
sett hur stora, små, bra eller dåliga de var. Speciellt viktiga för teorigenerering är idéer om 
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samband mellan olika kategorier. Dessa idéer är viktiga eftersom de kan ligga till grund för 
teoretiska utkast som kan leda fram till en hypotes/teori. Dessa utkast kan även bestå av tabel-
ler eller skisser på modeller där kategoriernas relation till varandra kan synliggöras (Alvesson 
& Sköldberg, 2008).  

Efter att jag hade gått igenom varje intervju och skapat kategorier, gick jag igenom alla 
kategorierna för att få en överblick. Därefter genomförde jag en revidering av kategorierna: 
citat som inte passade togs bort eller fick byta kategori, kategorier som liknade varandra 
kunde slås ihop och nya mer passande kategorier skapades. Sedan skapade jag ett dokument 
för varje intervju där alla kategorier fanns samlade tillsammans med citat och sidhänvisningar 
till orginalintervjun.  

Därefter förde jag systematiskt in alla kategorierna i en tabell med fyra kolumner, en för 
kategorier, och en för varje intervjuperson. Varje ny kategori skrevs in i vänsterkolumnen på 
tabellen och därefter förde jag in citatet och sidhänvisningar under kolumnen till respektive 
intervjuperson. Liknande kategorier placerades bredvid varandra eller nära varandra i tabellen 
så de lättare skulle kunna jämföras. Samtidigt som jag fyllde på nya kategorier inordnades 
kategorierna i ett system. Kategorier med liknande innehåll kunde sammanföras till en ge-
mensam ny kategori med högre abstraktionsnivå. Ett exempel på detta var en grupp kategorier 
som alla innehöll citat som beskrev positiva aspekter av umgänge. Dessa kategorier kunde då 
rymmas inom den övergripande kategorin "positivt umgänge" och denna övergripande kate-
gori skrevs då in vid sidan om tabellen.  

Från kategori till teori 

Generering av teori uppstår vanligen kring en så kallad huvudvariabel dvs. den kategori som 
förefaller vara huvudproblemet i den miljö som undersöks. Huvudvariabeln måste vara central 
och kunna relateras till så många andra kategorier som möjligt. En annan tumregel när det 
gäller att upptäcka huvudvariabeln är att den ofta måste förekomma i data (Starrin m.fl. 
1991). 

Syftet med att skriva in kategorierna i en tabell var att systematisera informationen och få 
en överblick av materialet som innehöll totalt 64 olika kategorier. Med hjälp av överblicken 
kunde jag se om några kategorier återigen behövde modifieras och jag kunde börja upptäcka 
möjliga mönster i materialet. Under arbetets gång läste jag samtidigt de hänvisade citaten 
(d.v.s. intervjutexten igen) för att kontrollera om kategorierna fortfarande stämde överens med 
citatet eller om en ny kategori var mer passande. När jag gjorde denna omläsning kunde nya 
mönster bli synliga. En kategori från en intervjuperson eller från ett område ur en intervju, 
kunde ibland bidra med en ny förståelse av ett citat från en annan intervjuperson eller av ett 
annat område av en intervju. I vissa fall ledde detta till ytterligare förändringar av kategorier-
na.  

Tabellen gjordes med dator, men kategorier, citat och sidhänvisningar skrevs in för hand 
med blyerts. Detta var viktigt för att jag skulle kunna dra pilar mellan olika kategorier, när jag 
upptäckte att det fanns nya möjliga kategorier för ett citat. Jag kunde även dra pilar som indi-
kerade samband mellan olika kategorier. Tack vare tabellen kunde jag se om en kategori fanns 
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representerad hos samtliga intervjupersoner eller endast hos vissa av dem, samt hur olika ka-
tegorier var relaterade till varandra. På detta sätt kunde centrala teman (möjliga huvudvariab-
ler) identifieras. 

Fördelar och nackdelar med metoden  

Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) kritiseras ofta Grounded Theory metoden för att kod-
ningsprocessen är omständig och tidsödande och att det resultat som den leder till, lika gärna 
skulle kunna ha gjorts med tankearbete. Jag håller med om att kodningen är en omständig 
procedur, men jag anser också att den har varit till hjälp eftersom kodningen utgör en struktur 
som kräver noggrannhet och som underlättar systematisering av materialet.  Detta gör också 
att man inte kan gå för fort fram vilket förhindrar att man som forskare misstolkar sitt materi-
al. Strukturen i kodningsprocessen har också underlättat när det gäller att få överblick på en 
stor mängd information vilket var viktigt för att kunna analysera materialet. Detta hade i mitt 
fall varit ogörligt endast med tankearbete.  

Eftersom den kvalitativa analysmetoden är uppbyggd så att det går långsamt (det tar 
mycket tid och många omläsningar) när man skapar kategorier och ändrar om mellan katego-
rierna, så upplever jag att man är tvungen att gå väldigt djupt in i materialet. En fördel med 
detta är att det har gett mig en djupare förståelse av området. 

Alvesson & Sköldberg (2008) tar upp att inspektion är ett centralt moment i kodningspro-
cessen, dvs. att man i tanken "vrider och vänder" på kategorierna på alla möjliga sätt. Det har 
jag också gjort ett flertal gånger. En nackdel med detta är mycket riktigt att det tar tid. Meto-
den är därför inte att rekommendera om man vill gå fort fram. Eftersom analysprocessen i 
metoden är tidskrävande var det också en fördel att använda andras intervjuer så jag kunde 
utnyttja tiden för analysen.  

En nackdel med att jag själv inte gjorde intervjuerna var att delar av samtalet som föregick 
mellan intervjuperson och intervjuare kan ha gått förlorat på vägen. Kvale (1997) varnar för 
detta och betonar att det är en stor skillnad mellan informationen i intervjun "live" (dvs. i mö-
tet) och informationen i det transkriberade materialet. Trots denna möjliga förlust av inform-
ation är min bedömning att bortfallet i materialet är relativ liten. Eftersom de som gjorde in-
tervjuerna hade planerat att använda sig av Grounded Theory metoden (där en viktig del av 
kodningen är att läsa ord för ord) transkriberades materialet också ord för ord. I citaten går 
detta att se eftersom även pauser, stakningar och upprepningar av ord finns med i texten. 

Validitet 

 En viktig aspekt när det gäller validitet i denna studie är att återhämtning och utveckling är 
långsiktiga processer. För att samla in giltig kunskap om dessa processer krävs därför flera 
mättillfällen. Av detta skäl efterlyser Shea (2009) forskning inom området som följer patien-
ter över en längre tid. Att använda sig av data som kommer från flera uppföljande intervjuer 
ökar därför träffsäkerheten/validiteten (dvs. att jag verkligen undersöker det som jag påstår att 
jag undersöker).  
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För att stärka validiteten och undvika potentiella felkällor är det viktigt att forskaren är 
noga med att kontrollera sitt material, t.ex. genom att höra sig för med informanterna om man 
har uppfattat svaret korrekt (Kvale, 1997). En möjlig validitetsbrist med mitt material skulle 
därför kunna vara att jag har använt mig av andras intervjuer, vilket innebär är att jag inte har 
haft möjlighet att ställa följdfrågor och säkerställa att jag har förstått intervjupersonernas ut-
sagor korrekt. Detta kan innebära att uppgifter från informanterna kan ha gått förlorade. Att 
jag har använt mig av andras intervjuer, innebär också att jag inte har kunnat kontrollera i fall 
intervjuarnas reaktioner och beteenden i intervjusituationen kan ha påverkar materialet. Dock 
har intervjuerna utförts av forskare som alla är erfarna i kvalitativt intervjuarbete. Detta talar 
för att intervjuerna har utförts på ett noggrant och korrekt vis, vilket skulle kunna väga upp 
för dessa eventuella brister.  

Reliabilitet och subjektivitet 

I kodningen ingår att forskaren analyserar och tolkar materialet. Denna tolkningsprocess är 
givetvis subjektiv. Förmodligen skulle någon annan med samma metod och samma material 
kunna hitta andra kategorier, eftersom det beror på forskarens intressen, förförståelse m.m. 
För att minska min subjektivitet i tolkningsprocessen har jag dock varit mån om att tolkning-
arna ska vara förankrade i empirin och gå att utläsa i intervjupersonernas utsagor. Enligt 
Kvale (1997) finns det två metoder att kontrollera analyser och tolkningars reliabilitet. En 
metod är att man använder sig av flera uttolkare när man kategoriserar materialet vilket kan 
motverka ensidig eller godtycklig subjektivitet. Det andra är att forskaren så detaljerat som 
möjligt redogör för analysprocessen. Syftet med det senare är att det ska bli möjligt för läsare 
att följa forskarens tolkningar och kontrollera att tolkningarna är trovärdiga. Eftersom jag har 
arbetade ensam med att kategorisera mitt material (i kodningsprocessen) är jag också ensam 
uttolkare av materialet. Däremot har jag ägnat mig åt flera omläsningar vilket har bidragit till 
att jag har omprövat och reviderat mina tolkningar. Jag har också försökt att beskriva kod-
ningsprocessen så detaljerat som möjligt i metodavsnittet.  

Teoretisk mättnad och avgränsning i förhållande till metoden 

Begreppet "teoretisk mättnad" har en central betydelse i Grounded Theory. Teoretisk mättnad 
uppstår när en kategori är full, dvs. när data som faller under samma kategori har förekommit 
i så många intervjuer att nya intervjuer inte bedöms vara nödvändiga (Topor, 2001). 

Jag har inte gjort anspråk på att uppnå teoretisk mättnad i detta arbete eftersom detta i 
allmänhet kräver mer tid och ett betydligt större empiriskt material. Mitt mål har därför inte 
varit att generera en teori utan istället att söka efter möjliga hypoteser, alternativt att komma 
fram till förslag på fortsatt forskning inom området.  
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Resultat 

Detta avsnitt utgör en sammanställning av mitt empiriska material. Kodningsprocessen med 
dess syfte att generera kategorier, utgör samtidigt en kvalitativ analysprocess där jag har tol-
kat materialet. Mina tolkningar av materialet ledde fram till att fyra centrala teman (med till-
hörande underkategorier) kunde urskiljas i materialet. I slutet av kodningsprocessen blev det 
tydligt att temat "utvecklingsprocess" hade speciellt många kopplingar till övriga teman. I min 
framställning av resultaten har jag därför valt "utvecklingsprocess" som övergripande tema 
(huvudvariabel).  

I detta avsnitt kommer jag presentera mina centrala teman. Slutligen kommer jag redogöra 
för hur jag tolkar att dessa teman kan vara kopplade till varandra och sammanfatta mina hu-
vudsakliga resultat.  

Tema 1. Utvecklingsprocess 

Något som slog mig ganska omgående när jag läste intervjuerna var att alla intervjupersoner-
na redogjorde för att de befann sig i en utvecklingsprocess. De utvecklingsprocesser som gick 
att se i berättelserna handlar dels om intervjupersonernas återhämtning från psykosproblema-
tiken (från att må psykiskt dåligt till att må bättre) men berättelserna visar också på en fortsatt 
utveckling. Det kan handla om att intervjupersonerna får en egen bostad, ett jobb eller att man 
tar steg i riktning mot det liv man vill leva. Det som är gemensamt för intervjupersonerna är 
deras erfarenhet av att livet går framåt, att de utvecklas som människor och inte står still. 

