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Titel: Solokvist eller ensamvarg – Socialt samspel hos personer med psykosproblematik 

Författare: Nina Heinonen och Frida Elg 

 

 

Abstract 
 

Background: People diagnosed with psychosis are often described as introvert, isolated and 

with little or no ability to create and maintain social relationships. While every angle of a 

phenomena is valid and important, we believe that the first-person perspective provides the 

only direct access to the diagnosed persons’ feelings and experiences.  

Aims: The aim of this study is to explore how a few people diagnosed with psychosis 

describe their experiences of social interaction. 

Method: This study is conducted in a Grounded Theory manner. An analysis has been 

performed on interviews made with five individuals, all diagnosed with a psychosis diagnosis.  

Results: The main result of this study is that the self-image is a core factor in the individuals 

experiences of, and initiative to, social interaction. The social interactions are linked to the 

individuals own relation to their diagnosis in a dynamic process where all components affect 

each other in the creating of the self-image.   

Conclusion: This study concludes that people diagnosed with psychosis is no different than 

other people when it comes to dreaming and longing for functional social relationships, but 

that they have some difficulties in actually finding them due to both social stigma and a poor 

self-image. 
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INLEDNING 

Under perioden 1997-2009 utförde Forsknings- och Utvecklingsenheten inom Psykiatri Södra 

i Stockholm en omfattande studie på patienter diagnostiserade med någon typ av 

psykosdiagnos, som kom att kallas UPP-studien. Som ett sista steg i datainsamlingen 

genomfördes kvalitativa intervjuer med nitton personer regelbundet under tre års tid. (Topor 

et al., 2011) 

I denna studie har vi fått möjligheten att forska vidare på delar av detta material. Det vi 

valt att studera är intervjupersonernas erfarenheter av socialt samspel. Anledningen till att vi 

valt att studera just detta är att vi efter genomläsning av materialet från UPP-studien fann att  

intervjupersonerna beskrev en stor längtan efter, och lust till samspel med andra människor. 

I kontrast till detta fann vi att facklitteraturen inom området beskriver personer med 

psykosproblematik som ångestfyllda, ensamma och till och med isolerade individer med låg 

eller obefintlig förmåga att skapa och upprätthålla nära relationer. Anledningen till detta 

beskrivs vara att de lever med en annan världsuppfattning än omgivningen, och att detta då 

skapar hinder i relationen till andra. (Andersson-Höglund & Ahlström, 2000; Cullberg, 2005; 

Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010). 

Vi har valt att skriva denna uppsats utifrån Grounded Theory som metod, vilket innebär 

att vi som forskare närmar oss vårt område med så få föreställningar som möjligt samt att vi 

låter datan styra valet av vidare frågor. Metoden avser att vara teorigenererande och därmed i 

slutändan resultera i en teori som kan redogöra för de mönster som är relevanta för det fält 

som undersökts. (Glaser & Strauss, 1967) Vi kommer därför i denna uppsats även att 

presentera en teori vilken har genererats ur vårt resultat.  

Skårderud et al. (2010) skriver att ”Människor med långvariga psykostillstånd har mycket 

ofta andra problem som ensamhet, dålig ekonomi, nedsatt arbetsförmåga, ångest, depression 

och missbruk” (s.284). Som socialarbetare kommer man med största sannolikhet att stöta på 

något eller flera av dessa problem under sin karriär, vilket också sannolikt innebär att man 

kommer arbeta med människor med psykosproblematik. Att arbeta med en person med 

psykosproblematik innebär då att socialarbetaren ingår i psykospatientens sociala samspel. 

För att möjliggöra en smidig arbetsallians behöver därför socialarbetaren vara insatt i det 

sociala samspelets påverkan på psykospatienten, samt de positiva och negativa effekter detta 

samspel kan medföra.  

Både facklitteraturens perspektiv och brukarnas eget perspektiv har självklart sin egen 

betydelse och sanning men vi vill ändå påstå, att en människas berättelse om hur denne 

upplever sin verklighet, är en oerhört viktig komponent för att kunna förstå det komplexa 

tillstånd som en psykosdiagnos faktiskt innebär.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några psykosdiagnostiserade personer beskriver 

sina erfarenheter av socialt samspel. 

 

Utifrån vårt syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Vilka erfarenheter har intervjupersonerna av socialt samspel? 

 Vilka aktörer återfinns i berättelserna om socialt samspel? 

 Vilka funktioner och egenskaper innehar dessa aktörer? 

Definitioner av centrala begrepp och avgränsning 

Psykos – Psykotiska störningar delas in i två olika grupper, de organiska och de funktionella. 

De organiska psykotiska störningarna har sin grund i fysiologiska problem såsom 

hjärntumörer, infektionssjukdomar eller förgiftningar. De funktionella psykotiska 

störningarna, som exempelvis schizofreni, har dagens forskning däremot inte funnit någon 

orsak till. (Andersson-Höglund & Ahlström, 2000; Cullberg, 2005) Då inkluderingskriterierna 

för UPP-studien var någon form av funktionell psykosdiagnos är det funktionella psykoser vi 

menar när vi använder oss av begreppet psykos. Vi har heller inte valt att separera de olika 

typerna av funktionella psykosdiagnoser av den enkla anledningen att vi ej fått information 

om exakt vilken typ av diagnos respektive respondent diagnostiserats med. Begreppet psykos 

används därför som ett samlingsbegrepp för respondenternas eventuellt olika diagnoser.  

 

Diagnos – Då intervjupersonerna inom denna studie kan inneha andra diagnoser än sin 

psykosdiagnos, vill vi förtydliga att det är denna vi syftar på när vi använder oss av begreppet. 

 

Socialt samspel - I Svenska Akademiens ordbok är samspel synonymt med samverkan. Det 

vi i denna studie menar med begreppet socialt samspel är hur, och på vilket sätt, två eller flera 

personer samverkar eller interagerar med varandra. (Svenska Akademiens Ordbok, u.å.) 

Uppsatsens struktur 

Då metoden vi utgår ifrån är teorigenererande kommer vi inte använda oss av ett teoretiskt 

perspektiv som analysverktyg. För studien innebär detta en något annorlunda arbetsordning 

och en annan struktur än vid presentation av rent kvalitativa och kvantitativa studier. Tidigare 

forskning har därför eftersökts först efter att resultat- och analysavsnitt varit klara varför både 

redovisning av, och återkoppling till denna, återfinns först efter analysavsnittet. 
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METOD 

I denna uppsats har vi valt att utgå ifrån Grounded Theory som metododologisk ansats. Valet 

av just denna metod baserades främst på två olika faktorer; dels var intervjuerna inom UPP-

studien genomförda utifrån denna metod, och dels av det skäl att intervjuerna redan var 

genomförda och vi inte på förhand kunde veta vad vi skulle finna i materialet. En mer utförlig 

beskrivning av metodvalet och dess för- och nackdelar återfinns i avsnittet metoddiskussion. 

Grounded Theory – En kort beskrivning 

Metoden som på 60-talet introducerades i boken The Discovery of Grouded Theory – 

Strategies for Qualitative Research av sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss är idag 

en välanvänd metod inom kvalitativ forskning (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vid 

introduktionen sågs metoden som ett gensvar mot det positivistiskt hypotesprövande 

arbetssättet där upphovsmännen menade att själva skapandet av teorier hade hamnat i 

skymundan gentemot behovet av verifiering av teorier. Grundtanken och målsättningen med 

Grounded Theory var istället för verifiering, generering av teori. (Glaser & Strauss, 1967; 

Starrin et al., 1991).  

Metoden innebär att man som forskare skall undvika en på förhand formulerad 

frågeställning eller hypotes, och istället låta data inom det undersökta fältet styra de vidare 

frågeställningarna för att slutligen resultera i en ur data genererad teori. Då de enligt metoden 

genererade teorierna är grundade i data, ska de också kunna redogöra för de mönster som är 

relevanta för det fält som undersöks (Glaser & Strauss, 1967; Starrin et al., 1991).  

Glaser (1992) betonar vikten av att gå in i en undersökning med öppna sinnen och menar 

att metoden därför förutsätter en teoretisk känslighet. Med detta menas att man som forskare 

väntas lägga sin förförståelse och sina förväntningar åt sidan för att inte riskera att filtrera 

upptäckter och slutsatser genom i förväg uppställda antaganden (a.a.). 

Metoden innebär en växling mellan induktiva och deduktiva moment. Insamling av data 

och analys av data sker därför enligt metoden växelvis för att på så sätt ha möjlighet att 

kontrollera det framväxande begreppsliga ramverket och därmed också stärka den inbördes 

relationen mellan data och teori. Arbetssättet är också tänkt att effektivisera datainsamlingen. 

(Hartman, 2001; Starrin et al., 1991) 

Mycket har också hänt sedan introduktionen av Grouded Theory på 60-talet. Den har med 

tiden utvecklats och framställts på olika sätt och detta inte bara av andra författare, utan även 

av upphovsmännen själva, som efter meningsskiljaktigheter
1
 gick skilda vägar i utvecklandet 

av metoden. (jfr. Strauss & Corbin, 1994; Starrin et al., 1991; Hartman, 2001; Alvesson & 

Sköldberg, 2008) Detta har självklart medfört att det är oerhört svårt att finna en koncis bild 

av vad metoden faktiskt innebär. Vi vill därför säga oss använda, inom metoden utvecklade 

verktyg, utan att på något sätt hävda att vårt sätt är det ”rätta”. 

                                                      
1
 I denna uppsats finns ej utrymme att närmare diskutera dessa meningsskiljaktigheter upphovsmännen emellan 

även om frågan är intressant för själva nyttjandet av metoden. 
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Datainsamling och urval 

Då vår studie grundar sig på ett material taget från en större studie, kommer vi i detta avsnitt 

ge en närmare beskrivning av studien och syftet med denna, samt de urvalskriterier för att 

inkluderas i studien. Därefter ges en beskrivning av hur urvalet gått till för vår studie, samt en 

kort presentation av de intervjupersoner som inkluderats. 

 

Beskrivning av och urval för UPP-studien 

Under 2004 påbörjade FoU-enheten på Psykiatri Södra i Stockholm en longitudinell studie 

inom upptagningsområdet som kom att kallas UPP-studien (Uppföljning av patienter med 

Psykosproblematik). Kriterierna för att inkluderas i denna studie var att patienten någon gång 

under tidsperioden 1997-2004 hade blivit diagnostiserad med någon typ av psykosdiagnos 

enligt DSM-III-IV
2
 eller ICD 10

3
, samt att denne under året 2004 fortfarande var aktuell för 

insatser inom upptagningsområdet. (Topor et al., 2011) 

Syftet med denna studie var att följa upp hur dessa patienters kontakt med psykiatri, 

socialtjänst och kriminalvård sett ut över tid, men också själva sjukdomsförloppet, 

återhämtning samt livet i övrigt. Studien som omfattar data över sammanlagt 1501 personer 

består av tre nivåer: databaser, data från journaler och enkäter samt patientintervjuer. (Topor 

et al., 2011) 

I den första nivån som omfattade samtliga personer inom studien undersökte forskarna, 

utifrån sju olika databaser, patienternas socio-ekonomiska situation samt vilka interventioner 

de mottagit. Ur dessa gjordes sedan ett oberoende randomiserat urval som genererade 360 

personer, varav 252 tillfrågades av sina behandlingsansvariga om att medverka i den andra 

nivån av studien. 109 personer gav sitt samtycke till att medverka i denna nivå som bestod av 

datainsamling från journaler samt enkätundersökningar. (Topor et al., 2011) 

Inför den tredje nivån som innebar patientintervjuer gjordes ett strategiskt urval om 19 

personer för att få maximerad spridning avseende kön, ålder, diagnos, samt sammanlagt tid 

för kontakt med psykiatrin. Med dessa personer genomfördes sedan intervjuer var fjärde 

månad under åren 2006-2009. Intervjuerna genomfördes med Grounded Theory som metod 

och utifrån fyra olika teman; utvärdering av interventioner försedda av formella aktörer, 

information om och utvärdering av interventioner försedda av informella aktörer, coping-

strategier samt vardagsliv och sociala relationer. Samtliga intervjuer transkriberades ord för 

ord samt anonymiserades. Studien som helhet har också blivit godkänd av Etiska 

Prövningskommittén i Stockholm. (Topor et al., 2011) 

 

Urval för denna studie 

Materialet för vår studie består av intervjuer gjorda inom ramen för den tredje nivån i UPP-

studien. Då datainsamlig enligt Grounded Theory ska ske genom att forskaren växelvis 

upprepar urval, datainsamling och analys fick vi till en början möjlighet att ta del av en 

persons samtliga intervjuer utvalda av Psykiatri Södra i Stockholm (Hartman, 2001). Med 

                                                      
2
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III-IV  

3
 International Classification of Diseases 
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denna person hade totalt fyra intervjuer genomförts och dessa lästes noga igenom av oss var 

för sig för att sedan tillsammans diskutera vad som framkommit i materialet. Vi var båda 

överens om att temat socialt samspel hade en central roll i samtliga intervjuer, varför vi sedan 

gav i uppdrag till Psykiatri Södra i Stockholm att välja ut ytterligare fyra intervjupersoner vars 

intervjuer behandlade temat socialt samspel. Psykiatri Södra i Stockholm gjorde därmed ett 

strategiskt urval där de, för att maximera spridningen i materialet, även tog hänsyn till 

faktorer såsom kön, ålder, diagnos samt sammanlagd tid för kontakt med psykiatrin. 