"Jag bodde ute på gatan, jag hade ingen aning om att det fanns ”tak över huvudet-garanti” ens en 
gång så jag bodde i skogen och jag bodde i källare, jag bodde överallt där det fanns värme och 
blev mer eller mindre vild, för jag knarkade och drack ganska mycket då på den tiden. Och nu, ta i 
trä, höll jag på att säga, så har jag lyckats hålla mig ett helt halvår från narkotikan och jag känner 
att jag mår mycket bättre psykiskt, och för varje morgon eller varje dag som jag vaknar så tänker 
jag ”ah, vill jag ha något sånt där amfetamin? Nej”. Jag känner inget sug längre och det är jag 
hemskt tacksam för. Och det är ingenting som jag har fått genom medicineringen eller… Det är 
saker som jag har kommit fram till själv helt enkelt, så att… Ja, ja, det går framåt för mig i alla 
fall, det har det gjort." 

I berättelserna framgår intervjupersonernas livsmål. Det kan handla om allt från att hitta ett 
jobb, till att bli mer fri eller till att komma upp på morgonen. Eftersom intervjupersonerna 
beskriver vad de önskar uppnå går det att jämföra deras mål med vad de faktiskt uppnår och 
på så sätt kan det bli speciellt tydligt, när (och om) deras utveckling går framåt.  

"Nej, men jag har ju mål jag också, om vi säger så, jag känner det att… som… hur ska jag säga det 
här?… Man vet inte om man ska klara av att komma upp på mornarna, jag har det målet att jag 
vill… en dag vill jag ställa klockan halv sju eller sju på morgonen och vara här hela dagen och se 
om jag klarar det att sköta det, precis som alla andra gör liksom." 

"Ja, psykofarmakan och alltihopa, för den tog jag ju… den har jag ju tagit bara för att jag knarkar 
va, utan jag mår ju dåligt när jag knarkar ett tag… det är därför jag har haft psykofarmaka, .... (och 
när inte dom har något mer att säga till om från övervakningsnämnden så tänker jag säga upp… 
jag vill bli mera fri, det är väl mitt nästa mål". 
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Värt att notera är också att intervjupersonerna kopplar ihop psykosupplevelsen med sin egen 
utvecklingsprocess. Trots det lidande som psykoserna har inneburit för intervjupersonerna, 
(ibland flera år av psykiskt lidande) är det tydligt i berättelserna att psykoserfarenheten också 
har påverkat dem positivt på olika sätt. En av intervjupersonerna, som tidigare hade svårt med 
att känna känslor beskriver en utvecklingsprocess som hon kopplar ihop med psykoserna: 

"Ja, precis, vad… ja… Och det tycker jag är väldigt intressant just för att känslor är ju… har blivit 
mycket mer påtagliga för mig, för innan jag upplevde det här (syftar på psykos, min kommentar) 
så var känslor mer ett ord för mig, jag kunde inte känna känslor, jag kunde kanske förstå att ”okej, 
någon skriker på mig”, ja, då kunde jag fatta så här ”ja, men… okej, personen kanske är arg” men 
nu om någon är arg på mig så känner jag det att det är någonting mer än bara… " 

"Att jag tycker att jag kan känna… att jag blir mer empatisk, att jag kan faktiskt förstå andra män-
niskors känslor i mycket högre grad än jag kunnat göra förut, och känna fysiskt, att förstå…" 

Samma intervjuperson beskriver att hon har börjat uppleva kroppen på ett nytt och positivt 
sätt, som började i samband med psykosen:   

 "Och det där har jag hittat på själv, jag vet inte, men jag tycker att det funkar, och känner att jag blir 
avslappnad i musklerna och får igång den här flowkänslan i kroppen, som jag då har haft sedan jag 
blev galen." 

En annan intervjuperson berättar att han började må bättre i samband med psykosupplevelser-
na, trots att han hörde röster: 

"Jag hade en topp alltså där, jag hade en topp, jag mådde bättre där 2005, men jag hörde röster hela 
tiden, det gjorde jag. Men om vi säger här inom inombords… jag kände mig starkare och friskare 
och liksom…" 

Ytterligare en annan intervjuperson berättar om en inre utvecklingsprocess som har lett fram 
till ökad integritet i förhållande till andra människor. Han upplever att han inte "tar skit" av 
andra på samma sätt längre och att detta utvecklades under tiden med psykosproblematiken 
(psykisk sjukdom): 

"I: Men ”plåga” dig, vad gjorde du innan då, som du tyckte att du plågade dig själv med? 

R: (suck) Kanske det att man var ambi… alltså man lär sig… man lär sig av livet, man lär så länge 
man lever, och man är inte expert på livet när man är tre år liksom, det är ungefär när man är… när 
man är 20, 30, 40, man liksom… får nån uppfattning om hur livet är, så att säga.(---)… och så leva 
då med en sjukdom liksom, det… eller två eller tre… två… tre… depressioner… (---) 

I: Men du sänkte kraven på dig själv då, eller, om man säger så? 

R: Nej, jag sänkte inte kraven på mig själv, men jag… att inte ta skit och sådana där grejer t.ex., att 
inte ta skit…" 

Eftersom intervjupersonerna skiljer sig från varandra på olika sätt när det gäller ålder, bak-
grund, intressen, arbete och vårdbehov skiljer sig också deras utvecklingsprocesser från 
varandra. Det kan gå snabbt eller handla om en långsam process som tar år. Ibland beskriver 
intervjupersonerna att det står stilla och läget verkar hopplöst. Men tack vare att intervjuper-
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sonerna har följts upp under en längre tid, går det att se i intervjuerna att personerna utvecklas 
och rör sig framåt (närmare sina mål).  

Tema 2. Positivt och utvecklande umgänge  

Ett annat centralt i tema i materialet är att socialt umgänge kan ha en positiv och utvecklande 
funktion. I detta tema har jag samlat upplevelser och erfarenheter av umgänge som på olika 
sätt stödjer intervjupersonernas återhämtning och utvecklingsprocess (till att må bättre och 
även till att bli mer sociala).  

Nära relationer 

Ett exempel på positivt och utvecklande umgänge som intervjupersonerna berättar om är nära 
relationer: 

"Sedan finns det ju vissa människor som jag… som det fungerar med, jag har [namn], en av mina 
bästa vänner som också bodde inneboende här i flera år, det är en person som jag träffar, då känner 
jag mig… en av de få personerna som… då känner jag mig riktigt… ja, men då känner jag mig 
som en människa och mår bra och har…" 

Två av intervjupersonerna hade pågående nära relationer, utöver familjerelationer dvs., relat-
ioner som präglades av en djupare form av vänskap, kärlek eller passion. En av intervjuperso-
nerna hade få relationer som i hans mening var riktigt nära. Men han hade ändå (efter en lång 
period av ensamhet) lyckats återknyta kontakten med några personer som han hade känt sedan 
han gick i högstadiet och spelat i samma band med, vilket var något positivt och utvecklande 
för honom.  

Accepterande umgänge - få vara som man är  

Något som intervjupersonerna upplever som stödjande för återhämtningen är umgänge som 
präglas av öppenhet och icke-dömande. Att kunna vara öppen om sin psykosproblematik och 
slippa skämmas över det, upplevs som positivt. I flera ställen i berättelserna tar intervjuperso-
nerna upp hur viktigt det är att "få vara den man är" och känna "att man duger" trots sina svå-
righeter. Genom att umgås med andra som accepterar de psykotiska upplevelser-
na/erfarenheterna blir det också lättare acceptera sig själv som man är. 

"Och det är ju schysst för mig också att få… dels att få vara där själv och… alltså få vara knäpp 
(fniss) vilket jag ibland är, om nu knäpp är rätta ordet, men du förstår vad jag menar, visa mina 
svaga sidor." 

En av intervjupersonerna har hittat sådant accepterande umgänge i en sångförening: 

"Och det är ett väldigt otvunget sätt att umgås också, att när man står och sjunger med alla dessa 
människor så blir det en väldigt… man blir väldigt nära varandra, men det är inga krav på att jag 
måste prata eller vara trevlig, även om man kanske gör det lite grann så där, när man kommer in… 
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(...) (fniss) men man behöver inte. Och oavsett vad man har för relation till varandra, eller vad man 
tycker om varandra, så i sången så släpps allt det och så kan man bara vara, och det är väldigt 
skönt." 

Även om de andra två intervjupersonerna inte hade hittat umgänge som präglades av accepte-
rande i samma grad som ovanstående intervjuperson så hade alla intervjupersonerna erfaren-
het av att sådant umgänge kunde bidra till att de mådde bättre. 

Lika värde och gemenskap 

En annan viktig egenskap i det positiva umgänget, enligt berättelserna är att man känner att 
man är respekterad i gruppen/gemenskapen, och att man är lika mycket värd som andra.  

"Gemenskapen, i alla fall, alltså närheten till personalen, det är inga avstånd mellan oss utan dom 
är på samma nivå, det tycker jag är bäst, att man kan prata vanlig svenska och förstå, med vem 
som helst alltså, om jag säger så"    

"Jo, jag känner ju personalen utan och innan här va. Det är mera familjärt här på något vis, tycker 
jag i alla fall, fast det är på ett psyke, det ska man väl inte tycka kanske, men det är liksom ingen 
som är över någon annan va, utan överläkaren han sitter och röker […] och sitter i rökrummet med 
oss och pratar. Varje morgon, nästan och…är det något allvarligt eller någonting som är viktigt, ja, 
då går jag till chefen för hela stället" 

I berättelserna var det tydligt att känslan av gemenskap och lika värde inte enbart berodde på 
vilka personer man umgicks med, även sammanhanget eller atmosfären i umgänget uppgavs 
vara en viktig del i detta. Samtliga intervjupersonerna hade också erfarenhet av motsatsen, 
dvs. sammanhang där de hade känt sig utanför, eller mindre värda på grund av sin diagnos.  

Umgänge som man kan dela erfarenheter med  

Av berättelserna framgår att psykoserfarenheterna kan vara svåra för folk att förstå som inte 
själva delar dessa erfarenheter. Det var också tydligt att detta kunde bidra till en känsla av 
ensamhet och en upplevelse att man var annorlunda i förhållande till andra människor. För en 
av intervjupersonerna var det viktigt att få dela sina erfarenheter med andra som hade haft 
liknande upplevelser: 

"Och jag har varit tvungen att verkligen välja mina ord med… ja, när jag har gått i terapi eller psy-
kiatri(ohörbart), att jag har varit tvungen att… att jag har inte kunnat prata på ett öppet sätt om det, 
utan att jag hela tiden ”okej, jag kan inte välja det där ordet, för då kommer hon att missförstå mig, 
hon kommer att tro att jag är knäpp”, alltså här kan jag ju verkligen säga allt och känna att dom 
inte stämplar mig som psykotisk, eller galen eller… eller… ja… Så det är en del av det. Och så är 
det väldigt skönt att få träffa andra som har sådana här upplevelser." 

Denna intervjuperson hade lyckats hittat en känsla av mening med psykoserfarenheterna. Hon 
uttryckte att de hade bidragit till att hon började se världen med ett mer andligt perspektiv, för 
henne var det då viktigt med ett umgänge som kunde förstå och bekräfta hennes nya världs-
bild.  
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 (---) Och där fick jag ju liksom livs levande människor som sitter och öppet berättar att dom upp-
lever det här som jag… som en del av det som jag också tror mig uppleva. Förut (---) var jag inte 
säker var jag stod någonstans, så att… den världsbilden som har landat det så… som jag ser värl-
den nu är ju att… ja, (...) har ett andligt perspektiv, och att det inte känns märkligt. (---) Och att jag 
vet att det finns andra människor som delar den världsbilden" 

De två andra intervjupersonerna hade inte lika stort behov av att dela med sig av sina psykos-
erfarenheter med andra människor, och det framgick inte heller att de kunde se en mening 
med psykosen på samma sätt. Det är dock viktigt i sammanhanget att den intervjuperson som 
kunde se mening och ville dela sina erfarenheter också var den av respondenterna som haft 
kortast och minst svårartad psykosproblematik.  

Kontinuitet 

En ytterligare positiv sak som intervjupersonerna tar upp är vikten av kontinuitet. Att ha ett 
sammanhang eller en grupp som träffas kontinuerligt är något som kan skapa en känsla av 
trygghet i umgänget. 

"Jag har ju haft kursare som jag lärde känna första året som jag har fortsatt att ha kontakt med och 
umgås med på fritiden och så där, så där har det ju blivit en… en… någon trygghet, och den grup-
pen… I och för sig, det är många där som inte jag känner någon gemenskap med egentligen, men 
jag är ändå med i ett sammanhang där som inte är så löst och som försvinner, dom finns kvar." 

Alla intervjupersonerna berättade om att de varit ensamma under långa perioder på grund av 
att de hade mått dåligt och även att deras kontakt med familj och tidigare vänner hade avtagit i 
samband med psykoserna. Därför var det extra viktigt med platser och umgänge som erbjöd 
en viss kontinuitet. För en av intervjupersonerna var arbetsrehabiliteringen en sådan plats som 
gav honom möjlighet till regelbundet umgänge, för en annan av intervjupersonerna var kon-
takten med en psykiatrisk vårdenhet viktig, där personalen kände igen honom och där han 
visste att han alltid fick komma tillbaka.  

Självbild och umgängets identitetsskapande funktion.  

En aspekt av socialt umgänge som flera av intervjupersonerna berättar om är umgängets iden-
titetsskapande funktion. Eftersom den bild man har av sig själv speglas av umgänget (d.v.s. 
bilden av sig själv i andra) kan ett nytt umgänge leda till att man får en ny mer positiv bild av 
sig själv: 

"Ja, men precis, alltså… när man är sjuk och (---) du pratar inte med någon, du går där ensam, och 
du kanske har bara ett fåtal kompisar och det är väldigt svårt att… Men om man träffar folk så får 
man mer en uppfattning om vem man själv är, liksom, och ju mer folk man träffar, ju mer… (---) 
ja, man lär sig… man märker ju vem man är liksom, man märker att man har så mycket mer att 
komma med än vad många andra har. Men när man lever ensam så märker man liksom aldrig den 
här skillnaden på individen, att ”jag är också… jag har liksom massor att komma med”…" 
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"Ibland känner jag att jag bara skulle flytta härifrån och skaffa mig ett nytt umgänge så jag blev en 
ny person, det är väldigt viktigt hur andra människor ser på en, och just nu upplever jag det som att 
det är många i min omgivning som ser på mig som en svag person." 

 Ibland kan ett nytt umgänge göra att man får chansen att pröva en ny roll och på så sätt kan 
självbilden förändras: 

"Men sedan… det är några studenter som bor i närheten, (ohörbart) så jag har kommit in i min 
grupp och känner att… ja, jag är en människa som klarar av att skapa relationer och… ja, det 
känns kul. Det ringer här hela tiden, och jag har blivit någon slags… eftersom jag har jobbat så har 
ju… jag vet inte hur länge jag får behålla den rollen (skratt), dom kanske kommer att genomskåda 
mig, men..." 

Ett annat exempel på utvecklande umgänge är när man kan känna att man är normal och van-
lig istället för att vara reducerad till att vara psykotisk eller sjuk patient. Ett sådant umgänge 
kan leda fram till att man kan släppa sina tidigare föreställningar om vem man var, och börja 
se på sig själv på ett nytt sätt.  

"där blir jag inget offer utan man bara är en vanlig människa tillsammans med andra vanliga män-
niskor, och det är väldigt skönt." 

"Och jag ser mig inte längre som en person som… som skulle behöva gå i ständig terapi…(...) och 
helst ligga inlagd någonstans (fniss), men det har släppt och det är väldigt, väldigt sällan jag tänker 
på… Och jag vet inte riktigt vad det är som har gjort att det har släppt, men… mm… Nej, jag tror 
att sångföreningen har verkligen varit avgörande för mycket som har hänt i det positiva hållet. " 

Det var tydligt i berättelserna att intervjupersonernas självbild kunde spela en viktig roll för 
att de skulle må bättre. I berättelserna framgick också att intervjupersonerna var känsliga för 
vad andra tyckte och tänkte om dem. Umgänget spelade därför en viktig roll eftersom det 
både kunde bidra till en mer positiv självbild och eller förstärka en negativ självbild, t.ex. bil-
den av att intervjupersonerna bara var sjuka eller psykotiska.  

Lust att umgås och utvecklande relationer  

Trots att intervjupersonerna i många fall berättar om att de kan ha svårt med socialt umgänge 
är det tydligt i berättelserna att det finns en lust till att möta andra människor och att denna 
lust kan öka ju mer man umgås med andra människor, en slags positiv spiral:  

"När jag kommer hem från jobbet, förvånande nog, så har jag nästan jämt lust att gå ut, jag vill gå 
ut på krogen, jag vill gå på bio, jag vill gå och träna, träffa folk" 

"Ja, jag flyttade dit december -96, alltså -97 kan man säga, eh… och så gick det ett par tre år där då 
jag var ensam i [förort4] i princip, kände ingen, men sen när jag träffade honom… han mådde ju 
ganska bra så han tog ut mig på krogen, och han kände en del människor, och så kom jag i kon-
takt… och så vart livet mycket roligare." 

Det är också tydligt att träning kan ge färdighet och att det går att utveckla sina sociala för-
mågor när man får chansen att umgås med andra: 
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"jag trodde att det skulle bli tvärt om, att när man har varit en hel dag i skolan, att då skulle jag 
kanske bara vilja åka hem och vara ensam, men så är det inte märker jag, utan det blir… då vill jag 
bara ha mer folk (skratt) (...)...och det kanske också är för att jag märker att jag blir bättre på att 
umgås med folk, och jag lär mig varje dag nya saker hur man är mot varandra" 

Intervjupersonernas chans att träffa andra människor och vara sociala varierade beroende på 
deras förutsättningar. Två av intervjupersonerna hade inget arbete, vilket minskade deras 
chanser till att umgås med folk genom jobbet. Detta påverkade även deras ekonomiska möj-
lighet när det gäller att t.ex. umgås på caféer, gå på restaurang etc. Trots deras olika förutsätt-
ningar var det ändå tydligt att alla hade lust att umgås om de fick möjlighet och om umgänget 
upplevdes som positivt.   

Tema 3. Svårigheter  

Ett annat centralt tema i berättelserna är att brukarna upplever att de har svårigheter när det 
gäller socialt umgänge. Trots att umgänge kan fungera som ett stöd i utvecklingsprocessen 
(för intervjupersonerna) så är det också tydligt att de upplever att det finns svårigheter med 
socialt umgänge. Svårigheterna kan bero på en rad olika faktorer. Det kan handla om att man 
har svårt med sociala färdigheter som är viktiga för socialt umgänge och samspel, t.ex. för-
mågan att känna sina egna känslor, att känna empati, att känna in andra och andras gränser, 
och att ha koll på sociala koder.  

"Ja, för mig är det läskigt, det handlar mycket om mig, att försöka hitta ”hur nära kan jag vara 
människor?” och när jag då har släppt in någon då har det ofta blivit liksom full kraft, så, det har 
blivit så starkt, och det tror jag har… det har väl att göra med att… det har varit väldigt ensamt i 
mina relationer"   

"Och när hon bemötte mig på det sättet så förstod ju jag på en gång att jag hade gått över en gräns, 
(...) jag vet att jag kan kränka människor ganska hej vilt så där, men jag förstår det oftast inte. Jag 
har ju börjat se mina mönster och… tack vare att jag läser mycket om det, för att jag vet att det här 
är någonting som jag måste lära mig, som jag vill lära mig." 

Det kan även handla om att man inte vågar känna eller visa känslor eftersom man har negativa 
erfarenheter kring relationer och känslor:  

"Ibland känns det så här… ibland… jag törs inte tycka om någonting, för det jag tycker om tas 
ifrån mig." 

I kontrast till att inte kunna känna eller ha svårt med att känna berättar intervjupersonerna 
också om ett motsatt problem, att de ibland känner för mycket istället (dvs. att de har svårt att 
skärma av sig från intryck och känslor). Det kan yttra sig i att känslor och intryck som t.ex. 
uppstår i en konflikt med andra människor kan stanna kvar väldigt länge, eller att intervjuper-
sonerna vänder sina känslor inåt mot sig själva och ältar dem istället för att utrycka dem mot 
andra: 

“Ja, det var kämpigt, jag mådde dåligt och… jag mådde dåligt och jag var trött, jag kände att jag… 
javisst, det hade varit kämpigt och liksom… Man kände att man orkade inte med alla situationer 
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som kan hända i… här i världen, liksom allt… man känner att man… (---) kanske om man kom i 
någon konflikt och så där, liksom, med någon kompis om pengar eller, man är oense och… så ska 
man svara för sig själv och liksom… så funkar det inte, att man inte riktigt kan tänka ordentligt, 
man känner att man inte kan tänka ordentligt." 

"Det… det är därför jag säger det, jag känner mig alltid obekväm och… Alltså nu när vi sitter och 
pratar så tycker jag… så sitter jag och tänker ”men gud, vad jag pratar”… ja, du vet ”stackars 
människan som ska renskriva det här”, och (---)...”alltså att jag hela tiden är jättekritisk mot mig 
själv" 

Förutom intervjupersonernas problem med att skärma av sig från känslor och intryck är 
ojämnheten i känslorna (dvs. att de ibland inte känner alls och att de ibland känner väldigt 
mycket) det som kan göra att de har svårt med socialt umgänge. Denna svårighet är också 
extra tydlig när de mår psykiskt dåligt.  

Familjemönster och emotionell uppfostran 

Alla intervjupersonerna berättar om att de har negativa erfarenheter av nära relationer (ofta 
från barndomen). Det kan vara att de har haft en förälder eller andra närstående som de känner 
att de har blivit kränkta av eller inte sedda av.  