Materialet för vår studie består således av fem personers samtliga genomförda intervjuer där 

varje person genomfört två till fem intervjuer. En mer detaljerad beskrivning av 

urvalsmetoden ges i avsnittet analysmetod. En reservation som även måste tilläggas är att 

intervjuerna genomförts under en period av flera år, varför det också finns en möjlighet till 

vissa motsägelser i intervjupersonernas citat, då deras tankar och åsikter kan ha förändrats 

över tid. 

 

Presentation av intervjupersonerna 

IP1 - En man född i slutet av 40-talet. Ensamstående vid tiden för intervjuerna. Tre 

genomförda intervjuer. 

IP2 - En kvinna född i början av 60-talet. Ensamstående vid tiden för intervjuerna. Fem 

genomförda intervjuer. 

IP3 - En man född i slutet av 60-talet. Ensamstående vid tiden för intervjuerna. Två 

genomförda intervjuer. 

IP4 - En kvinna född i slutet av 60-talet. Går från att vara sambo till gift under 

intervjuperioden. Fyra genomförda intervjuer. 

IP5 - En man född i början av 60-talet. Ensamstående vid tiden för intervjuerna. Fyra 

genomförda intervjuer. 

Analysmetod 

Hantering av materialet 

Innan vi fick tillgång till materialet för studien skrev vi på ett sekretessavtal som innehöll 

tydliga regler för hur materialet skulle hanteras. Materialet fick exempelvis endast läsas av oss 

och skulle förstöras när uppsatsen var klar. Intervjuerna har av oss förvarats i digital form på 

ett usb-minne som endast vi haft tillgång till. Intervjupersonerna var i materialet vi fick ta del 

av märkta med siffror utifrån den ordning de blivit intervjuade i UPP-studien. Detta innebar 

fem olika siffror inom intervallet ett till nitton. För att underlätta för läsaren har vi därför bytt 

nummer på intervjupersonerna så att de nu har nummer ett till fem. Beteckningen IP som står 

innan siffran har däremot behållits och innebär en förkortning av intervjuperson. 

 

Från empiri till kategori 

En av hörnstenarna i Grounded Theory är så kallad teoretisk sampling som innebär ett sätt att 

systematisera data genom att skapa kategorier. Processen som är kumulativ innebär att 

datainsamling och analys sker växelvis. (Glaser & Strauss, 1967) Starrin et al. (1991) menar 

att det första steget i den teoretiska samplingen är att finna den huvudvariabel eller 
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huvudkategori som sedan skall styra den vidare datainsamlingen. För att en variabel skall 

kunna betraktas som en huvudvariabel måste den vara central och ofta förekommande i data, 

den måste också lätt kunna relateras till andra kategorier (a.a.). 

För att finna den för materialet centrala huvudkategorin påbörjades kodningsprocessen 

med så kallad öppen kodning (Strauss & Corbin, 1998; Starrin et al., 1991). Rent praktiskt 

innebar detta att vi var för sig läste igenom en persons samtliga intervjuer i kronologisk 

ordning samtidigt som vi ställde oss frågor såsom: Vad uttrycker materialet? Under vilken 

kategori skulle detta kunna hamna? För att underlätta arbetet skrevs samtliga intervjuer för 

denna intervjuperson ut i pappersform så att vi löpande kunde föra in våra anteckningar såsom 

tolkningar, associationer och idéer om eventuella kategorier i marginalen. Inom Grounded 

Theory kallas detta memos eller teoretiska utkast och utgör inte bara grunden i 

sorteringsarbetet utan är också en del av kategoribildningen (Strauss & Corbin, 1998).  

Efter jämförelse av våra respektive anteckningar fann vi ett mönster av situationer och 

händelser där flertalet var direkt kopplade till socialt samspel i någon form. Socialt samspel 

fick därför bli vår huvudkategori. Då huvudkategorin enligt Starrin et al. (1991) sedan skall 

styra den vidare datainsamlingen kontaktades Psykiatri Södra i Stockholm för att få tillgång 

till ytterligare intervjuer som på ett eller annat sätt berörde temat socialt samspel. De 

genomförde därefter ett strategiskt urval. Bortsett från att alla berörde vårt huvudtema valdes 

intervjupersonerna också ut för att i övrigt få så olika personer som möjligt avseende kön, 

ålder, diagnos, samt sammanlagd tid för kontakt med psykiatrin.  

Efter att ha tagit del av ytterligare fyra personers intervjuer påbörjades ett omfattande 

arbete med den så kallade selektiva kodningen (Strauss & Corbin, 1998). Den selektiva 

kodningen innebär att kodningen fokuseras mot huvudvariabeln på så sätt att man avgränsar 

sin kodning till de variabler som betydelsefullt kan relateras till huvudvariabeln (Starrin et al., 

1991).  

Vi delade upp arbetet genom att var och en koda två intervjupersoners samtliga 

intervjuer. Kodningen gick till på så sätt att samtliga citat som på något sätt kunde härröras till 

socialt samspel ströks under med överstrykningspenna i pappersversionen. Samtliga citat 

kopierades sedan från den digitala versionen in i separata dokument märkta med respektive 

intervjupersons nummer och skrevs åter igen ut i pappersform. Citaten sidhänvisades också 

till själva originalintervjun för att lätt kunna gå tillbaka om så skulle behövas. Därefter lästes 

citaten för respektive intervjuperson igenom flera gånger för att finna mönster i det sociala 

samspelet och för att kunna se vilka aktörer som var knutna till dessa. Även här gjordes 

anteckningar i marginalen på pappret för att lättare kunna knyta samman tankar och idéer och 

därmed tydliggöra mönster och andra eventuella kategorier. En viktig del i denna 

kodningsprocess som också är till hjälp vid generering och vidareutveckling av kategorier, 

och deras funktioner och egenskaper, är så kallad komparation av data (Glaser & Strauss, 

1967). Detta innebär att nykodad data hela tiden jämförs med tidigare kodad data för att se 

under vilken kategori den passar in, men också för att upptäcka nya dimensioner i kodad data 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Efter att ha gjort detta med samtliga intervjupersoner kunde vi urskilja fyra 

underkategorier, eller teman, som kunde knytas till huvudkategorin socialt samspel. Dessa var 

följande: familjerelationer, vänskapsrelationer, kärleksrelationer samt relationen till 
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psykiatrin. När kategorierna sedan var satta handlade arbetet mer om att fylla dessa och 

försöka klarlägga sambanden dessa emellan. 

För att lättare få en översikt över de citat som var direkt sammanknutna med en viss aktör 

valde vi att färgkoda dessa med en färg för respektive aktör. I detta skede valde vi att byta 

intervjupersoner med varandra så att den intervjuperson som kodats för huvudkategorin av en 

av oss, nu kodades för underkategorier av den andre av oss. Ett dokument skapades med en 

spalt för respektive aktör varpå samtliga citat kopierades in i rätt spalt. Här lämnades också 

utrymme att för citaten kunna föra in egenskaper och funktioner som beskrev händelser, 

känslor eller inbördes relationer mellan intervjuperson och aktör. Dessa kunde exempelvis 

vara; stödjande, beroende, uppgivenhet och trygghet. Efter noga genomläsning och analys av 

detta material utkristalliserades ett femte tema som hade stor betydelse för hur 

intervjupersonerna förhöll sig till och agerade i det sociala samspelet med andra människor. 

Denna kategori kom att kallas relationen till diagnosen.  Att nya kategorier tillkommer eller 

att gamla omformuleras är enligt metoden inget konstigt utan snarare en naturlig del av 

forskningsprocessen (Starrin et al., 1991). Eftersom insamlande och analys av data sker 

växelvis är det därmed också ofrånkomligt att det ger upphov till nya idéer och tankar.  

 

Från kategori till teori 

De olika egenskaper och funktioner som tidigare knutits till de aktuella underkategorierna 

fyller i skapandet av en teori en viktig funktion då dessa utgör de sidogrenar som till slut 

binder samman kategorierna till varandra. Tanken med denna metodologi är då att teorin skall 

bli konceptuellt tät, det vill säga, en finförgrenad teori där samtliga kategorier vävs samman 

genom beskrivande egenskaper, för att på ett enkelt sätt kunna redogöra för de mönster som är 

relevanta i det fält som undersöks. (Starrin et al., 1991; Alvesson & Sköldberg, 2008) 

Genom att kategorisera de funktioner eller egenskaper tillhörande respektive 

underkategori av socialt samspel, fann vi att de var möjliga att dela in i negativa och positiva 

effekter på självbilden (se Fig. 1). Då relationen till diagnosen hade en mer övergripande 

funktion än de andra aktörerna var för sig fick den en egen kategori. Även denna kunde ha 

både positiv eller negativ påverkan på intervjupersonernas självbild, även om det inte direkt 

gick att urskilja positiva eller negativa egenskaper eller funktioner. Vi började sedan 

undersöka vilken effekt självbilden fick på det sociala samspelet.  

För att illustrera och lättare kunna finna sambanden mellan de olika kategorierna och 

deras positiva och negativa effekter ritade vi upp en grafisk modell över dessa (se Fig. 2). 

Denna taktik är en av tre som Strauss och Corbin (1998) menar att man kan använda sig av i 

kombination med de memos och teoretiska utkast som nedtecknats under arbetsprocessen för 

att på så sätt se hur de olika teorierna förbinds i teorin. 

För att lättare kunna skilja mellan de positiva och negativa effekterna på självbilden, 

valde vi att markera dessa med blå respektive röd färg. De egenskaper och funktioner som 

tillhörde relationen till diagnosen markerades istället med lila då dessa var mer övergripande 

och svåra att skilja på som rent positiva eller negativa. Utifrån detta klarlades sedan 

sambandet mellan de positiva och negativa effekternas påverkan på själbilden som i sin tur 

sedan ledde antingen till distans eller till närhet i det sociala samspelet.  