"Ja, farsan var ju mycket sån, växa upp och… var ju mycket… det var ju hans grej liksom... ”väx 
upp” och… han har aldrig insett vem jag är heller alltså… styvpappa och så där, han är ju… han är 
också en sån person som inte har bekantat sig med en utan bara ställt krav och krav och krav så…" 

Samtliga intervjupersoners berättar också om liknande familjemönster när det gäller socialt 
umgänge. En gemensam nämnare som är tydlig mellan intervjupersonernas familjer är att 
känslouttryck inte har ingått i den vardagliga kommunikationen. Detta innebär också att inter-
vjupersonerna har haft svårt att få förståelse för sina psykiska och känslomässiga svårigheter 
(kopplat till psykosproblematiken) eftersom det inte och har varit någonting som man kan 
prata om inom familjen.   

"För att du vet att i våran familj då… det är mamma, och han gubben (...) han körde ihjäl sig, hans 
grabb vet du......" (---) Och du vet att… men dom är så envisa, både mamma och… när min brorsa 
gick och hängde sig... dom kan inte må så psykiskt dåligt, eller visa det i alla fall, så att dom behö-
ver någon hjälp, förstår du, utan dom skäms om dom skulle behöva psykisk hjälp, så man kan inte 
bli psykiskt sjuk tydligen." 

"Men på söndagen i alla fall så… ja, jag iväg till mina föräldrar, vi äter den där middagen, jag är 
nedstämd, men mina föräldrar dom är… vi har väl aldrig haft den där… vi har ingen… Vi har på 
sätt och vis en bra relation så där, men vi pratar ju inte känslor i min familj, eh… så… jag vet inte 
om dom märker något över huvud taget, eller om dom inte tänker på det. Jag sitter med och äter, 
men sedan så ligger jag mest i soffan med ryggen vänd mot rummet, och säger att jag är trött, och 
där får jag ligga" 

En av intervjupersonerna uttrycker att hennes emotionella (eller rättare sagt icke-emotionella) 
uppfostran ledde till att känslor blev något onaturligt för henne: 
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"Jag tror att det har att göra med hur du får din emotionella uppfostran och så där, hur… om dina 
föräldrar är… inte kan sätta ord på känslor och så där, jag menar precis så som det står i böckerna 
om emotionell utveckling, att… att… en förälder måste kunna… man ska sätta rätt ord på rätt 
känsla och så. Men jag tänker om man också börjar prata om hur det känns, att då kanske det här 
skulle på något sätt ha blivit naturligt för mig, liksom, men nu blev det onaturligt, och sedan när 
det helt plötsligt… eller det fanns inte, och sedan när jag plötsligt började känna saker så blev det 
så fascinerande så jag grävde ju ner mig i det här och kände verkligen efter." 

Även om man inte kan förklara det så enkelt som att intervjupersonernas svårigheter bara be-
ror på deras föräldrar eller på deras "svåra barndom", kan en bidragande orsak till att man har 
svårt med att hantera känslor i socialt umgänge, vara att man är uppfostrad av människor som 
själva har svårt att känna, uttrycka känslor och prata om känslor. 

Medicineringens negativa effekt 

En av intervjupersonerna berättade om hur en för hög medicindos trubbade av känslor och 
tankeverksamhet och hur detta också försämrade hans sociala förmåga:  

"Även fast… jag kände… jag tänkte inte någonting, jag gick bara omkring som jag gjort i många 
år liksom, bara… det kom inte fram några signaler, det är inget flöde… man känner inget flöde, 
man liksom bara… ja, man liksom… men… ja… och… Sedan gjorde jag en… så bad jag om en 
medicinsänkning och så fick jag det, och det var som att ändra från natt till dag liksom. (---) Eh… 
jag kände något slags flöde… ja, man kände… det var en känsla… man märkte att man tänkte mer 
liksom, och man började känna… eller hur ska jag säga… man kunde tackla problem mycket lät-
tare liksom, som vanliga människor kan tackla problem, eller ”vanliga”, ja, du förstår. (---) Ja, det 
är att man kan tackla olika situationer och sånt där mycket lättare, sådana där sociala, t.ex.… ja, 
man känner att man kan…" 

Intervjupersonernas berättelser innehåller flera exempel på att medicinering kan vara till hjälp 
när de får psykoser, men detta citat visar att medicinernas bieffekter också kan ha en negativ 
inverkan när det gäller socialt umgänge. 

Negativ självbild och en negativ spiral 

Ett mönster som tydligt går att urskilja i berättelserna är att intervjupersonerna kan hamna i en 
negativ spiral när det gäller socialt umgänge. Denna spiral kan uppstå genom att deras sociala 
svårigheter (som kan vara kopplade till psykosproblematiken eller ha andra orsaker, se flerta-
let exempel ovan) skapar negativa förväntningar, som i sin tur leder till dåligt socialt självför-
troende i sociala situationer. En av intervjupersonerna beskriver denna process så här: 

"Sedan är det en sak som jag har haft väldigt… tycker mig haft svårt med, det är att jag har haft… 
jag har fått svårt att prata, jag tycker att jag har dåligt minne, svårt att hitta orden och… det vet jag 
inte vad det beror på, om det… Efter den här vintern och våren så är det kanske inte så konstigt ef-
tersom jag har mest legat på min säng och sovit, och då tappar man väl (ohörbart) känna sig de-
primerad och (ohörbart). Och det kände jag när jag var på skolan, där jag jobbade innan sommar-
lovet, att det blev jävligt jobbigt, jag märkte att jag var konstig ibland, och när vi satt där på fika-
rasterna och jag försökte berätta någonting, jag kunde knappt säga en mening, att jag stakade mig, 
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hittade inte orden, att jag blir osammanhängande och… Sedan hände det en gång, så blev jag mer 
nervös nästa…" 

I berättelserna återkommer också teman som handlar om intervjupersonernas negativa själv-
bild. Det kan t.ex. handla om att de inte tror att de kan bli friska eller att de inte tror att de kan 
klara av att sköta ett normalt jobb, eller klara av relationer.  

"Det problemet jag har haft med läraryrket tror jag handlar väldigt mycket om min självbild och att 
jag har känt att jag är en konstig människa som inte kan umgås med… med vanligt folk, och att jag 
blir nervös och… att jag är konstig för att kunna fungera som lärare, och… Alltså ibland kanske 
den bilden stämmer, men jag tror att det är när… ja, det är mycket min självbild som påverkar hur 
jag då blir, och jag tror att om jag skulle kunna… om jag ville så är det nog den här självbilden jag 
ska jobba med" 

"(---)... jag tänker… ett krav det är att man ska söka jobb och klara av ett arbete liksom, det… och 
man ska klara av att hålla tider och liksom, man ska… ja… det kanske jag liksom… det kan jag 
liksom inte…" 

I berättelserna framgår också att samtliga av intervjupersonerna är medvetna om den stigmati-
serande bilden av psykiskt sjuka människor som finns i samhället och att även detta påverkar 
deras självbild negativt.  

Tema 4. Att dra sig undan 

Ett ytterligare centralt tema i berättelserna handlar om att brukarna drar sig undan umgänge i 
olika situationer. Intervjupersonerna ger en mängd olika förklaringar till varför de gör detta.  

Att dra sig undan för att inte bli betraktad som sjuk, galen eller onormal 

Att dra sig undan socialt umgänge för att inte bli betraktad som sjuk, knäpp eller galen är ett 
skäl som intervjupersonerna tar upp. I berättelserna är det tydligt att intervjupersonerna vill bli 
betraktade som normala och friska. Som patient/brukare är det däremot ofta vanligt att man 
blir grupperad med andra människor som också har psykiska problem. En av intervjuperso-
nerna bor t.ex. i en träningslägenhet tillsammans med andra som är psykiskt sjuka men han är 
inte intresserad av att umgås med de andra som bor där:  

"Men jag trivs så bra här i min lägenhet och min ensamhet, så det stör mig inte va, så länge dom 
sköter sitt så bryr jag mig inte, utan dom springer inte här och stör mig, det är ingen som skriker 
och…jo, ibland skriker dom, men det är på övervåningen, gapar och mår dåligt, men (---) jag är 
ingen personal, jag är ingen vårdare, utan dom för sköta sig själv, jag sköter mitt, jag har fullt sjå 
med mitt och sköta mig." 

Det framgår i berättelserna att intervjupersonerna vill undvika att bli identifierade med grup-
pen "sjuka människor", och att de är trötta på att förknippas med att vara konstiga, knäppa 
eller annorlunda och att de hellre vill umgås med andra som är friska.  

En annan viktig aspekt på umgänge när det gäller människor med psykosdiagnos är att 
professionella (t.ex. inom psykiatrin) utgör en betydande del av deras sociala kontakter. Även 
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om intervjupersonerna uppskattar hjälpen som de kan få av professionella är det tydligt i in-
tervjuerna att de upplever att det ibland är för många människor som lägger sig i deras liv.  

 “Jag vet inte vad man ska säga varje gång, det finns ju ingenting att säga ”ja, det går bra och jag 
trivs” säger jag, och jag säger det varje gång, flera dar i veckan, liksom det… Man kan känna sig 
kvävd på sånt också, ”låt mig vara ifred snälla ni, låt mig vara, jag säger till om jag behöver hjälp” 
för dom springer och frågar om jag ska ha någon hjälp, bara för att dom får hjälpa alla andra så ska 
dom hjälpa mig också. Jag behöver ingen hjälp, jag kan laga mat och jag kan sköta mig själv, ”låt 
mig bara vara ifred är ni snälla”. Fast som tur är så springer dom ju inte här, utan jag kan få sitta 
här i lugn och ro. " 

En orsak till att man drar sig undan umgänge i detta fall kan vara att man behöver få vara ifred 
och upprätthålla en privat sfär, trots sitt vårdbehov. Intervjupersonerna berättar också om hur 
man som patient ofta faller in i en svagare roll som associeras till att man är ett offer. Att dra 
sig undan kan då vara ett sätt att markera att man är självständig, att man inte vill identifiera 
sig med offerrollen och att man inte är den som alltid måste ta emot hjälp från andra.  

Negativt umgänge och att välja sitt umgänge 

I berättelserna är det tydligt att intervjupersonerna skiljer mellan umgänge som upplevs posi-
tivt (som de mår bra av och känner sig trygga med) och umgänge som gör att de inte mår bra 
(negativt umgänge). Att ett visst umgänge upplevs som negativt kan bero på olika saker. Dels 
kan det vara intervjupersonernas svårigheter (se tidigare avsnitt) som gör att umgänget upp-
levs som negativt, men det kan också vara att själva umgänget (relationen, sammanhanget 
eller atmosfären) har en negativ inverkan på personens mående och utveckling. 

En av intervjupersonerna som tidigare haft problem med drogmissbruk väljer bort sitt um-
gänge eftersom det mest har bestått av andra missbrukare. Nu när han försöker vara drogfri 
upplever han inte längre att deras vänskap var något att lita på. Att dra sig undan umgänge är 
ett sätt för honom att inte hamna i fel sällskap igen: 

"Nej, här nere har inte jag lyckats lita på en enda själ, sedan jag flyttade hit. Hemma i [stad] där 
hade jag ju bästa kompis… killkompis också, men han är ju död sedan många år tillbaka. Men 
här… nej, vill dom inte ha det ena så vill dom ha det andra…(...) …av det folk jag har lärt känna. 
Alltid är det någonting dom vill ha, för bjuder dom ena dagen så begär dom att man ska betala till-
baks nästa gång, och sånt ställer inte jag upp på, jag bjuder för att jag vill bjuda, jag bjuder inte för 
att jag vill ha tillbaks någonting heller." 