Att i detta avsnitt exakt redovisa för hur detta samband klarlades är svårt och tyvärr en 

nackdel som följer med metoden. Då den utifrån metoden genererade teorin inte är en plötslig 
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uppenbarelse, utan snarare stegvis uppvuxen under arbetets gång, måste den också ses som en 

produkt av metodens samtliga delar. Detta innefattar allt från de i resultatet redovisade citaten 

till de anteckningar som gjorts i marginalen under arbetsprocessen varför alla delar 

omöjligtvis kan presenteras här. Modellen skall därför ses som en sammanfattning av och ett 

komplement till resultatdelen för att illustrera hur teorin är grundad i data. 

 

 

Figur 1. Översikt över kategorier samt deras funktioner och egenskaper. 

Metoddiskussion  

Vi såg inom ramen för denna studie flera fördelar med att använda oss av Grounded Theory 

som metod. Dels föreföll det sig naturligt att fortsätta enligt Grounded Theory då materialet 

inom UPP-studien också samlats in utifrån samma metod. Vi tilltalades också av möjligheten 

att förutsättningslöst få närma oss ett empiriskt material för att sedan låta detta styra våra 

vidare frågor och idéer, istället för att utgå ifrån en på förhand given referensram.  

Vi är dock medvetna om svårigheten att helt sätta sin egen förståelse och livsvärld åt sidan, 

men vill ändå hävda att metoden kan bidra till att få en mer ”sann” bild av en människas 

verklighet då materialet inte samlas in mot bakgrund av någon teori eller hypotes. Vi tror att 

risken med att deduktivt samla in ett material utifrån en på förhand formulerad hypotes kan 

bli att undersökningen då blir ett omedvetet försök till att verifiera hypotesen. Fördelen med 

denna metod blir då att verkligheten skapar teori istället för att teorin skapar verklighet. En 

annan stor fördel med de ur metoden genererade teorier är också att de skall finnas utrymme 

för modifiering, en modifiering som vi tror kan vara nödvändig i takt med den föränderliga 

verklighet som vi faktiskt lever i. 

Med metoden följer även vissa nackdelar. En av dessa är att den kan uppfattas som 

svårtolkad och oklar. Grundarna av metoden, Strauss & Glaser, pekar själva på uppenbara 

skillnader i deras sätt att använda sig av metoden (Strauss & Corbin, 1998; Glaser, u.å.) och 

de har även kritiserats för detta av andra författare (jfr. Starrin et al., 1991; Hartman, 2001). 

Samtidigt skriver Strauss (1994) om själva användandet av metoden att ”the risk is that users 
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do not understand important aspects of the methodology, yet claim to be using it in their 

research” (s.277). En negativ effekt av detta skulle kunna bli att de utifrån metoden 

genererade teorierna skulle uppfattas som mindre trovärdiga, eftersom man som läsare 

bedömer själva metoden som svåröverskådlig och oklar, där till och med grundarna av 

metoden i vissa fall har skilda meningar om hur den bör tillämpas.  

Att som forskare vara svagt insatt i det område som skall studeras medför också risken att 

man naivt genererar kunskap som redan finns, att man ”uppfinner hjulet på nytt”. 

Grounded Theory är för oss också en ”ny” metod varför det inte blivit lättare efter att vi 

kastats in i den djungel av delade meningar och olika tolkningar. Metoden som vi har tolkat 

den kommer därför ha influenser från de båda grundarnas synsätt eftersom vi inte bara läst 

litteratur som skrivits utav dem tillsammans utan även enskilt. Andra författare som skrivit 

om metoden har även de försökt bringa klarhet i skillnaderna mellan de båda synsätten, varför 

man bör lämna utrymme åt att olika tolkningar har gjorts av metoden (jfr. Hartman, 2001; 

Starrin et al., 1991). 

Sökprocessen 

Då vi efter färdigställandet av resultatet och analysen ville få en djupare bild av personer med 

psykosdiagnos började vi med att söka efter facklitteratur som generellt behandlade begreppet 

psykos. Sökningar gjordes i LIBRIS med sökordet ”psykos*”. Vi fick även tillgång till 

litteratur inom ämnet som fanns tillgänglig på FoU-enheten på Psykiatri Södra i Stockholm. 

Efter att vi läst och analyserat intervjuerna fann vi att intervjupersonernas självbild var 

något som var centralt i deras erfarenheter av socialt samspel. Vi gjorde därför vidare 

sökningar med hjälp av den booleska söktekniken i databaser som ProQuest, 

PsycARTICLES, EBSCO & LIBRIS. Vi använde oss av sökorden psychosis* AND ”sense of 

self”, samt psychosis* AND ”social interaction”. För att möjliggöra träffar på studier som 

innehöll alla böjningsformer av orden använde vi oss av trunkeringstecken (*). (Jfr. Östlund, 

2006) 

För att sortera bland sökträffarna valde vi att visa den nyaste forskningen först. Vi läste 

sedan alla abstract till de titlar som på något sätt berörde vårt problemområde. Utifrån dessa 

valde vi sedan ut de forskningspublikationer och artiklar i fulltext som direkt berörde vårt 

problemområde och resultat. Under sorteringen av artiklarna har vi valt att inkludera alla 

artiklar som berörde vårt problemområde oavsett vilket land studien genomförts i. Detta på 

grund av att vi har svårt att se att psykosproblematiken skulle vara kopplad till något specifikt 

geografiskt område. Vi har dock på grund av våra språkkunskaper valt att endast inkludera 

studier publicerade på svenska eller engelska. Ett ytterligare krav som vi hade på den 

forskning vi inkluderade var att den skulle vara Peer Reviewed, med andra ord, kollegialt 

granskad för att säkerställa hög kvalitet. 

Efter att ha funnit relevant forskning som berörde vårt område använde vi oss av 

funktionen ”cited-by” som fanns tillgänglig på databaserna för att finna ytterligare artiklar 

som behandlade samma problemområde. Då vi i detta skede endast funnit ett fåtal 

forskningsartiklar som behandlade begreppet psykos valde vi även att inkludera forskning 

som berörde specifika psykosdiagnoser såsom schizofreni samt forskning rörande ”severe 

mental illness”.  
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Etisk diskussion 

Empirin i vår studie grundar sig på redan insamlat material där forskarna för UPP-studien fått 

sin studie godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm (Topor et al., 2011). 

Alla intervjupersonerna i ursprungsstudien har gett sitt samtycke till att materialet får lämnas 

vidare i forskningssyfte. Något som däremot inte tagits upp i ursprungsmaterialet, men som vi 

ändå vill ställa oss frågande till, är den maktrelation som föreligger mellan patient och 

behandlingsansvarig. Möjligheten finns därför att patienterna inte vågat eller velat tacka nej 

till medverkan för att på så sätt påverka behandlingsrelationen.  

De intervjuer vi fått ta del av var anonymiserade vid mottagandet, och vi fick också lova 

att meddela psykiatrin Södra i Stockholm om det skulle vara så att vi känner igen någon av 

intervjupersonerna.  

Då vi inte genomfört intervjuerna själva finns en risk för att vi tolkat intervjupersonernas 

svar annorlunda än om vi hade kunnat ta del av till exempel kroppsspråk och tonfall. För att 

minimera risken för feltolkningar har vi därför varit mycket noggranna med att citera ord för 

ord, samt att vi diskuterat med varandra om vi varit osäkra på innebörden av 

intervjupersonernas berättelser. Faktum kvarstår dock att det fortfarande finns risker med att 

använda sig av andras material då man som forskare inte har samma personliga kontroll. 

Validitet 

Validitet kan kort beskrivas som en studies mätinstrument för att tillförsäkra att det finns en 

överrensstämmelse mellan det som avses mätas och det som faktiskt mäts. Däremot betonar 

flera författare att validiteten inte enbart är knutet till själva resultatet utan genomsyrar hela 

forskningsprocessen och även omfattar sådant som forskarens hantverksskicklighet och 

trovärdighet. (Kvale & Brinkmann, 2009; Lilja, 2005) Då vi mottagit färdigtranskriberade 

intervjuer har vi inte haft möjlighet att påverka validiteten i själva insamlandet av det material 

som vår studie grundar sig på. Dock är forskarna som genomfört UPP-studien erfarna inom 

kvalitativt intervjuarbete vilket innebär att vi kan anta att dessa utförts på ett noggrant och 

korrekt sätt. 

En annan faktor som kan påverka validiteten i vår studie är vi själva inte gjort urvalet av 

intervjupersoner för vår studie. Den första blev vi tilldelad för att se vad vi skulle kunna finna 

i materialet, de övriga fyra valdes på vår begäran ut av Psykiatri Södra i Stockholm med det 

kriterium att intervjupersonerna på ett eller annat sätt berörde temat socialt samspel. Det finns 

dock ingen garanti för att de tolkat begreppet socialt samspel på samma sätt som vi gjort. En 

annan möjlig validitetsbrist i vår studie kan också vara att vi själva inte genomfört 

intervjuerna. Detta har medfört att vi gått miste om möjligheten att ställa följdfrågor för att 

säkerställa att intervjupersonernas svar har tolkats korrekt, en faktor som Kvale & Brinkmann 

(2009) menar är viktig för att stärka validiteten. 

Något vi också funderat över i arbetet med uppsatsen är om vi hade fått samma resultat 

om vi valt tre intervjupersoner istället för fem. I detta fall hade vi haft möjlighet att 

tillsammans läsa samtliga intervjuer och plocka ut relevanta citat istället för att som vi i 

studien gjort läst varandras tolkningar av intervjuerna. Möjligheten finns därför att materialet 

hade kunnat tolkas annorlunda om vi begränsat oss till ett färre intervjupersoner.  
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Reliabilitet 

Reliabiliteten mäter tillförlitligheten i materialet och behandlas ofta i relation till frågan om 

samma resultat skulle kunna genereras vid en annan tidpunkt och av andra forskare (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Då vår studie grundar sig på redan utförda och transkriberade intervjuer 

blir frågan om hur materialet skulle tolkas av andra avgörande för om samma resultat skulle 

kunna genereras vid en annan tidpunkt. Tolkningsfrågan är inte heller enbart en fråga som 

berör framtiden utan som också kan ha betydelse för vårt forskningsresultat. Eftersom 

intervjuerna har delats upp mellan oss måste vi också vara öppna för den möjlighet att vi kan 

ha gjort olika tolkningar samt bedömt olika delar av materialet som relevanta för studien. För 

att minska risken för detta valde vi därför att efter genomläsning av en persons samtliga 

intervjuer att gemensamt diskutera och försöka synkronisera våra tolkningar av empirin. 

Samtidigt bör man ha i minnet att reliabilitet i kvalitativa studier inte går att fastställa på ett 

enkelt och tydligt sätt eftersom syftet är att beskriva snarare än att mäta (Carlsson, 1991). 

Generaliserbarhet 

En fråga som är central inom all forsknings- och utredningsmetodik är hur långt resultatet kan 

generaliseras och intervjuforskningen får ofta kritik för att använda sig av för få 

intervjupersoner för att detta skall vara möjligt (Elofsson, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Då vi inom ramen för studien vill undersöka vad intervjupersonerna själva säger om socialt 

samspel har vi inte heller ambitionen att utforma en teori som är allmängiltig och applicerbar 

inom andra domäner. Detta är inte heller tanken inom Grounded Theory eftersom all teori 

måste grundas i data varför den också blir svår – om inte omöjlig – att applicera på andra 

domäner (Glaser & Strauss, 1967; Hartman, 2001). Strauss och Corbin (1994) använder sig 

istället av ordet förutsägbarhet för enligt metoden utvecklade teorier och menar att, om 

ungefär samma villkor råder inom andra domäner, kan man även vänta sig ungefär samma 

resultat. 