"Nu har jag väl suttit där och väntat på den där kyrkan och fått ätit där lördag och tisdag, och då 
kommer det en massa fyllgubbar och man hör ju hur dom låter, dom tjatar om samma sak dag ut 
och dag in, det är som att sätta på repris hela tiden, och jag vill inte bli någon bänksittare så där 
utan… i så fall drar jag mig för mig själv, sitter… om det är sånt här fint väder t.ex. då kan man ju 
sätta sig någonstans, gå ner till vattnet eller" 

Att dra sig undan från umgänge kan också innebära att man vill ha umgänge med kvalitet, 
istället för umgänge till varje pris, med vem som helst. Samma intervjuperson har hellre ett 
litet men bra umgänge istället för stort umgänge.  
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"Jag har en tjejkompis, det är min enda kompis, och jag har hellre en sådan som hon än jag har tu-
sen som inte är någonting att ha." 

Trots att vissa av intervjupersonerna har ett väldigt litet umgänge så är det ändå tydligt att de 
medvetet väljer att delta i det umgänge som de upplever positivt (mår bra av) och när det pas-
sar dem, och att de drar sig undan sådant umgänge som de upplever som negativt (umgänge 
som de inte mår bra av). Detta val görs dels utifrån umgänget (dvs. om det upplevs som posi-
tivt, stödjande/utvecklande) och dels utifrån hur man mår för stunden, dvs. hur kapabel man 
är att umgås med andra.  

En av intervjupersonerna berättar att hon oftast undviker att umgås, men med en person 
som hon känner sig trygg med umgås hon gärna med. Här blir det tydligt att hon skiljer mel-
lan negativt och positivt umgänge och att hon hellre väljer att inte umgås än att utsätta sig för 
det negativa umgänget: 

"Jag känner… när jag träffar folk så känner jag mig ofta tråkig och att jag inte har någonting att 
säga, och då… träffas… då är jag hellre ensam, att jag inte går ut och träffar folk. Sedan finns det 
ju vissa människor som jag… som det fungerar med" 

Ett skäl till att dra sig undan umgänge kan också vara för att man behöver tid för sig själv att 
bearbeta och smälta intryck. En av intervjuperson berättar om hur han själv valde att ta en 
paus från umgänge, en time out som han kallar det för att göra detta:  

" (---) jag kände att ”jag måste vila upp mig alltså, jag måste vila upp mig, hemma, vara hemma 
och bara smälta saker”, ja, som jag liksom… man kände att… att det känns tungt saker och ting, 
då ska man ta det lugnt och sitta och smälta det alltså, det… Och det här med… Men i alla fall… 
Vila upp sig alltså, det… jag tog och vilade upp mig liksom, jag bara satt ute i friska luften, där, 
och bara satt ner och rökte och kanske läste liksom någon bok, tidning, eller så där, ja… bara lik-
som kände att jag återhämtade mig liksom så här." 

"I: Ja, men var det någonting som du valde själv att… ja, du ville vara ifred liksom, lite mer? 

R: Ja, precis, jag behövde en ”time out” (fniss i rösten) som vad heter hon… Mona Sahlin sade en 
gång i tiden (fniss). " 

Senare i samma intervju berättar han om hur denna timeout fick honom att må mycket bättre: 

"(...) jag kände att jag… jag hade gjort underverk alltså. (...) Det finns någon slags… vad ska man 
säga… när man får tillbaka krafterna liksom, vilat ut, då får man tillbaka krafterna, och i den kraf-
ten finns en läkande kraft som läker psyket, och det är… det är… det är… (---) Ja, precis, nu kän-
ner jag det, jag måste ha någonstans… jag måste träffa folk, jag måste ha någon sysselsättning, 
och jag känner att jag behövde varenda dag, ja…och man känner att man… ja, man mår bättre" (--
-)" 

I detta citat är det extra tydligt att intervjupersonens val att dra sig undan är något som påver-
kar honom positivt och som stöder hans återhämtningsprocess.  
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Analys - och samband mellan centrala teman 

I detta avsnitt kommer jag förklara hur jag har upptäckt att de olika kategorierna kan vara 
kopplade till varandra. Dels kommer jag beskriva hur jag har tänkt och jag kommer också 
använda mig av en grafisk modell för att synliggöra mina upptäckter.  

Under kodningsprocessen blev det tydligt att det övergripande temat i berättelserna var in-
tervjupersonernas "utvecklingsprocess". Utifrån min förståelse av intervjumaterialet har jag 
sedan kommit fram till att de övriga kategorierna utgör tre viktiga faktorer som samverkar 
med varandra i denna utvecklingsprocess. 

I intervjupersonernas berättelser har deras självbild också haft en central roll i processen. 
Min förståelse är att personernas självbild utgör en länk mellan de övriga faktorerna i utveckl-
ingsprocessen. För att förtydliga min analys kommer jag ta hjälp av modellen nedan: 

Beskrivning av modellen 

Modellen utgörs av en pil som symboliserar intervjupersonernas utvecklingsprocess. Inuti 
pilen finns en triangel där varje hörn i triangeln representerar de tre huvudkategorierna. Mel-
lan kategorierna finns pilar som indikerar möjliga samband. I modellen har "begreppet själv-
bild" fått en central plats, eftersom "självbilden" fungerar som en länk mellan kategorierna i 
utvecklingsprocessen. 

Modell  
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Möjliga samband 

 Ett återkommande tema i berättelserna är att intervjupersonerna har en negativ självbild när 
det handlar om socialt umgänge (se tidigare avsnitt). Det är också tydligt i berättelserna att de 
många svårigheterna som personerna ha med socialt umgänge kan sätta igång en negativ spi-
ral. En av intervjupersonerna beskrev att hennes svårigheter med socialt umgänge i en situat-
ion, gjorde att hon fick negativa förväntningar, blev nervös och fick dåligt självförtroende i 
andra situationer. Jag tolkar detta som ett möjligt samband mellan C (svårigheter) och 
"Självbild" (mitten av treangeln).  

I berättelserna finns det också exempel på motsatsen: att självbilden kan påverkas i en po-
sitiv spiral. Några av intervjupersonerna redogör för hur ett nytt umgänge kan leda till att man 
får en ny bild av sig själv. Detta tolkar jag som att det kan finnas ett möjligt samband mellan 
A (utvecklande umgänge) och "Självbild". 

I berättelserna är det också tydligt att det kan finnas finns ett samband mellan B (att dra 
sig undan) och C (svårigheter) eftersom intervjupersonerna ibland väljer att dra sig undan 
umgänge p.g.a. sina svårigheter.  

Ytterligare ett samband har gått att upptäcka i materialet. Detta är dock i allra högsta grad 
en hypotetisk tolkning. I berättelserna har det framgått att intervjupersonerna drar sig undan 
umgänge som förstärker bilden av att de är "sjuka" och psykotiska. Det skulle därför kunna 
finnas ett möjligt samband mellan B (att dra sig undan) och "Självbild" eftersom detta un-
dandragande eventuellt kan hjälpa personerna till att få en mer positiv självbild (dvs. en själv-
bild som är mindre präglad av att personerna uppfattar sig som "sjuka" och psykotiska).  

Observera att denna modell bygger på hypotetiska tolkningar av möjliga samband som har 
gått att upptäcka i materialet, snarare än objektiva beskrivningar av hur det faktiskt är.  

Sammanfattning av resultat 

I detta avsnitt kommer studiens inledande frågeställning (Vad innehåller brukarnas berättelser 
när det gäller socialt umgänge?) att besvaras och dessutom kommer studiens huvudsakliga 
upptäckter att presenteras. 

Positivt utvecklande umgänge 

I berättelserna framgår det att socialt umgänge kan vara positiv och utvecklande för brukarna. 
Ett exempel på detta är nära relationer. Ett annat exempel är umgänge där man får vara del i 
en gemenskap och där man blir behandlad som att man är lika mycket värd som andra. I be-
rättelserna framgår också att umgänge där man kan dela med sig av sina erfarenheter av psy-
kosproblematiken upplevs som något positivt.  
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Intervjupersonerna berättar också om olika egenskaper i umgänget som upplevs positiva. 
En speciellt viktig egenskap är att umgänget har icke-dömande attityd och att man blir accep-
terad "som den man är". En annan egenskap som upplevs som viktig är att det finns en regel-
bundenhet och kontinuitet i umgänget.  

I berättelserna framgår också att socialt umgänge kan bidra till att brukarna får en mer po-
sitiv självbild och att socialt umgänge kan sätta igång en positiv spiral som gör att brukarna 
blir mer aktiva i sitt umgänge.  

Svårigheter 

I berättelserna är det tydligt att brukarna har många svårigheter när det gäller socialt umgänge. 
Dels kan brukarna ha svårt med sociala färdigheter som är viktiga för att umgås, t.ex. för-
mågan att ha koll på sociala koder eller känna och uttrycka känslor. Det framgår också att 
brukarna kan ha svårt att avskärma sig från intryck och känslor (speciellt när de mår dåligt) 
och att detta kan göra att de får svårt att umgås med andra. Berättelserna visar också att bief-
fekter av medicinering kan göra att känslor blir avtrubbade och att det kan bidra till att bru-
karna får svårt att umgås med andra människor. Det är också tydligt i berättelserna att inter-
vjupersonerna svårigheter kan skapa negativa förväntningar i sociala sammanhang och att 
detta kan sätta igång en negativ spiral som leder till ytterligare svårigheter med socialt um-
gänge.  

Att dra sig undan 

I berättelserna framgår det att intervjupersonerna ibland behöver dra sig undan från umgänge 
och att detta kan bero på en rad olika orsaker. En möjlig orsak till att intervjupersonerna drar 
sig undan umgänge är att de inte vill identifiera sig med gruppen "sjuka människor" och där-
för undviker de att umgås med andra som också har psykiska problem. Av en liknande orsak 
kan intervjupersonerna också dra sig undan från relationer och umgänge där de blir betraktade 
som svaga och osjälvständiga pga. sin psykosproblematik. I berättelserna framgår också att 
intervjupersonerna skiljer mellan positivt umgänge och negativt umgänge. Det framgår också 
att intervjupersonerna väljer att umgås när umgänget stöder deras utvecklingsprocess och att 
de väljer att dra sig undan när umgänget är negativt.  

Fyra upptäckter 

Analysen av brukarnas berättelser har lett fram till fyra upptäckter: 

 
1. I berättelserna är det tydligt att psykoserfarenheten kan vara en del i intervjupersoner-

nas utvecklingsprocess.  
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2. I utvecklingsprocessen spelar intervjupersonernas självbild en central roll. 

 
3. I berättelserna framgår det att socialt umgänge kan påverka intervjupersonernas ut-

vecklingsprocess både positivt och negativt.  

 
4. I berättelserna framgår att undandragande från socialt umgänge kan vara ett medvetet 

val som intervjupersonerna gör för att stödja sin egen återhämtning och utveckling.  

Dessa fyra upptäckter ser jag som mitt huvudsakliga resultat och det är inom detta område 
som jag kommer undersöka vad tidigare forskning har kommit fram till.  
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Tidigare forskning och diskussion  

I detta avsnitt kommer jag presentera några teoretiska bidrag från tidigare forskning som be-
rör mitt huvudsakliga resultat (de fyra upptäckterna). Syftet med detta är att öka förståelsen 
för det som jag har kommit fram till och se i vilken mån mina resultat överensstämmer med 
den teoretiska kunskapen inom fältet. I anknytning till teorierna från tidigare forskning kom-
mer jag också ta upp eventuella skillnader och likheter med mina resultat. Därefter kommer 
jag vidga diskussion och ta upp ytterligare forskningsresultat inom området och diskutera 
dessa i förhållande till mina resultat. 

Tidigare forskning 

I tidigare forskning har jag hittat följande teoretiska bidrag som angränsar till mina upptäck-
ter: Vogel-Scibilia et al´s modell på återhämtningsprocessen som handlar om identitet och 
utveckling, Strauss et al´s aspekter på återhämtningsprocessen och deras begrepp "sense of 
self", Shea´s teori om återhämtning och begreppet "social fit" och slutligen Corin & Lauzon´s 
forskning om brukares identitet och begreppet "positive withdrawal". Flera av dessa modeller 
och teorier innefattar hela återhämtningsprocessen. För att avgränsa mig har jag därför valt ut 
de delar av modellerna som har närmast anknytning till mina fyra upptäckter (Då litteraturen 
är på engelska och flera av begreppen inte finns översatta tills svenska har jag i vissa fall valt 
att skriva dem på originalspråk).  

"The clinical theory and recovery model" 

Vogel-Scibilia et al. (2009) har konstaterat professionella inte har lyckats integrera återhämt-
ningsforskningen i praktiken i den psykiatriska vården och en möjlig orsak till detta är enligt 
författarna att det inte finns en konkret teori som översätter den brukarorienterade praktiken 
till kliniska interventioner som främjar återhämtning. Mot denna bakgrund har de tagit fram 
en modell, "The clinical theory and recovery model", som knyter ihop Erik H Eriksons ut-
vecklingsteori med återhämtningsprocessen.  

Utifrån sina egna erfarenheter som brukare med psykosproblematik har författarna kom-
mit fram till åtta steg i återhämtningsprocessen som motsvarar Eriksons utvecklingssteg. 
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Development stages of recovery  

(Vogel‐Scibilia et al. 2009) 

Erikson´s stages of human development 

 

 

Steg 1.  Trust versus doubt 

 

Trust versus mistrust 

 

Steg 2.  Hope versus shame 

 

Autonomy versus shame/self‐doubt 

 

Steg 3.  Empoverment versus guilt 

 

Initiative versus guilt 

 

Steg 4.  Action versus inaction 

 

Industry versus inferiority 

 

Steg 5.   New self versus sick self 

 

Identity versus identity diffusion 

     

Steg 6.  Intimacy versus isolation 

 

Intimacy versus isolation 

 

Steg 7.  Purpose versus passivity 

 

Generativity versus stagnation 

 

Steg 8.  Integrity versus despair   

 

Integrity versus despair 

Inom ramen för denna uppsats har jag avgränsat mig till att ta upp det steg i modellen (steg 5) 
som berör identitet. Steg 6 i modellen skulle till synes också kunna vara aktuell med tanke på 
ordet isolering. Men utvecklingssteget "Intimacy versus isolation" syftar på parrelationer i 
första hand och inte socialt umgänge i allmänhet så av det skälet avgränsar jag mig till steg 5 i 
modellen (Modellen nedan kommer från Vogel-Scibilia et al. 2009). 
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Steg 5 i modellen 

 

Development stages of recovery  

 

 

Erikson´s stages of human development 

 

 

"New" self versus "sick" self 

 

Identity versus role confusion 

"New" self versus "Sick" self  

Typiskt för detta stadium (steg 5) är enligt författarna att personen brottas med frågan "är jag 
min sjukdom?" och att hon/han försöker separera sin personliga identitet från känslor och 
erfarenheter som är kopplade till sjukdomen. Språket spelar också en viktig roll i denna fas. 
Dels är det viktigt att personen börjar uttrycka: "Jag är en människa med en schizofrenidia-
gnos" istället för "jag är schizofren", men det är också viktigt att omgivningen signalerar det 
samma. En annan viktig del av denna fas är enligt författarna att personen får chans att frigöra 
sig från erfarenheter och känslor som är kopplade till sjukdomen (Vogel-Scibilia et al. (2009).  

Mina resultat anknyter till Vogel-Scibilia et al´s forskning på två sätt. I min studie har det 
framgått att psykoserfarenheten kan vara en del i individens utvecklingsprocess. Även Vogel-
Scibilia et al kopplar ihop psykos med utveckling.  

En av mina intervjupersoner redogjorde för att det som främjande hennes återhämtning 
och utveckling var umgänge där hon inte upplevde sig själv som "offer" i första hand utan 
som en vanlig människa. Detta överensstämmer med Vogel-Scibilia et al´s teori om att det är 
viktigt att frigöra sig från det som är kopplat till sjukdomen.  

"Positive withdrawal" och personlig identitet  

En fenomenlogisk studie av Corin & Lauzon (1994) som jämförde psykospatienter utifrån 
deras återfallsgrad, kom fram till att de psykospatienterna med få återfall i högre grad än de 
andra patienterna hade hittat sätt att återknyta kontakten med sin personliga identitet. En stra-
tegi som patienterna använde sig av för att göra detta gick ut på att undvika saker som 
påminde dem om deras problem, t.ex. vårdpersonal eller andra människor som kunde för-
stärka bilden av att de var annorlunda. Corin & Lauzon har därför myntat begreppet "Positive 
withdrawal" (Positivt undandragande).  
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Detta begrepp innefattar vad jag förstår både att dra sig undan fysiskt och rumsligt men 
kan också innehålla andra strategier som kan öka personens känsla av inre och yttre hand-
lingsutrymme, t.ex. andlighet eller att med hjälp av språket skapa en inre skyddad sfär. 

I deras studie har jag hittat några intressanta beröringspunkter till mina resultat. Corin & 
Lauzon (1994) menar att kontakten med den personliga identiteten är viktig i återhämtnings-
processen. Mina intervjupersoner berättade att de tyckte att deras självbild spelade en viktig 
roll för deras återhämtning. Även om identitet och självbild har olika betydelser är de som jag 
ser det, två närliggande begrepp som båda har en koppling till en persons självuppfattning.  

I mitt material framgick det också att respondenterna ibland drog sig undan vårdpersonal 
och andra brukare med psykiska problem. Utifrån Corin & Lauzons forskningsresultat skulle 
detta kunna vara något positivt, så kallad "positive withdrawal", som kan hjälpa intervjuper-
sonerna att få tillbaka kontakten med sin personliga identitet.  

Sheas "Theory of self recovery" och begreppet "social fit"  

En studie med Grounded Theory ansats (Shea, 2009) har kommit fram till en teori och en mo-
dell som heter "Theory of self recovery". Denna modell innehåller fem faser som bygger på 
brukares beskrivningar av hur deras identitet har förändrats i återhämtningsprocessen: Ut-
gångspunkten i modellen är (1) att insjuknandet innebär en identitetsförlust ("losing the self"). 
(2) Efter insjuknandet kommer en period där individen kämpar för att få kontroll igen genom 
att söka efter sitt själv. (3) Därefter kan individen börja återupptäcka och omdefiniera sitt 
själv (4) för att sedan testa sitt nya själv och (5) slutligen komma tillbaka till sitt normala själv 
igen (recovered self).  

Återhämtningsprocessen i fas 3 (att återupptäcka och omdefiniera sitt själv) präglas enligt 
Shea (2009) av det som hon kallar "finding a social fit", vilket innebär att individen försöker 
etablera relationer och hitta nya roller i förhållande till andra människor. I begreppet "social 
fit" ingår att man söker efter människor och sammanhang där man kan bli accepterad och där 
man kan känna sig bekväm. Ytterligare kännetecken för "social fit" är att man vill bli accepte-
rad bland andra personer som inte själva är psykiskt sjuka och att man söker roller som ger 
mening och där man uppfattas som värdefull. Dessa erfarenheter kan leda till känslan av att 
man passar in och tillhör en gemenskap vilket kan hjälpa personen att utveckla en ny positiv 
"self-identity" (identitet) som i sin tur kan hjälpa personen vidare i återhämtningsprocessen.  

Shea beskriver också att de personer i hennes studie som inte lyckades hitta "social fit" 
d.v.s. relationer eller sammanhang där de kände sig bekväma eller accepterade, upplevde 
hjälplöshet och förvirrning. Dessa motgångar hade också en negativ inverkan på deras "self-
identity", vilket i sin tur kunde leda till att personerna stod stilla i återhämtningsprocessen 
eller gick bakåt.  

I Sheas studie har jag också hittat beröringspunkter till det som jag har kommit fram till. I 
mitt material var det tydligt att intervjupersonernas svårigheter kunde sätta igång en negativ 
spiral som påverkade självbilden och återhämtningen negativt. Detta har likheter med det ne-
gativa förlopp som Shea menar inträffar när en person inte lyckas hitta "social fit". 
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Enligt Shea (2009) är det viktigt för återhämtningen att hitta umgänge där är man känner 
sig accepterad och bekväm, och att få känna gemenskap i en grupp. Detta stämmer överrens 
med det som mina intervjupersoner berättade. För dem var det också viktigt att vara del av en 
gemenskap. Det framgick också i min studie att umgänge som präglades av en accepterande 
attityd, och umgänge där intervjupersonerna fick vara sig själva, upplevdes som positivt.  

Sheas begrepp "self-identity" ligger också nära ordet självbild som mina intervjupersoner 
använder i sina berättelser. Enligt Shea (2009) innesluter begreppet "self-identity" både hur 
man upplever sig själv och hur självet upfattas av andra, vilket ligger nära betydelsen av ordet 
självbild.  

Ett varaktigt "sense of self"- en nyckel i återhämtningsprocessen 

Larry Davidson och John S. Strauss, två centralgestalter i återhämtningsforskningen har uti-
från en omfattande uppföljningsstudie kommit fram till att det avgörande för en persons åter-
hämtning från psykos är en process som innehåller återupptäckandet av och återskapandet av 
ett: "durable sense of self" (en möjlig översättning till ordet "durable" till svenska är "varakt-
ig", jag kommer därför använda mig av uttrycket varaktigt "sense of self" i fortsättningen av 
denna text). Davidson & Strauss (1992) menar att denna process utgör en arkimedisk punkt, 
(en nyckel) som påverkar förståelsen av övrig kunskap och forskning inom området. Det som 
enligt författarna är så avgörande med detta "upptäckande" är personens insikt om att det sam-
tidigt med psykosproblematiken också finns ett delvis funktionellt själv. d.v.s. delar av självet 
som är fungerande och handlingskraftigt. Utifrån sin studie har författarna kommit fram till 
fyra grundläggande aspekter i återhämtningsprocessen när det gäller begreppet "sense of self". 
Det är upptäckande, integrerande, aktiverande och slutligen ett fullständigt användande av ett 
varaktigt "sense of self". För att avgränsa mig kommer jag endast ta upp de två första av 
dessa aspekter (upptäckande och integrerande) eftersom dessa aspekter berör mina resultat.  