Tre centrala begrepp inom Grounded Theory är relevans, funktion och modifierbarhet. En 

teori skall enligt Strauss & Corbin (1994) inte ses som för alltid fastställd. Det viktigaste är att 

den kan beskriva det som är viktigast för de personer teorin handlar om och vara användbar, 

men också att den går att modifiera (a.a.). En modifiering kan vara nödvändig för att bättre 

kunna beskriva verkligheten vid nytillkommen data, men kan också ses som en anpassning till 

verkligheten, eftersom teorier beskriver en verklighet i ständig förändring (Hartman, 2001; 

Starrin et al., 1991; Strauss & Corbin 1994). 
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RESULTAT 

Huvudtema: Socialt samspel 

Då vi arbetat med materialet har vårt huvudtema kommit att bli socialt samspel. Alla 

intervjupersoner i vår studie pratar om sina relationer till andra människor, och beskriver 

dessa på olika sätt. En stor likhet mellan de olika intervjupersonerna är att de alla på något vis 

beskriver att de har ett stort behov av att vara ensamma och flera av dem använder ord som 

”solokvist” eller ”ensamvarg” för att beskriva sig själva. Samtidigt som de beskriver att de har 

ett stort behov av att vara ensamma, berättar de också att de har ett behov av att ha fungerande 

sociala relationer. Vid kategorisering av materialet fann vi fem olika relationer som kan 

kopplas till intervjupersonernas erfarenheter av socialt samspel. Dessa visade sig vara både 

relationer till olika aktörer samt intervjupersonernas relation till sin egen diagnos. 

Relationerna har alla olika funktioner och egenskaper som bidrar till att antingen främja eller 

motverka personernas möjligheter till socialt samspel. För att tydliggöra detta finns ett 

sammanfattande stycke under var och en av de olika relationerna som beskriver vilka 

funktioner och egenskaper som kan kopplas till respektive relation.  

Tema 1: Relationen till diagnosen 

Under tematiseringen av materialet fann vi att en av grundpelarna till de intervjuades 

erfarenheter av och initiativ till socialt samspel var deras eget förhållande till sin diagnos. Hur 

intervjupersonerna förhåller sig till sin diagnos har stor betydelse för deras sociala samspel. 

Intervjupersonerna pratar om hur det är att uppleva en psykos, hur det är att leva i gränslandet 

mellan frisk och sjuk, samt om svårigheterna i att umgås med andra människor då man är rädd 

att dessa ska bli skrämda av diagnosen. Några av intervjupersonerna pratar öppet om sin 

diagnos med sina nära vänner, medan andra känner en skam över att vara sjuka och är rädda 

att andra ska ta avstånd om de blir medvetna om diagnosen. I beskrivningarna om hur det är 

att uppleva en psykos berättar intervjupersonerna om hur det känns att tappa tilliten till sin 

egen världsbild och om svårigheterna i att leva i en annan värld än andra. Det berättar också 

om obehaget det innebär att tappa kontrollen över sina egna tankar.  

 

Förändrad självbild 

Flera av intervjupersonerna beskriver hur det känns att uppleva en psykos. De förklarar att det 

känns som att de lever i en annan värld eller får en annan verklighetsuppfattning. Trots att de 

menar att de tappar verkligheten, säger några samtidigt att de i någon mån är medvetna om att 

deras tankar inte är verkliga. Deras beskrivningar visar hur de i det psykotiska tillståndet 

tappar tron på sig själva, då de pendlar mellan två olika bilder av verkligheten, omvärldens 

och deras egen.  

 

”Ja, hur skulle jag ringa in det... Man drabbas plötsligt av en förändrad 

verklighetsuppfattning, man uppfattar inte längre verkligheten som man gjorde innan utan 

man får för sig en massa saker, börjar få konstiga tankar och dylikt som man inte brukar ha 

annars, så skulle jag beskriva min upplevelse.” - IP2 
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”Jag vet inte... Jag borde ju insett själv, men det gör man inte i det läget vet du, man lever i 

sin egen värld, helt klart, allt är så verkligt så det... ja, det är helt otroligt” - IP1 

 

”Fast jag kunde ju också känna att jag tyckte att det var så konstigt, för jag tyckte att när jag 

var knäpp så var jag så påtagligt knäpp, alltså även fast jag inte tyckte det så kan jag ju... om 

jag skulle sett mig själv utifrån så skulle jag tänkt att det här är en riktigt knäpp människa.” - 

IP4 

 

”Ja, vad är det som händer...det är som ens sätt att uppfatta verkligheten förändras. I normala 

fall har man inga konstiga tankar i huvudet, men plötsligt börjar man få för sig saker liksom 

som det inte finns någon grund till. Och jag har så svårt att begripa var dom där tankarna 

kommer ifrån.” - IP2 

 

”(...) Och att jag upplevde att jag inte kunde stänga av, det är ju någonting som jag upplevt 

sedan... också dom gånger jag blivit sjuk, jag kan liksom inte stänga av tankeflödet, så.”  

- IP4 

 

Ambivalens 

Flera av intervjupersonerna beskriver en känsla av att inte veta riktigt var de hör hemma. De 

känner sig friska bland personer som är sjuka och sjuka bland personer som är friska. Denna 

jämförelse med andra människor gör att de hamnar i någon slags gränsland där de inte riktigt 

vet vilken fot de ska stå på. De vill gärna umgås med de friska samtidigt som de beskriver att 

de ibland kan känna sig obekväma i denna typ av sällskap. Att umgås med sjuka verkar för 

många vara något mycket påfrestande.  

 

” Fruktansvärt, jag var... jag kände mig ju helt frisk bland dom där dårarna som gick där va, 

så att... Jag menar... första natten när man var lite... när man levde i sin egen lilla värld då 

märkte man ju ingenting, men dagen efter när man hade sovit då insåg jag ”herregud, vad har 

jag här att göra?”, och så vart man liksom inte utsläppt va...” - IP1 

 

” (...) dom är fullständiga galningar, dom är psykopater känner jag i den här föreningen, dom 

bara tittar på mig som en mentalpatient och...distanserat... och dom har varit precis det mest 

felaktiga man kan utsätta sig för när man har en psykos, för dom har liksom förvärrat... - IP3 

 

”Jag känner att jag är någon sån där konstig ”bordelinare” som inte... jag är inte tillräckligt 

sjuk för att vara bland dom sjuka, och inte tillräckligt frisk för att vara bland dom friska, jag 

befinner mig i någon slags gränsland där jag inte riktigt vet vilken fot jag ska stå på. Men 

egentligen så... ja, jag kanske inte... jag kanske hör hemma bland tråkmånsarna (skrattar).”   

- IP2 

 

Öppenhet om diagnosen 

Under kodningen av materialet såg vi ett samband mellan intervjupersonernas upplevelser av 

socialt samspel och om de berättat för sin omgivning om sin diagnos. De intervjupersoner 

som inte berättat om sin diagnos upplevde detta som en stressfaktor i samspelet med andra 

individer, medan de som på ett eller annat sätt hade berättat om sina problem inte kände 

samma oro över faktumet att någon skulle ta avstånd på grund av diagnosen.  
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”Nej men det är väl det här psykiska som man vill hålla hemligt (...) Samtidigt som man 

önskar att man hade någon förtrogen som man inte behövde dölja med för att man... som 

man kunde prata om allt med” - IP2 

 

”Ja, hon är ju väldigt öppen om det, för det är ju inte jag, jag pratar aldrig om att jag har varit 

sjuk förutom med henne fast då gör jag det inte när... liksom... då gör vi det själva, vi ses ju 

också en hel del utanför jobbet.” - IP4 

 

” Ja, man är väl rädd liksom att folk bara ska säga nej rakt av, ”jag vill inte ha någon kontakt 

med dig”” - IP2 

 

”(...) om jag skulle berätta att jag har haft en psykos så skulle jag ha förlorat det här jobbet 

direkt, då skulle dom ha varit mycket, mycket snabbare med att kicka mig, så jag spelar 

också ett spel, jag säger inte ett skit, och det är det som gör så ont, att jag måste ju hålla 

masken” - IP3 

 

”(...) jag har inte varit ärlig mot dom, jag har inte varit ärlig, jag har varit fruktansvärt kall 

och neutral, stängd, och jag känner att jag har velat vara det för jag har inte velat ta in mer 

konstiga knasiga kommentarer, det blir bara ännu mer belastning för mig i mitt processande, 

eller vad man ska kalla psykosen, att lösgöra sig från det här låsta beteendet.” - IP3 

 

En av intervjupersonerna förklarar sin oro med att hon haft negativa erfarenheter av andra 

människors reaktioner tidigare och att detta gör att hon är rädd att berätta.  

 

”(...) för jag berättade att jag hade en bror som var psykiskt sjuk och då reagerade hon med 

”ja, du måste vara väldigt försiktig om du ska träffa honom” och så där, ”du ska inte lämna 

ut din adress så att han kan komma och bråka” (fniss i rösten) liksom, då tänker jag ”jaha, 

har hon sådana idéer om psykiskt sjuka då... ja då kanske hon inte vill träffa mig något mer 

om jag berättar att jag själv har haft... har haft samma problem”” - IP2 

 

”Och när jag var yngre så... eh... hade jag en del vänner som drog sig undan, och jag försökte 

ta reda på varför, men jag tror jag aldrig fick något riktigt svar. Så det kanske har att göra... 

att... i och med att mina bröder är sjuka, eller att man är i riskzonen då, man har gener och så, 

så kanske dom tycker att det är obehagligt (...)” - IP2 

 

Den av intervjupersonerna som valt att prata öppet om sin diagnos berättar att han tycker att 

det är skönt att människorna runt omkring vet hur det är, samtidigt som han känner att han 

skäms lite inombords.  

 

” (...) Alla Arbetskamraterna vet ju om att jag... typ, för jag snackar ju helt öppet om det...”   

- IP1 

 

 

”Nja, man skäms ju inombords, men jag bryr mig inte om det, det är ju ingen som säger 

någonting men dom vet ju om att man har varit där så att... det är ingen som säger 

någonting.” - IP1 
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En av intervjupersonerna umgås bara med personer som själva varit aktuella inom psykiatrin, 

samt med sina föräldrar och sin bror. Detta gör att alla personer han umgås med är medvetna 

om hans diagnos, eller själva har liknande problem. Han är dock fortfarande försiktig med vad 

han berättar och för vem.  

 

”Jo, men det vet jag inte, jag slutade att berätta om det där för vem som helst (...) Jo, det är 

sånt som jag tycker är bra om man kan ha för sig själv och sådär, det är sånt man vill behålla 

för sig själv” - IP5 

 

”Nej det är många som jag träffar, det är sådana som har varit i vården och så” - IP5 

 

Egenskaper och funktioner 

Det vi har sett i materialet är att flera av intervjupersonerna upplever att diagnosen är något 

man skäms över, eller något man gärna vill hålla för sig själv. Några uttrycker en önskan om 

att kunna komma någon så nära att man faktiskt vågar berätta. Flera av personerna berättar att 

diagnosen har varit ett hinder i skapandet av nya relationer, då man är rädd att den nyfunna 

vännen kommer att försvinna om man berättar. De personer som däremot har vågat berätta 

upplever att det är en trygghet att ha personer nära som vet hur det kan bli. Relationen till 

diagnosen präglas alltså av osäkerhet och ambivalens samt att den påverkar intervjupersonens 

bild av sig själv.  

Tema 2: Familjerelationer 

Alla personer i vår studie pratar någon gång om relationen till sin familj. För fyra av fem 

intervjupersoner handlar detta främst om relationen till sina föräldrar. I den sista 

intervjupersonens berättelse är det istället intervjupersonens bror som står för 

familjebegreppet, då föräldrarna inte längre finns i livet. En av intervjupersonerna har gift sig 

och skaffat barn, så hon har både sina föräldrar och syskon att relatera till samt sin egen 

familj.  

 

Stödjande 

Nästan alla personerna beskriver hela eller delar av familjen som en stöttepelare då man 

upplever att man hamnat i kris. De berättar att det är skönt att ha någon som det hur det kan 

bli och att det är skönt med någon som alltid finns där. Det som betonas i flera av intervjuerna 

är hur viktigt det är att ha någon som förstår och som kan hjälpa till när det känns riktigt illa.  