Aspekt 1. Upptäckandet   

Den första aspekten som författarna beskriver är vikten av att personen upptäcker att hon trots 
sina problem och symtom ändå har ett varaktigt "sense of self". Detta upptäckande kan an-
tingen vara att man återupptäcker något som fanns innan man blev sjuk, men det kan också 
innebära att personerna upptäcker nya aspekter av sitt själv som inte har påverkats av sjukdo-
men vilket kan ge möjlighet till att man hittar nya färdigheter eller kompetens som man tidi-
gare inte har utforskat hos sig själv. Författarna nämner också att detta upptäckande, av att 
personen har delar av självet som är fungerande trots psykosen, ofta kan ske genom interakt-
ion med andra människor som har en stödjande inställning och tror på att personens förmågor 
(Davidson & Strauss, 1992).  

En av mina intervjupersoner berättade om hur hon upptäckte nya sidor och förmågor hos 
sig själv när det gällde att uppleva och känna känslor, vilka spelade en viktig roll i hennes 
återhämtning och utveckling. Hennes upptäckt av detta skedde också tillsammans med en 
annan människa som hon kände sig trygg med. Den process som hon redogör för skulle kunna 
vara det som Davidson & Strauss kallar upptäckandet av ett varaktigt "sense of self". 
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Aspekt 2. "Taking stock of ones self" (integrerande) 

Den andra aspekten i processen är att personen tar till vara på både "sitt självs" styrkor och 
svagheter och kommer underfund om hur dessa kan användas för att uppnå en förändring. 
Denna process sker ofta genom att personen tar en paus i sin återhämtningsprocess för att 
komma underfund om och integrera sina nya färdigheter, och när personen känner sig redo 
kan dessa färdigheter sedan användas för att gå framåt (Davidson & Strauss, 1992). 

I denna fas menar forskarna att det kan bli problematiskt om omgivningens bild av perso-
nens styrkor och svagheter skiljer sig från personens egen uppfattning. Enligt Davidson & 
Strauss (1992) är det därför viktigt att personen har en stöttande omgivning under återhämt-
ningsprocessen. En kritisk familjemiljö eller pessimistiska professionella som inte kan se att 
det finns potential till utveckling bara för att personen inte rör sig framåt kan försvåra åter-
hämtningen. 

Davidson & Strauss menar att ett varaktigt "sense of self" är en nyckel i återhämtnings-
processen. I mitt material har jag upptäckt att personernas självbild spelar en viktig roll. Be-
greppet "sense of self" översatt till svenska är "känsla av själv". Som jag förstår betydelsen av 
"sense of self" så handlar det liksom begreppet självbild om en persons självuppfattning. En 
viktig skillnad mellan min studie och Davidson & Strauss är dock att de har gjort en mer in-
gående beskrivning av fenomenet återhämtning genom att de delar in processen i flera stadier 
och aspekter. Deras begrepp ger därför en fördjupad förståelse av en persons identi-
tet/självuppfattning i återhämtningsprocessen.  

Efterförståelse   

Efter att jag har tagit del av tidigare forskning har jag upptäckt att återhämtningsprocessen 
som den beskrivs i litteraturen har många likheter med det som jag har kallat utvecklingspro-
cess. Min tidigare förståelse var att begreppet utveckling var något mer än återhämtning, men 
min förståelse nu är att det som jag har kallar utvecklingsprocess kan vara samma sak som 
tidigare forskning kallar återhämtningsprocess. Min uppfattning nu är också att återhämtning 
från psykos är en form av utveckling. För det fortsatta arbetet och i följande diskussion kom-
mer jag därför inte göra någon skillnad på dessa begrepp utan se dem som två närliggande 
fenomen som går in i varandra.  
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Diskussion 

1. Den första upptäckten i detta material är psykoserfarenheten kan vara en del i individens 
utvecklingsprocess. Jag har hittat visst stöd för denna upptäckt i andra studier. 

Shea (2009) menar att återhämtningsprocessen präglas av växande och förändring och en-
ligt hennes "Theory of self recovery" innebär det sista steget i återhämtningsprocessen inte att 
man återgår till att vara som man var innan (d.v.s. rekonstruktion av självet) utan att man trä-
der in i ett nytt själv.  

I en studie om patienters förhållningsätt till sin psykosproblematik har Roe & Chopra 
(2003) kommit fram till att psykoser (trots övriga negativa aspekter) kan generera växande 
och förändring hos vissa individer. De menar att personer som har psykosproblematik inte 
bara ägnar sig åt att hantera och reagera på symtom för stunden utan också att de försöker 
hitta lösningar och idéer som kan skapa förändring. Utifrån sin forskning som baserar sig på 
intervjuer har Roe & Chopra (2003) dragit slutsatsen att återhämtning är en individuell pro-
cess som skiljer sig mellan olika personer. Forskarna har också kunnat identifiera vissa fak-
torer/egenskaper som kan främja en persons möjlighet till att åstadkomma förändring. En vik-
tig faktor som de har identifierat är personens förmåga att behålla hoppet om framsteg även 
när återhämtningsprocessen går bakåt, dvs. en typ av optimism eller envishet. En annan viktig 
faktor som de tar upp är personens subjektiva upplevelse av sin egen återhämtningsprocess, 
dvs. vikten av att personen i alla fall upplever eller känner att det går framåt. Orsaken till att 
forskarna använder uttrycket "vissa individer" när det gäller deras resultat, beror på att dessa 
faktorer är individuella och man kan därför inte säga att resultat gäller för alla.  

Deras slutsats om att återhämtning och utveckling är en individuell process går också att 
se i mitt material, där det är tydligt att takten i utvecklingsprocessen, och även personernas 
medvetenhet om processen skiljer sig mycket åt mellan intervjupersonerna. En av intervjuper-
sonerna menade själv att hon hade utvecklats av psykosen och kunde se den som en del av sin 
egen utvecklingsprocess medan detta inte var lika tydligt för de andra. Oavsett hur de själva 
relaterade till sin process så gick det att se i berättelserna att de var på väg framåt.  

En annan person som också har uppmärksammat att återhämtning och utveckling hör ihop 
är Patricia Deegan, en veteran inom området som har skrivit flera böcker och artiklar inom 
ämnet och bidragit med mycket kunskap om återhämtning från psykos. Hon talar utifrån sin 
egen långa, besvärliga men ändå hoppingivande erfarenhet av återhämtningsprocessen: 

"For us, recovery is not about going back to who we where. It is a process of becoming new"  
(Deegan, 2001, 5).  

2. Den andra upptäckten är att intervjupersonernas självbild spelar en viktig roll i deras ut-
vecklingsprocess. Dels framgår det i berättelserna att intervjupersonerna har en negativ själv-
bild. Det kan t.ex. vara att de känner sig annorlunda på ett negativt sätt, eller att de tvivlar på 
sin egen förmåga, när det gäller att klara ett jobb. Men berättelserna innehåller också exempel 
på att en positiv självbild kan utvecklas i interaktion med andra människor. En av intervjuper-
sonerna beskriver hur umgänge med andra människor gör att han får en uppfattning om vem 



 

    35

han är. En annan av intervjupersonerna berättar att hon ibland önskar att hon kunde flytta och 
skaffa ett nytt umgänge och bli som hon uttrycker det, "en ny person".  

 Jag har hittat andra studier (Estroff, 1989; Davidson & Strauss; Shea, 2009) som har 
kommit fram till att personens identitet och självuppfattning spelar en viktig roll i återhämt-
ningsprocessen. Ett flertal studier menar det är speciellt viktigt i återhämtningsprocessen att 
personen får omdefiniera sin identitet från "sjuk" till "frisk" och ta sig ur den identitet eller 
roll man har fått som patient eller psykisk sjuk (Vogel-Scibilia et al. 2009; Corin & Lauzon, 
1994; Davidson et al. 2001; Shea, 2009; Schön m.fl. 2009). 

I anknytning till identitet och självbild har Davidson et al. (2001) kommit fram till att 
många brukare väljer att inte vara med i brukarföreningar och stödgrupper eftersom det kan 
inverka negativt på deras identitet att umgås med andra drabbade. En kvalitativ studie av 
Schön m.fl. (2009) talar dock emot detta. I deras studie uppgav majoriteten av respondenterna 
att sådana grupper hade hjälpt dem i deras återhämtning och även att det kunde ge mening och 
identitet att vara med i sådana grupper. 

Mina resultat lägger sig mitt emellan dessa studier. Respondenterna i min studie uppgav 
både dels att det var positivt att möta andra som kunde förstå vad man går igenom och som 
man kunde dela erfarenheter med, men det framgick också att de drog sig undan andra männi-
skor med psykiska problem. En möjlig förklaring till detta, utifrån Davidson & Strauss 
aspekter på återhämtning skulle kunna vara att det beror på vilken fas i återhämtningsproces-
sen som personen befinner sig i. I en fas där individen jobbar med att upptäcka eller integrera 
ett varaktigt " sense of self" behöver personen kanske få en paus från andra sjuka som påmin-
ner om deras egna problem, men när man väl upptäckt sitt varaktiga "sense of self" och så att 
säga är redan är på väg framåt i sin återhämtningsprocess kanske man har större glädje av att 
dela erfarenheter med andra. I mitt material var det den personen som hade kommit "längst" i 
sin återhämtning (dvs. mest återställd) från psykisk sjukdom som uppgav att det var stödjande 
att träffa andra med samma erfarenhet medan de andra som hade haft en tyngre och långvari-
gare psykosproblematik uppgav att de hellre var för sig själva än att umgås med andra bru-
kare. En annan möjlig tolkning till dessa motstridiga resultat är att återhämtning är en indivi-
duell process som Roe & Chopra (2003) har påpekat. Vad som passar för vissa passar helt 
enkelt inte för alla.  

3. Den tredje upptäckten är att socialt umgänge kan påverka intervjupersonernas utveckling 
både positivt och negativt. I berättelserna framgick det att respondenterna skiljde mellan um-
gänge som de upplevde som negativt och umgänge som de upplevde stödjande för deras åter-
hämtning. Ett tydligt exempel på detta är den intervjupersonen som tidigare haft missbruks-
problem och nu försöker hålla sig ifrån droger. I hans berättelser framgår att han är mån om 
att inte umgås med sina gamla missbrukarvänner eftersom han insett att detta umgänge skulle 
kunna leda till ett återfall i missbruk. En annan intervjuperson berättar att hon ofta känner sig 
tråkig när hon umgås med, som hon uttrycker det: "människor som hon inte fungerar med", 
och därför väljer hon bort sådant umgänge och satsar istället på umgänge med människor som 
hon "fungerar med" och som hon mår bra av. 

Schön m.fl. (2009) har kommit fram till liknande resultat som min studie. Deras forskning 
visar att sociala relationer spelar en avgörande roll i återhämtningsprocessen. Schön m.fl. 
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hävdar att återhämtning från psykossjukdom är en social process och att det är genom sociala 
relationer som individen har möjlighet att omdefiniera sig själv som person och ta sig ur pati-
entrollen. Enligt Schön m.fl. är den avgörande faktorn i denna process kvalitén på brukarens 
sociala relationer både privat (med familj etc. och med professionella). 