 

”(...) Ja men det är väl skönt att ha någon som vet hur det kan bli och som vet. ” - IP1 

 

”(...) då det är lite kris, då ringer jag brorsan och säger det.” - IP1 

 

’‘Ja, då får jag väl vända mig till mamma och pappa. Om jag verkligen kommer i knipa får 

jag fråga mamma och pappa, för dom hjälper mig då, fast dom kommer ju inte att gilla att 

göra det.” - IP5 
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”Ja, han (pappan) kan faktiskt vara ett stöd just för att han har, alltså när man... Man kommer 

ju väldigt lätt in i något slags sätt att prata som är oerhört osammanhängande, men han kan 

ofta följa det på något sätt (...)” - IP4 

 

”Ja, det är viktigt att man träffas. Det är ovanligt egentligen att bröder håller ihop så länge 

som... jag menar... jag känner ju massor av personer som inte har någon kontakt med sina 

bröder och systrar, men vi har jättebra kontakt.” - IP1 

 

”I: Mm. Men har du någon som du kan ringa sådär, som ställer upp om det är något? 

R: Nej. Mamma. (...) Ja, så det känns lite skrämmande faktiskt.” - IP2 

 

En av intervjupersonerna är gift och har barn, och beskriver hur hennes egen familj har blivit 

hennes skyddsnät. Hon menar att hennes fokus har flyttats från sig själv till barnen och att det 

därför inte längre finns något utrymme för henne att bli sjuk.  

 

”Mm. Så att det är klart att en familj gör att man har ett... man har ett nätverk helt enkelt (...) 

Vilket ju är oerhört viktigt även i en depression, för det är ju liksom... alltså så dåligt som jag 

mådde då så var det ju ändå tanken på att man kan inte skada sig själv med småbarn, alltså 

med barn som det här, det får man inte göra liksom (...)” - IP4  

 

Förminskande 

En annan aspekt av relationen till familjen är känslan av att vara en belastning. Flera av 

intervjupersonerna beskriver hur de vänder sig till familjemedlemmar då de är i behov av 

hjälp. Det kan handla om att ekonomin inte går ihop, eller att man upplever att man tappat 

kontrollen över sin livssituation. Några av intervjupersonerna beskriver hur de upplever att 

deras familj klagar och nedvärderar dem, men de menar samtidigt att de inte har någon 

annanstans att vända sig när det verkligen krisar.  

 

”Ja, just det, ja. Nej men det är skitjobbigt att vara jag, för jag får liksom bara en massa 

klagomål från min mamma” - IP2 

 

”Och min mamma och min syster tycker att ”nu får du skärpa dig, du kan inte hålla på... vi 

tycker att du dissar alla människor”. Och jag klarar inte av att höra att dom har rätt längre. 

utan nu... nu vill jag faktiskt få lite cred för vem jag är liksom.” - IP3 

 

”Nej, men det är nog mer min syster som har tagit det ansvaret, att hon har väl upplevt sig 

själv som den enda friska i familjen. Och hon har sett ner på mig, verkar det som (...) Och nu 

på äldre dar så är det väl fortfarande på samma sätt, att hon tycker att det är väldigt 

besvärande att jag är som jag är, och... ja... jag upplever inte att jag får så mycket stöd” - IP2  

 

Beroende 

Flera av intervjupersonerna upplever det jobbigt att behöva vända sig till familjen för hjälp, 

då de menar att de bör vara vuxna och kunna ta hand om sig själva. De beskriver också hur de 

önskar att de kunde ta klivet ut i vuxenlivet, men att de i beroendet av föräldrarnas stöd 

upplever att de blir barn på nytt.   
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”... min mamma har inte tagit mig på riktigt stort allvar för hon... tror jag tar inte sig själv på 

så stort allvar. Det är det här som är så smärtsamt att inse, för det gör att jag blir väldigt 

oseriös, jag vågar liksom inte bli vuxen. ” - IP3 

 

”För min pappa... det han har gjort är att helt behålla och radera min självkänsla, han har 

liksom inte erkänt min rätt att vara mig själv, han har liksom bara förväntat sig att jag är hans 

ägodel, alltså hans son, någonting som tillhör honom, han har inte kunnat bete sig så att jag 

har fått en känsla av att ”jag är (eget namn)”. ” - IP3 

 

”Ja, men då var ju mina föräldrar där, så dom har ju tagit ett stort ansvar för honom (sonen) 

och det... ja... sedan bodde min mamma hos mig hela första året, sedan när jag kom tillbaka 

hem igen så att säga. Jag var ju väldigt skör första tiden, och det var... det var ju jättebra, 

sedan ja... sedan har det ju sina för- och nackdelar hur nära kontakt man har med sina 

föräldrar, men i det läget var det ju absolut det bästa som kunde hända.” - IP4 

 

”Så att...nej... Jag kan väl känna att jag fortfarande har ett jätteknepigt förhållande till mina 

föräldrar, faktiskt, även om... om jag kan se att jag har liksom fått mycket stöd av dom så 

finns det fortfarande någon... ja.” - IP4 

 

En av intervjupersonerna vänder sig till familjen för att få hjälp med det mesta, det kan vara 

räkningar, mat eller pengar. Han upplever dock inte, till skillnad från de andra 

intervjupersonerna, att han har något problem med detta eller att han önskar att han kunde 

klara sig själv. Han beskriver att det är skönt att komma ut till mamma och pappa och få äta 

och vila sig lite varannan helg, även om mamman ibland gnäller på honom för att han inte kan 

hålla i sina pengar.  

 

”Jag brukar åka till helgen till mamma och pappa, ibland får jag 500 av pappa. (...) Och så 

brukar dom köpa konserver med mat, ärtsoppa och köttfärssås på burk och sånt där till mig 

(...) Mamma brukar köpa limpor när hon är ute (och reser) och sådär” - IP5 

 

”Jo, jag vet inte... Mamma säger att jag har slösat för mycket pengar, men jag har varit hos 

mamma och pappa på helgerna, jag har fått mat där och sådär.” - IP5 

 

”Mamma hjälper mig, men jag får jättemycket räkningar, och så har jag rätt dyr hyra också.” 

- IP5 

 

En annan av intervjupersonerna har ett minst sagt ansträngt förhållande till sin pappa. Hans 

pappa hjälper honom med pengar, och har köpt en lägenhet till honom. Han menar att pappan 

gör detta för att slippa ta ansvar för sitt barn känslomässigt, och att han hellre hade varit utan 

det ekonomiska stödet och fått ett känslomässigt stöd istället. Han beskriver hur han valt att 

studera för att knäcka sin pappa och visa att han är bättre än honom.  

 

”För att sedan bara kunna hugga av i portioner, ungefär som kött från ett djur, och att äta 

upp. det är så jag känner mig behandlad, han skär ut kött ut hjärtat på mig för att... för att det 
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är liksom... mitt hjärta slår, jag älskar hårdare och hårdare (ohörbart), jag gör allt jag kan, för 

det är så han beter sig mot mig, att jag ska älska honom så hårt det går” - IP3 

 

”(...) jag hade fått alla dom här pengarna av min pappa, han gav mig och min syster aktier, så 

vi fick en gigantisk summa, inte så stor idag, men för mig idag så är den summan helt och 

hållet oändligt stor, jag fick (summa pengar) kronor. Ehh... och min syster och jag har båda 

alltså inte kunnat göra något vettigt av de här pengarna vilket är fullkomligt löjligt för att... 

Ja, det visar tycker jag...det är ett ganska klart statement om hur lite man kan tänka om man 

har erfarit en sådan människa som vår pappa. (...)” - IP3 

 

”Men eftersom min pappa alltid har varit väldigt, väldigt... jag måste säga slug, han har alltid 

haft en baktanke med sina saker, så inser man ju inte att... det han gör här med att ta bort ett 

problem, för han vill flytta till (utländsk stad 2), men han kan inte lämna sin son utan bostad. 

Och han kan inte acceptera att hans son bor i hans bostadsrätt, det är otänkbart.” - IP3 

 

Egenskaper och funktioner 

Utifrån detta resultat kan vi se att funktionen som familjerelationerna fyller är en trygghet 

eller ett stöd, samtidigt som några av intervjupersonerna upplever att den skapar ett hinder i 

den individuella utvecklingen. De upplever att de mot sin vilja är beroende av familjen, och 

att de på grund av sitt beroende får stå ut med att känna sig anklagade av familjen. 

Beträffande karaktären på familjerelationerna så är det en stor spridning i materialet, från de 

intervjupersoner som upplever sig ha en god relation till sin familj till de intervjupersoner som 

inte alls är nöjda med relationen och därmed uttrycker en önskan om att relationen skulle 

fungera på ett bättre sätt.  

Tema 3: Vänskapsrelationer 

Alla intervjupersoner berättar om sina relationer till vänner. Dessa ser olika ut för de olika 

intervjupersonerna, då några har vänner de känner att de kan lita på medan detta för andra 

verkar vara något av en dröm. De beskriver svårigheter både i att finna nya vänner, samt att 

hålla kontakten med de vänner de en gång funnit.  

 

Tillit 

Två av intervjupersonerna beskriver hur viktigt det är att ha någon nära som man verkligen 

kan lita på. En av dessa har en nära vän som är medveten om hennes diagnos, och som har 

varit med och stöttat henne genom tiden inom psykiatrin. Den andra är rädd för att andra ska 

få reda på att hon har en diagnos, men längtar efter att träffa någon som hon kan lita på så 

mycket att hon faktiskt vågar berätta.  

 

”Egentligen så... det jag menar med en riktig vän det är ju en person som man litar på till 

100% och kan berätta även mer känsliga saker som med mina psykiska besvär, och det är ju 

något jag är väldigt förtegen med, men som jag egentligen har ett mycket stort behov att få 

prata om” - IP2 

 

”Det hade ju varit lättare att bära sin sjukdom om man hade haft bra vänner omkring sig som 

man kunde lita på.” - IP2 
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”Och så pratade jag mycket i telefon, alltså det var ju min kontakt med yttervärlden, jag 

minns... hon som var här nu, (namn på kompis), henne pratade jag mycket med i telefon, 

som jag gått i gymnasiet med, hon är färdig psykolog nu (fniss).” - IP4 

 

”Ja, ja och kanske framför allt för att hon har varit med. Alla andra människor runt omkring 

har ju liksom inte... det var ju så länge sedan jag var dålig nu så alla andra bekanta är ganska 

nya, i alla fall de som bor här är det (...) Nej, men jag menar att hon är definitiv en sån som 

skulle märka om någonting var på väg, eller... och också en sån som jag bara kan ringa om 

jag mår dåligt, när som helst, så. Men... ja...” - IP4 

 

En av intervjupersonerna beskriver hur hon gärna skulle vilja ha fler vänner och ett större 

nätverk, men att hon tycker att det är svårt att bygga upp en vänskap. Hon menar att det tar tid 

att lära känna någon ordentligt, och att man först då kan veta om det är en relation man vill 

satsa på eller inte.  

 

”Det tar ju tid att bygga upp en vänskap (...)” - IP2 

 

”Ja, det kan man nog säga... eller både och, jag har inga svårigheter att prata med folk men 

sedan det här med att bli närmare bekant det kan vara lite känsligt. Man vet inte riktigt om 

man själv vill, och om den man pratar med är intresserad. Det där är ju sånt man bygger upp 

i början av sitt liv, i tonåren och fram till 25, 30 kanske, sedan när man blir äldre då är det ju 

meningen att man redan har sin bekantskapskrets som fortfarande finns kvar.” - IP2 

 

Otillräcklighet 

För två av intervjupersonerna kommer vänskapsrelationerna med villkor. De upplever inte att 

deras personliga egenskaper är tillräckligt intressanta för att andra ska vilja umgås med dem. 

Det blir istället yttre omständigheter som tillgång till pengar eller mat som gör att vännerna 

vill umgås. Intervjupersonerna är medvetna om att vännerna vill umgås för att de får ut 

någonting av det, men känner att det är bättre att ha några vänner än inga alls.  

 

”Han kommer och dricker mjölk och äter chokladbitar hos mig, han kan ju inte komma flera 

gånger om dagen, så jag drar ut jacket. (...) Jo, men han ringer jättemycket, jag orkar inte 

svara varje gång han ringer.” - IP5  

 

”Ja, men han har inte så mycket pengar, och så kommer han till mig bara för att röka och 

dricka 3,5:or öl och så där. Om man inte skulle bjuda honom på det, på cigaretter och 3,5:or 

öl, då skulle han inte komma till mig” - IP5 

 

”Jag är snäll, jag bjuder bort allting jag har nästan, (kompis 3) kan röka flera askar cigaretter 

för mig på en vecka och sådär.” - IP5 

 

”Det är klart att dom utnyttjar mig och sådär, jag tycker ibland att dom utnyttjar mig, man 

ska bjuda på öl och mjölk och kex och allt möjligt” - IP5 
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”(...) jag var ju intressant för J, och häftig och så där just därför att jag hade mycket pengar, 

tror jag, och det var det som folk tyckte att... var häftigt, det var det som folk attraherades av, 

men jag tror inte att det var så mycket för mig. Och det märker jag ju idag också hur svårt det 

är att relatera till andra människor för att jag är.. jag har blivit sviken i hela mitt liv så det 

är... (...)” - IP3 

 

Förluster 

Ett annat tema som är återkommande i flera av intervjupersonernas berättelser är känslan av 

att de förlorat vänner. De beskriver att de tycker att detta är väldigt tråkigt, då de tror att de 

vänner de förlorat skulle kunnat vara väldigt goda vänner idag. Anledningen till att vänskapen 

gått förlorad är för den ena personen direkt kopplat till att han flyttat från området där vännen 

bor, medan den andra personen är rädd att det är hon själv som inte är tillräckligt intressant 

för att någon ska vilja umgås med henne en längre tid.  

 

”Ja, det är väl dom man har tappat kontakten med, så undrar man hur kommer det sig, man är 

väl ingen tillräckligt intressant människa för att dom ska vilja fortsätta vara bekant med en, 

och då känner man sig trött.” - IP2 

 

”(...) Jag kommer ihåg ett namn, X, en kille, och jag kände att hade vi stannat i (förort 2) så 

hade X och jag nog förmodligen blivit kompisar för livet, han var riktigt bra, och han gillade 

mig, jag vet att vi gillade varandra (...)” - IP3 

 

”Ja, det är väl rätt okej, jag känner ju så där att jag borde ha ett större kontaktnät, jag träffar 

henne (mamman) på helgerna och så träffar jag (kompis 1) ibland, annars har jag ju tappat 

kontakten med alla andra kontakter som jag har haft. det var ju en tjej i min klass som också 

hade (samma neurologiska sjukdom), så vi träffades ett par gånger och vi pratade om att vi 

skulle börja jobba på Röda Korset. Sedan när jag ringde henne en dag så var det en sådan 

röst som sade ”numret har upphört utan hänvisning” (...) Så jag har tappat kontakten med 

henne” - IP2 

 

Distans kontra närhet 

Som vi beskrivit i inledningen har intervjupersonerna ett stort behov av närhet, samtidigt som 

de tycker att det är jobbigt när andra kommer för nära. Denna pendling mellan distans och 

närhet upplevs vara svår att hantera för de intervjuade personerna. För några av 

intervjupersonerna handlar det om psykisk närhet, att våga vara öppen och berätta om sina 

problem, medan det för andra handlar om fysisk distans, då de gärna vill få vara ensamma 

ibland. Det handlar alltså om att hålla vänskapen på en sådan nivå att det finns en balans 

mellan distans och närhet.  

 

”(...) Och det beteendet... det är någonting som... det är en chock för mig hur min chef... 

alltså har lagt sig... har lagt sig så nära mig, som ett slickat dasspapper, och jag vet inte 

varför, men det inser jag att... jag har distanserat mig, jag försöker hålla mig distanserad 

jättejättemycket för att visa att ”nej, jag tycker inte att du ska vara såhär nära mig” (...)” - IP3  

 

”Jo, t.ex. nu ska jag ju hem till (kompis 1) efter att vi är klara här, och vad ska jag säga till 

henne då, jag har inte berättat för henne att jag har haft psykiska besvär, ”jaha, vad är det för 
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intervju?”, jag sa att jag skulle på intervju idag. ”anställningsintervju, eller?” (fniss) Ja, så 

det måste jag ta ställning till, ska jag dra till med en nödlögn, eller ska jag säga som det är?” 

- IP2 

 

”Vi är två... dom två som röker, då går vi och röker och sitter och snackar, ibland går vi ut 

på... efter jobbet och tar en öl och så där. Han har jag mycket bra kontakt med, det blir... ja, 

det blir ju varje dag när man är på jobbet.” - IP1 

 

Intervjupersonerna beskriver också att det är väldigt viktigt för dem att ibland få vara 

ensamma utan kontakt med andra människor.  

 

”Jag är en ensamvarg” - IP1 

 

”Jag kan ibland också vilja vara ensam, men det är väl fifty-fifty, både social och ibland vill 

jag vara ifred.” - IP2 

 

”Ibland går jag och skriker hemma när telefonen ringer mycket och så där, när det ringer 

massvis med gånger och jag har mycket att göra, då kan jag svära och så på telefonen.” - IP5 

 

Egenskaper och funktioner 

I intervjupersonernas erfarenheter av vänskapsrelationer kan vi se att tillit är något de söker i 

en vän. De som har fungerande vänskapsrelationer beskriver att det är skönt att ha någon att 

lita på, medan de som saknar dessa beskriver hur de längtar efter någon att lita på. Vi kan 

också se att känslan av otillräcklighet är något som präglar intervjupersonernas 

vänskapsrelationer. Några har vänskapsrelationer där de ”betalar” för vänskapen med mat 

eller pengar, medan andra har tror att de inte är tillräckligt intressanta för att någon skulle 

vilja vara intresserad av att vara deras vän. Vi kan också se att flera av intervjupersonerna 

pratar om förluster av vänner, där detta både är något som hänt tidigare och något man är rädd 

ska hända igen. Intervjupersonerna beskriver också hur de gärna vill ha närhet i sina 

vänskapsrelationer, men att de även behöver få vara ensamma ibland. En vänskapsrelation 

behöver därför innehålla en balans mellan närhet och distans.  

Tema 4: Kärleksrelationer 

Intervjupersonernas upplevelser av kärleksrelationer sträcker sig från att ha hittat en partner 

att dela livet med, till att ha gett upp tanken på att någonsin träffa någon att dela livet med. 

Den främsta anledningen till att intervjupersonerna vill träffa någon, är att de tror att det 

skulle få dem att må bättre. De känner också att det innebär en trygghet att ha en partner.  

 

Längtan och uppgivenhet 

Fyra av fem intervjupersoner berättar någon gång i sina intervjuer om hur de önskar att de 

hade någon att dela livet med. De berättar alla på olika sätt och med olika önskemål om hur 

förhållandet skulle vara, men en gemensam nämnare är att det skulle få dem att må bättre om 

de hade någon att dela livet med. Två av personerna har gett upp tanken och menar att de vant 

sig vid att vara ensamma och att det ändå skulle ta för mycket tid från det de annars vill göra.  
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”Jag förstår mig inte på det va, jag skulle antagligen, tror jag, må mycket bättre om jag vore 

gift” - IP1 

 

”Nej, jag har ingen tjej, jag har nästan inte tid till någon... tiden räcker inte.” - IP5 

 

”I: Men är det något du tänker på ibland? 

R: Jo, det tänker jag på ibland 

I: Att man skulle leva och bo ihop med någon, eller? 

R: Jo, jag kan väl tänka det också (...) Fast jag börjar vänja mig nu vid att vara ensam, eller 

bo själv och så.” - IP5 

 

En av intervjupersonerna beskriver hur han skulle vilja att ett förhållande skulle vara, och han 

önskar att han skulle kunna hitta någon som det fungerar bra med utan problem.  

 

”(skratt) Ja, det är en rolig fråga ”hur skulle det vara?”, det är... ja, hur skulle det vara... det 

ska ju vara bra liksom, det ska ju vara bra för båda liksom, det ska inte vara något problem, 

det ska löpa som ett rinnande vatten, tycker jag, om man konverserar eller man umgås och 

man... man kan prata om vad som helst utan krumbukter.” - IP3 

 

”(...) Och det jobbiga är just att acceptera att det är svårt liksom.... ja, uthållighet, att 

acceptera människors avståndstagande.” - IP3 

 

En annan av personerna är rädd att hennes förmåga att bli förälskad har försvunnit då hon inte 

varit förälskad på länge. Hon längtar och hoppas att hon en dag ska träffa någon, men pendlar 

mellan att ge upp eller att våga hoppas.  

 

”Ja. Nej, men det här med kärlek det känns ju som ett ouppnåeligt mål. Nu håller jag på och 

läser en bok där det står att alla människor har en tvillingsjäl, någon som man hör ihop med, 

men det är inte alla som tror på det. (...)” - IP2 

 

”Men jag vet ju inte om jag har förmågan att bli förälskad längre, det känns inte så faktiskt, 

det är väldigt sorgligt, det känns som att jag har förlorat den förmågan. (...) Jag har blivit 

känslomässigt avtrubbad så ingenting biter på mig, det är som att hälla vatten på en gås.”  

- IP2 

 

Trygghet 

Att vara i ett förhållande innebär för intervjupersonerna att ha någon form av trygghet, någon 

som tar ens parti. Det finns också en aspekt där man vill ha någon som kan hjälpa till med det 

praktiska i livet, som till exempel ekonomin.  

 

”(...) Men jag tycker att det är synd att det inte finns någon... det är det jag längtar efter hos 

min partner, en man som ser mig och ser mina positiva sidor och sedan kan ta mig i försvar. 

Jag har aldrig haft någon människa som har tagit mig i försvar, det skulle vara så skönt.”  

- IP2 
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”(...) Och så känner jag... ja, men enda utvägen det är om jag träffar någon som jag vill gifta 

mig med, så flyttar vi ihop och så delar vi på alla kostnader, men det kan ju inte jag bara 

beställa såhär.” - IP2 

 

”Nej, alltså jag vill hitta... jag behöver en man som har ett rejält yrke, någonting man kan 

försörja sig på, som ger en god inkomst och en bra grund liksom. För om vi är två stycken 

som är ute och cyklar då blir det ju varken hackat eller malet.” - IP2 

 

Den av personerna som har ett förhållande beskriver hur hon upplever att förutsättningarna 

för att vara frisk har blivit större sen hon träffade sin man.  

 

”Ja. Jag känner mig väl inte... ja... det känns som att... Alltså förutsättningarna nu för att vara 

frisk är mycket större” - IP4 

 

”(...) Jo, men jag tänker på det också, lite det här jag var inne på tidigare, alltså någonstans så 

har jag ju valt att ha ett hyfsat stabilt liv, alltså jag skulle ju kunna... alltså jag tycker att det 

är liksom stabilt med man och barn och så där (...)” - IP4 

 

Sökande 

Att hitta en partner verkar vara en kamp för intervjupersonerna. Det är svårt nog att hitta en 

vän som man kan lita på tillräckligt mycket, och att då hitta en partner som man förväntas 

dela allt med är ännu svårare. Att dessutom ha ett litet kontaktnät gör att man måste hitta 

alternativa sätt att finna den rätta. En av personerna använder sig av dejtingsidor på nätet och 

kontaktannonser i tidningen, men känner att tekniken ibland hamnar i vägen för hennes 

kontaktsökande, är det inte telefonen som slutat fungera så är det svårt när hon inte har någon 

dator.  