En av mina intervjupersoner uttryckte just detta att det var viktigare med kvalitet än kvan-
titet. Han satsade hellre på att umgås med en eller ett fåtal personer som han kände tillit till 
och kände sig trygg med än att umgås med flera personer. När det gäller kvalitet i umgänget 
så framgår det också i berättelserna att umgänge som präglas av en accepterande attityd upp-
levs som positivt, liksom umgänge där intervjupersonerna fick vara sig själva.  

Shea (2009) har kommit fram till en liknande resultat. Enligt henne är det viktigt för åter-
hämtningen att hitta umgänge där är man känner sig accepterad och bekväm, och att få känna 
gemenskap i en grupp.  

Till skillnad från relationers kvalitet har en kvantitativ studie kunnat påvisa att det finns 
ett positivt samband mellan storleken på individens sociala nätverk och personens funktions-
nivå. Ett större nätverk med mer möjligheter till umgänge kan ge högre funktionsnivå (Ho-
ward et al, 2000). Detta forskningsresultat säger inte direkt något om återhämtning. Men en 
indirekt tolkning utifrån detta resultat är att även kvantiteten i relationerna dvs. antal man um-
gås med skulle kunna ha betydelse i återhämtningsprocessen. Eftersom mitt urval är så pass 
litet kan jag inte dra några säkra slutsatser utifrån mängden relationer (som respondenterna 
hade) i förhållande till deras återhämtningsgrad, men den person som hade störst umgäng-
eskrets i min studie var faktiskt också den som var "mest återhämtad". Värt att tillägga att 
denna person samtidigt hade kortast och minst erfarenhet av psykos och psykisk sjukdom, 
vilket gör att det är problematiskt att jämföra intervjupersonerna med varandra på det sättet. 

Davidson & Strauss (1992) har också kommit fram till att sociala relationer kan påverka 
återhämtningsprocessen både positivt och negativt. Enligt dessa forskare kan stöd från andra 
människor vara det som "kickar igång" upptäckandet av ett varaktigt "sense of self", medan 
en kritisk familjemiljö eller pessimistiska professionella kan hindra utvecklandet av ett var-
aktigt "sense of self" och försvåra återhämtningsprocessen.  

Schön m.fl. (2009) har kommit fram till liknande resultat. Deras studie visar att brukarna 
hade en dubbel inställning till sina nära anhöriga. Samtidigt som föräldrar och familj upplev-
des som ett stöd i återhämtningsprocessen, kunde de också ha en negativ inverkan eftersom de 
ofta hade fastnat i rollen som hjälpande. Enligt studien upplevde brukarna att detta hindrade 
dem att utveckla självständighet och jämbördiga relationer med sin familj. 

Corin & Lauzon (1994) och Davidson et al. (2001) har också hittat liknande resultat. I de-
ras studier har det framgått att brukarnas relationer, både när det gäller familj och profession-
ella, präglas av att den ena parten hjälper och stödjer medan den andra parten (brukaren) bara 
tar emot, vilket skapar en känsla av att brukaren inte har samma värde. Sammantaget tyder 
dessa ovan nämnda studier på att socialt umgänge kan ha en dubbel roll i återhämtningspro-
cessen.  

4. Den fjärde upptäckten i berättelserna är att undandragande från socialt umgänge kan vara 
ett medvetet val som personerna gör för att stödja sin egen återhämtning. 
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I uppsatsens inledning beskrevs fackböckernas bild av människor med psykosdiagnos. En-
ligt denna bild ses undandragande som ett symtom och som ett utryck för sjukdom. Mina in-
tervjupersoner bekräftar delvis fackböckernas bild. Men det finns också viktiga skillnader. I 
berättelserna framgår att intervjupersonernas har svårigheter med att umgås och att de ibland 
drar sig undan. Men det framgår också att intervjupersonerna har lust umgås med andra män-
niskor och att de också gör de när de får tillfälle. Denna bild motsäger det som går att läsa i 
fackböckerna. 

Jag har också hittat forskning som ger alternativa förklaringsmodeller till varför männi-
skor med psykos drar sig undan umgänge. 

Corin & Lauzons studie (1994) har kommit fram till att undandragande kan vara en med-
veten strategi och att det kan vara positivt för brukarnas identitet och för återhämtningspro-
cessen att undvika umgänge och relationer som associeras med sjukdomen. I deras studie 
framgick att de patienter med minst antal återfall använde sig av olika typer av strategier för 
att återknyta kontakten med sin personliga identitet. En av dessa strategier var att dra sig un-
dan från vårdpersonal och även ifrån andra människor som påminde dem om deras psykiska 
problem. Av detta skäl har dessa forskare till och med skapat ett begrepp som betyder just 
positivt undandragande ("positive withdrawal"). Också i mitt material framgick det att re-
spondenterna drog sig undan vårdpersonal och andra brukare. Detta skulle kunna ses just som 
ett sådant positivt undandragande, som de gjorde för att stödja sin egen återhämtningsprocess. 

I en forskningsöversikt om återhämtning argumenterar Sells et al. (2004) också för att 
"positive withdrawal" kan användas för att utveckla ett varaktigt "sense of self". Författarna 
menar att tillbakadragandet kan ge individen ett psykologiskt utrymme för en identitetskap-
ande process som både kan handla om att bearbeta erfarenheter som är kopplade till sjukdo-
men och att hitta en positiv identitet. I mitt material berättar en av intervjupersonerna att han 
behövde en "time out" från umgänge, vara för sig själv och "smälta" erfarenheter och intryck, 
och detta gjorde också att han tog ett steg framåt i sin återhämtning. Utifrån Davidson & 
Strauss aspekter på återhämtningsprocessen behövs ofta en paus i återhämtningen för att per-
sonen ska kunna integrera ett varaktigt "sense of self". Att dra sig undan och ta en "time out " 
skulle kunna fylla en sådan funktion i återhämtningsprocessen. 

Tidigare forskning har också visat att socialt umgänge kan ha en negativ inverkan på en 
persons återhämtning från psykos (Davidson & Strauss, 1992; Schön m. fl. 2009) och även att 
brukares relationer ofta präglas av ojämnlikhet (Corin & Lauzon, 1994; Davidson et al. 2001). 
Detta tydliggör att det finns negativa aspekter i brukarnas relationer, vilket ökar förståelsen 
för att de drar sig undan sådant umgänge.  

Metoddiskussion 

Att generalisera mina resultat till att gälla för alla människor med psykosdiagnos är inte möj-
ligt. Det är ändå troligt att de fenomen som mina intervjupersoner beskriver när det gäller 
umgängets identitetskapande funktion och dess påverkan på deras återhämtning och utveckl-
ing, kan fungera liknande för andra människor i samma situation. Mina resultat som visar på 
självbildens och umgängets betydelse för återhämtning och utveckling vid psykosproblematik 
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skulle också kunna vara giltiga för en persons återhämtning och utveckling i ett sammanhang 
som inte gäller psykos.  

När det gäller generaliserbarhet är det också viktigt att påpeka att trots att alla informanter 
hade psykosdiagnos, är det troligt att de som tackade ja till förfrågan att bli informanter var 
mer socialt aktiva än de som tackade nej, som kanske var mer tillbakadragna. Därför är det 
inte helt oproblematiskt att generalisera mina resultat till alla människor med psykosdiagnos.  

Ett syfte med Grounded Theory är att generera teori. En viktig begränsning i detta avse-
ende är att teoretisk mättnad inte uppnåddes i denna studie. En slutsats man kan dra av det är 
att resultatet möjligen skulle sett annorlunda ut om urvalet hade varit större. Av detta skäl bör 
se mina upptäckter som tentativa tolkningar och inte som definitiva resultat.  

Min ambition var dock inte att skapa en ny teori, utan snarare att pröva det induktiva ar-
betssättet. En risk med detta arbetssätt (dvs. att ta del av empirin innan man tar del av tidigare 
forskning) är enligt Alvesson & Sköldberg (2008) att man utför arbete i onödan bara för att 
uppfinna hjulet på nytt. Till viss del stämmer detta i mitt fall eftersom flera av mina resultat 
redan fanns att finna i tidigare forskning. Av det skälet ser jag att det kan finnas problem med 
det som kallas för öppenhet i metoden. Om jag hade tagit del av tidigare forskning i förväg 
hade risken för att uppfinna hjulet på nytt minskat. Å andra sidan: att utgå ifrån teorin inom 
området skulle kunna ha minskat lyhördheten inför intervjupersonernas berättelser, vilket 
kunde ha medfört att viktiga delar av empirin skulle ha gått förlorade. Min slutsats är därför 
att man inte ska eftersträva total öppenhet (dvs. helt okunnig och naiv på området), snarare 
vore "halvöppen" att rekommendera. 

När de gäller mina resultat är det tydligt att de upptäckter som jag har gjort på flera sätt 
liknar och till och med överensstämmer med de resultat som tidigare forskning inom fältet har 
kommit fram till. Även om jag inte direkt har kommit fram till något nytt, som inte redan var 
känt inom området tyder detta på att tidigare forskning är giltigt också för mina respondenter. 
Enligt Topor & Gylling (1999) är det svårare att generalisera kunskap från en plats till en an-
nan idag, när det gäller brukares återhämtning i jämförelse med tidigare då det fanns mental-
sjukhus som borgade för liknande förhållanden överallt. Mot bakgrund av detta är det intres-
sant att jag utifrån mitt begränsade urval och utan att jag läst in mig på området innan, ändå 
har fått resultat som visar på överensstämmelse med internationell forskning och teori. Det 
visar att återhämtning från psykos som den beskrivs i teorin är giltig också för svenska förhål-
landen, vilket tyder på att återhämtningsprocessen i någon mening är en universell företeelse, 
åtminstone inom en västerländsk kultursfär.  
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Hypotes och slutsats: 

En hypotes utifrån denna studie är att människor med psykosdiagnos befinner sig i en dyna-
misk utvecklingsprocess. I denna process samverkar personens umgänge och relationer med 
en rad andra faktorer och länken i denna interaktion utgörs av personens självbild (se modell 
s. 24).  

En speciellt viktig faktor i denna interaktion är umgängets kvalitet, dvs. att umgänget upp-
levs som positivt och utvecklande för brukaren, och att det präglas av en icke-dömande attityd 
och att brukaren accepteras som hon/han är. En annan viktig faktor som interagerar i denna 
process är personens medvetna val att dra sig undan från sådant umgänge som upplevs som 
negativt och icke-stödjande. Andra viktiga faktorer utgörs av personens svårigheter och hin-
der i utvecklingsprocessen. Dessa svårigheter kan bero dels på psykosproblematiken men 
också på personens sociala färdigheter, tidigare erfarenheter av socialt umgänge (familje-
mönster och emotionell uppfostran) och även på bieffekter av medicinering.  

En viktig upptäckt i denna studie är att undandragandet från socialt umgänge kan stödja en 
persons utveckling och återhämtning från psykos. Denna upptäckt tillsammans med tidigare 
forskning visar att den bilden av brukarna som presenteras i fackböckernas (om att undandra-
gande är ett symtom) är för ensidig fokuserad på patologiska aspekter och att det finns fler 
dimensioner på problemet än så. En slutsats utifrån denna studie är att undandragande dels 
kan ses som ett symtom men också som ett medvetet val och som ett försök att hantera svå-
righeter och negativa relationer.  
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