 

”Nej, nej, jag svarade på en kontaktannons och träffade den här mannen en gång, men sedan 

i och med att jag bytte till Comhem telefonbolag, så stängdes min telefon av, man måste ha 

ett modem inkopplat för att det ska fungera, så jag fick vänta på att få det inkopplat i två 

veckors tid, var jag utan telefon (...) Ja, jag ringde efter dom här två veckorna och sade ”jag 

har inte haft någon telefon på två veckors tid, så jag har inte kunnat ringa”, fast sen hörde 

han aldrig av sig.”  - IP2 

 

”Och... nej, och sedan anmälde jag mig till en sån här dejtingsajt och jag har fått massor med 

svar, men jag har inte kunnat svara på dom, för det kan man inte göra från 

arbetsförmedlingen, jag har ju ingen dator hemma vet du. Och så försökte jag på biblioteket 

också... ja, jag tittade väl lite på några stycken men jag svarade inte. Så nu har jag... nu ska 

jag träffa min systerdotter ikväll så kan jag göra det hemma hos henne (fniss)” - IP2 

 

Otillräcklighet 

Flera av intervjupersonerna uttrycker på olika sätt hur de känner att de har svårt att räcka till. 

De vet inte om de har det som krävs för att vara i ett förhållande. Några menar att den 

tilltänkta partnern har för höga krav medan någon menar att de själva inte vet om de har något 

som någon annan skulle vara intresserad av.  
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”(...) jag tycker mycket om tjejer, som jag kan snacka med och så där, men dom vill ju 

liksom ha en... i en och samma kille vill dom ha Arnold Schwarts (ohörbart), (ohörbart), 

Mikael Persbrandt... ja...dom här...” - IP3  

 

”Och det gör också att det blir svårt att koppla av i nya sällskap, om jag t.ex. har en dejt med 

en man och ska liksom framstå som en attraktiv partner, det är nästan omöjligt när man har 

så mycket privata problem, att sitta där och vara attraktiv (fniss), det är lite svårt.” - IP2 

 

En av personerna funderar mycket på vem hon skulle tänkas passa ihop med då hon inte 

riktigt känner att hon passar in någonstans. Hon undviker att umgås med sjuka människor, då 

hon tycker att de är jobbiga, samtidigt som hon inte känner sig bekväm i att umgås med friska 

människor.  

 

”Men man är som ett rö för vinden då kan man känna sig väldigt osäker på sig själv, och... 

vad har man för åsikter, och vad ska man prata om och... liksom det... Alltså ens liv har 

dominerats så mycket av sjukdomar så att... det är inget roligt att sitta och prata om 

sjukdomar, såvida man inte jobbar inom vården, då kanske man tycker att det är intressant, 

men... Alltså jag tänkte faktiskt...(...) Nej, men jag tänkte att det kanske är bra att dejta en 

läkare (fniss) (...) för han är ju intresserad av sjukdomar, annars skulle han ju inte bli läkare 

(skratt)” - IP2 

 

”Fast å andra sidan så... jag är liksom inte van vid att umgås med sådana människor, så jag 

kanske känner mig väldigt obekväm i ett sånt sällskap, han och hans bekanta då. (...) Så jag 

kommer bara att sitta och skruva på mig och känna mig som en kanariefågel liksom (fniss).” 

- IP2 

 

En intervjuperson berättar att han just kommit ur ett förhållande och känner att det är ett 

misslyckande då han och hans ex-tjej inte kunnat möta varandras behov.  

 

”(...) Att lämna bakom sig ett misslyckande för att även om det inget fel är på mig eller C så 

där, så känns det som att det finns så mycket vi har behov av både hon och jag, men vi kan 

inte ge det till varandra och det känns extremt idiotiskt att det ska behöva vara så, för vi är 

båda rätt begåvade tycker jag, inte födda i farstun och sådär.” - IP3 

 

En annan åker till ett annat land och betalar tjejer för att umgås med honom i några veckor. 

Han är noga med att beskriva hur han gett något tillbaka till tjejen innan han åkte hem.  

 

”Hon fick ju gratis semester där. Jag var faktiskt hemma i hennes lägenhet, hon bodde i ett 

rum tillsammans med en annan tjejkompis då. Och dom hade ingen tv, så jag fixade tv åt 

henne och... Och så hade hon en strykbräda men inget strykjärn, så hon fick ett strykjärn. ” 

- IP1 
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Egenskaper och funktioner 

En kärleksrelation är något som för intervjupersonerna verkar vara näst intill omöjligt att 

finna. Deras längtan efter att hitta någon som ger dem trygghet, skapar samtidigt en känsla av 

otillräcklighet, och i vissa fall uppgivenhet. Några av dem håller hoppet uppe och letar efter 

en partner, medan andra menar att de har gett upp hoppet och därför vant sig vid att vara 

ensamma.  

Tema 5: Relationen till psykiatrin 

Det femte temat vi fann i materialet handlar om intervjupersonernas relation till psykiatrin. 

Här finns det både bra och dåliga erfarenheter bland intervjupersonerna. Några upplever att de 

fått väldigt bra stöd av psykiatrin, medan andra menar att de känt sig stämplade som sjuka och 

inte blivit behandlade så som de önskat. Intervjupersonerna pratar också på olika vis om 

vilket behov de har av psykiatrin. Några är nöjda så länge de får sina mediciner utskrivna, 

medan andra menar att en god relation med behandlaren är det viktigaste i relationen med 

psykiatrin.  

 

Förståelse 

Några av intervjupersonerna pratar om hur viktigt det är att träffa rätt person inom psykiatrin. 

De menar att känslan av att bli tagen på allvar och möjligheten till att få prata med någon som 

förstår är något som är grundläggande för att man som patient ska få en bra relation till sin 

behandlare. När dessa intervjupersoner talar om sina erfarenheter av psykiatrin, är det 

relationen till personen som behandlat dem som är något de fokuserar på, snarare än om 

behandlingen de fått har hjälpt eller inte. Att få känna sig förstådd verkar vara en egenskap 

som de söker i relationen till psykiatrin.  

 

”(...) Alltså någonstans så är det ju också det att det handlar väldigt mycket om att träffa rätt 

person, alltså även med läkare är det ju mycket så att man... ja, dom är ju också människor, 

vissa trivs men med och vissa inte, oavsett om dom kanske är bra eller inte, och där känner 

jag väl att jag... ja, jag tyckte hon var väldigt respektfull (...)” - IP4 

 

”(...) man måste ju ändå lära känna en ny person, även om jag inte har någon anledning till 

att tro att hon skulle vara konstig.” - IP4 

 

En av intervjupersonerna är mycket missnöjd med sin kontakt inom psykiatrin och menar att 

personkemin inte alls stämmer och att hon känner att hennes behandlare inte lyssnar på vad 

hon säger. Hennes behov av att få känna sig förstådd är i denna relation inte tillgodosett.  

 

”Ja, alltså det är väl inte världens bästa personkemi, vi har blivit lite osams ibland och jag har 

väl läst några dagboksanteckningar där jag känner att jag inte... att det funkar inget bra.”  

- IP2 

 

”Men jag känner mig... min kontakt... min behandlingsansvariga, (namn) då, att hon 

motarbetar mig konstant, och jag har sagt till henne vid par tillfällen att jag vill nog byta 

behandlingsansvarig, men det har jag inte lyckats med.” - IP2 
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En av intervjupersonerna beskriver hur hans terapeut har hjälpt honom att hitta en balans i 

livet. Han berättar i intervjuerna om hur det är skönt att terapeuten har förstått honom, då han 

oftast känner sig missförstådd i relationen till andra människor. Han beskriver att det var en 

skön känsla att få bli tagen på allvar.  

 

”Ja, men den psykologen såg det glasklart, och jag känner att det stämde, då. Det var väldigt 

viktigt att den psykologen gjorde som den psykologen gjorde, för det är nog en av de få 

gångerna som jag känner att jag blev riktigt tagen på allvar” - IP3 

 

”Ja, alltså jag tycker det är... det är så... Jag tycker att (terapeut) har fungerat väldigt väl som 

en balansgivare, han har stått för... han anger liksom ”vad är normalitet?”, ”vad är normalt?” 

utan att ha känt mig någonting innan, utgår från en patient som är deranged(?), (ohörbart), 

så... har han bara liksom bestämt sig för att visa mig vad som är normalt.” - IP3 

 

Samtidigt som han pratar om hur skönt det är att bli tagen på allvar och hur skönt det är att 

terapeuten förstått honom säger han att terapeuten kanske egentligen inte alls förstått honom. 

Varför det är såhär förklarar han med att han är svår att lära känna samt att han gärna håller 

andra människor på avstånd.  

 

”(...) ska jag vara helt ärligt så tycker jag nog inte att (terapeut) har förstått mig, om jag ska 

va helt ärlig. Och varför jag säger det vet jag inte, men... Sen är det att jag är en introvert 

person, och jag vet ju också att jag är ju... det är få människor som förstår hur jag tänker (...)” 

- IP3 

 

Ofrivilligt beroende 

Några av intervjupersonerna relaterar till psykiatrin som en funktion där man som patient får 

sina mediciner utskrivna. Det ligger här inget fokus på vilken person som skriver ut recepten, 

så länge de får sina mediciner upplever de inte att de har något större behov av psykiatrin i 

övrigt. Under intervjuerna blir dessa personer tillfrågade vid upprepade tillfällen om de skulle 

önska en tätare kontakt med psykiatrin, men de svarar att de är väldigt nöjda som det är. För 

dessa personer är det själva utskriften av medicinen, snarare är vem som är behandlare som är 

den funktion de söker i relationen till psykiatrin. 

 

”Ja, ja, i och med att jag får receptet och så (fniss). Jag har ju så att jag klarar mig ett år till, 

så egentligen skulle jag inte behöva träffa honom på... ja, först när dom tar slut.” - IP1 

 

”Jag går hit kanske någon gång i månaden och träffar (namn på behandlingsansvarig) (...) 

Nej, men det är väl bra, jag tycker att det är bra som det är” - IP5 

 

”Nej men jag minns inga speciellt, men jag minns att det var trevligt där, såhär efteråt tycker 

jag att det var trevligt där.” - IP5 

 

”Det är bra att prata och så där, det är bra att kunna få prata och så där. Och så får jag 

tabletter också som jag får hämta på apoteket här, och dom behöver jag... tabletterna, i alla 

fall än så länge.” - IP5 
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Nedvärdering 

Två av personerna beskriver hur de känt sig nedvärderade i sin relation till psykiatrin. De 

menar att de blivit stämplade som sjuka, och att detta gjort att människorna inom psykiatrin 

har börjat se och behandla dem som patienter snarare än individer. De beskriver hur de blivit 

en i massan av patienter, samtidigt som de känt att de inte hört hemma där.  

 

”Ja, jag tror dom är lite yrkesskadade, ”jo, men så där brukar patienter vara, dom är så och 

så, och då måste X vara en sådan också, för hon är en av dom”, men jag känner mig inte som 

en av dom, jag känner mig som en katt bland hermelinerna, liksom att... jag känner mig bara 

missförstådd. Och jag skulle gärna vilja ge... alltså uppmana patienter att dom klarar mer än 

vad dom tror, att... jag tycker att det är synd att dom ska bli... placeras i någon slags offerroll 

att ”ja, vi är så sjuka, och vi klarar ingenting, och vi måste ha hjälp med allting”, det är... en 

del kanske det är så för, men inte alla, att man kan också komma tillbaka och bli stark igen.” 

- IP2 

 

”(...) att folk tror att man är dum i huvudet, alltså att det finns väldigt mycket sådär... att dom 

kan komma och säga ”ja, men ska du inte...”, ja, ”kom nu så går vi och spelar lite pingis”, 

ungefär som man pratar till en liten unge, liksom (...)” - IP4 

 

”Nej, för att många gånger tycker jag att man får nästan lite föraktfullt bemötande, att liksom 

”gud, vad du är jobbig, kan du inte skärpa dig” ungefär (halvfniss i rösten). Att dom... man 

tycker då människor som är kunniga i området borde kunna vara lite mer vänliga.” - IP2 

 

De beskriver också att de inte känner att de har samma möjligheter till att yttra sig som de 

skulle haft om de var friska. Att de känner att de måste låtsas må bättre än vad de gör för att 

undvika känslan av att inte bli tagen på allvar.  

 

” (...) Men jag har det så väldigt svårt... det är så känsloladdat så ibland har jag svårt att 

uttrycka mig tydligt till människor inom psykiatrin. Det blir såhär ”jaha, dom stämplar mig 

som sjuk, alltså tar dom inte det jag säger på allvar”, utan det är bara hysteri ungefär, om 

man är upprörd över någonting så är man hysterisk. Men om en frisk människa blir upprörd 

då är det ”oj, oj, oj” (fniss)” - IP2 

 

”(...) Jag minns också att när jag träffade dom här läkarna så tänkte jag att ”ja, men det är 

bäst att jag bara sitter här och försöker uppföra mig normalt för det är ju det dom vill, alltså 

det går ju inte att...” ja, jag hade inte mycket förtroende för läkarna där, absolut inte.” - IP4 

 

Funktioner och egenskaper 

En funktion som verkar vara viktig för alla intervjupersonerna är möjligheten till att få känna 

sig förstådd. Oavsett om det handlar om att man vill prata med någon under en längre 

behandlingsperiod, eller om det handlar om att man endast vill ha sin medicin utskriven, så är 

det känslan av att personen man möter inom psykiatrin förstår vilka individuella behov man 

har som patient. Vi har också sett att några av intervjupersonerna har känt sig nedvärderade 

och kränkta i relationen till psykiatrin. De menar då att de blivit stämplade som sjuka och att 

personalen därför inte lägger någon större vikt vid deras känslor.  
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ANALYS 

I detta avsnitt kommer resultatet för studien först att analyseras och presenteras utifrån de 

centrala samband som vi funnit i materialet. En grafisk modell illustrerar och redogör för de 

mönster som är centrala för det område som undersökts, och kan ses som en representation av 

vår enligt metoden genererade teori. Slutligen förs också en diskussion kring vårt resultat. 

Självbild 

Efter analys av materialet fann vi att intervjupersonernas självbild var något som var centralt i 

deras erfarenheter av och initiativ till socialt samspel. Hur intervjupersonerna ser på sig själva 

har en direkt påverkan på hur de agerar i samspel med andra. Vi kunde se att alla relationer 

som intervjupersonerna var involverade i hade funktioner och egenskaper som medförde både 

positiva och negativa effekter på deras självbild. 

Centralt för alla intervjupersoner var att de någon gång i sina intervjuer, direkt eller 

indirekt, pratade om känslan av att inte räcka till. De ställde sig frågande till vad de skulle 

kunna tillföra i en relation, samt vilken person som skulle kunna tänkas vilja umgås med dem. 

Detta anser vi vara en direkt reflektion av intervjupersonernas självbild, där deras syn på sig 

själva är ett hinder i det sociala samspelet. 

Relationen till diagnosen och dess påverkan på självbilden 

Något som ligger till grund för hur intervjupersonerna interagerar med andra människor är 

deras egen relation till sin psykiatriska diagnos. Det finns i materialet en skarp gräns mellan 

de sociala relationer där diagnosen är känd respektive okänd för motparten och vilka effekter 

detta får på självkänslan. Gemensamt för alla intervjupersoner är att de känner en skam över 

att ha fått en diagnos vilket medför en negativ påverkan på självbilden.  

I de sociala relationer där intervjupersonerna valt att berätta för motparten om sin 

diagnos, och ändå inte blivit avvisade, har detta fått positiva effekter på intervjupersonernas 

självbild. Personen i fråga har trots vetskapen om diagnosen ändå valt att fortsätta umgås med 

intervjupersonen, vilket stärkt dennes känsla av att bli accepterad som man är och få vara sig 

själv. I de fall då denna öppenhet om diagnosen fått positiva effekter i form av en djupare 

vänskap eller ett oumbärligt stöd, bidrar detta till ytterligare positiva effekter på 

intervjupersonens självbild. 

De intervjupersoner som däremot valt att inte avslöja sin diagnos för motparten i den 

sociala relationen känner att de spelar ett spel, eller att de döljer något. Även om motparten i 

den sociala relationen faktiskt väljer att umgås med intervjupersonen så har detta inte en 

positiv effekt på självbilden då intervjupersonen kan känna att den sociala relationen bygger 

på en lögn och att denne inte kan vara sig själv. Relationen som innebär känslan av att spela 

en roll medför också tron att det är denna roll som motparten är intresserad av, snarare än den 

person intervjupersonen faktiskt är.  

En annan aspekt av diagnosens påverkan på det sociala samspelet är att 

intervjupersonerna upplever att de tappat kontrollen över sig själva då de fått en psykos. 

Rädslan av att detta skall inträffa igen, och att det dessutom skulle inverka negativt på de få 

relationer de har, gör att de gärna håller ett säkerhetsavstånd till sina nära. Om 

intervjupersonerna däremot har berättat för sina närstående om diagnosen, skapar detta istället 
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en trygghet då de vet att någon finns där och fångar upp dem om de skulle tappa kontrollen 

igen. 

En viktig del i relationen till diagnosen är att det i många fall är intervjupersonernas tro 

på hur andra skall reagera vid vetskap om diagnosen, snarare än motpartens faktiska bild av 

diagnosen, som skapar hinder i det sociala samspelet. Intervjupersonerna agerar alltså utifrån 

hur de tror att andra ser på dem. Detta innebär att det finns en möjlighet att den bild av sig 

själv som intervjupersonerna tror att motparten har, kan vara radikalt annorlunda mot den bild 

som motparten faktiskt har.  

Det sociala samspelets positiva effekter på självbilden 

Efter kategorisering av det sociala samspelets funktioner och egenskaper kom vi fram till att 

de gick att dela in i två olika kategorier; socialt samspel som medför positiva effekter på 

självbilden, samt socialt samspel som medför negativa effekter på självbilden. 

Alla de aktörer som vi kunnat återfinna i intervjupersonernas erfarenheter av det sociala 

samspelet bidrar både med positiva och negativa effekter på intervjupersonernas självbild. En 

åtskillnad mellan bättre eller sämre aktörer i relation till intervjupersonens självbild kan därför 

inte göras. Det vi däremot kan konstatera är att alla relationer som intervjupersonerna har 

kommer att påverka deras självbild på ett eller annat sätt, men att detta snarare har att göra 

med enskilda faktorer i själva relationen, än med aktören i sig. 

Ett samband som vi kan se i materialet är att alla intervjupersoner söker efter någon som 

kan förstå dem och som de kan lita på. Denna funktion går att finna i alla relationer oavsett 

aktör och bidrar direkt till en positiv inverkan på intervjupersonernas självbild. Då de känner 

sig förstådda skapar detta en bekräftelse på att de faktiskt kan vara sig själva, och samtidigt 

bli accepterade av andra människor. I berättelserna kan vi tydligt se att det finns en önskan 

om, och en stor lust till att möta andra människor, trots att intervjupersonerna i många fall 

också beskriver svårigheten med detta. Denna lust kan öka om de av mötet med andra 

människor också dragit positiva erfarenheter. Då intervjupersonerna känner sig accepterade 

som de är, vågar de också lita på andra personer vilket ytterligare förstärker deras självbild 

positivt och därmed också bidrar till vidare sociala kontakter. 

En annan funktion eller egenskap som intervjupersonerna söker i sina relationer till andra 

människor är ett stöd eller en trygghet. Även detta är kopplat till känsla av att bli accepterad 

som man är, men också till känslan av att ingå i ett sammanhang. Att få känna att någon tar 

ens parti, eller att någon finns där när det krisar, innebär att man inte behöver vara ensam i 

kampen mot sina problem. Känslan av trygghet är därför ytterligare en effekt av det sociala 

samspelet som medför en positiv effekt på intervjupersonernas självbild. 

Det sociala samspelets negativa effekter på självbilden 

Ett genomgående tema i alla intervjupersonernas berättelser är känslan av att inte räcka till. 

De upplever att de inte har något att ge andra människor, och känner sig därför otillräckliga i 

samspelet med andra människor. Detta bidrar till att intervjupersonerna kan känna sig 

uppgivna och tappar tron på att de någonsin skulle kunna vara bra nog för att komma nära en 

annan människa. En negativ effekt på självbilden som också är direkt kopplad till känslan av 

att inte räcka till, är upplevelsen av förlorade bekantskaper. En intervjuperson beskrev det 
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direkt som att hon förmodligen inte var intressant nog för att umgås med, medan vi i 

berättelserna kan uttolka att de andra intervjupersonerna ständigt upplever att de behöver ge 

något, eller offra en del av sig själva och sina egna intressen, för att inte förlora sina 

bekantskaper. Värt att notera är dock att de beskrivningar av förluster som finns i 

intervjupersonernas berättelser inte verkar vara direkt kopplade till själva diagnosen eller de 

svårigheter som denna medför, utan snarare till synes normala omständigheter som flytt eller 

liknande.  

Att i det sociala samspelet bli stämplad som sjuk är också något som har en negativ effekt 

på intervjupersonernas självbild. Stämplingen kan ske i alla typer av relationer och effekten 

av den blir att intervjupersonerna inte känner sig som individer utan som patienter. De 

upplever att de inte blir tagna på allvar och ett deras problem blir förminskade då de känner 

att omvärlden ser dem som galna. Detta bidrar till att intervjupersonerna inte får bekräftelse 

på att deras känslor och tankar är värdefulla i andra människors ögon, vilket påverkar 

självbilden negativt. 

Vi kan också konstatera att känslan av att klara sig själv är viktig för intervjupersonernas 

självbild. De sociala relationer där intervjupersonerna på något sätt står i beroendeställning 

gentemot motparten innebär ett förminskande då vi gör tolkningen att intervjupersonerna 

upplever att de någonstans fråntas sin egen handlingsförmåga. 

Distans och närhet 

Efter att ha undersökt sambanden mellan de olika aktörerna, och de positiva och negativa 

effekter kopplade till dessa, framträdde ett mönster som illustreras i modellen nedan (se Fig. 

2). Det vi kommit fram till är att intervjupersonerna balanserar på en smal gräns mellan 

distans och närhet och att valet mellan dessa påverkas av intervjupersonens självbild. 

Modell för socialt samspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figur 2. Modell för socialt samspel. 
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Förklaring av modellen 

Under bearbetningen av materialet fann vi fyra kategorier som skulle komma att påverka 

intervjupersonernas självbild; negativa effekter av relationen till diagnosen (1), positiva 

effekter av relationen till diagnosen (2), negativa effekter av intervjupersonernas sociala 

samspel (3) samt positiva effekter av intervjupersonernas sociala samspel (4).  

Dessa fyra kategorier är därför representerade som fyra likvärdiga delar av 

intervjupersonernas självbild, då vi anser att alla påverkar intervjupersonernas självbild i 

samma omfattning. Den sammanlagda effekten av dessa fyra kategorier bildar alltså 

intervjupersonernas bild av sig själva, som sedan ligger till grund för hur de interagerar med 

andra människor. En intervjuperson som då främst har relationer som påverkar självbilden 

positivt, och som dessutom har en bra relation till sin diagnos har alltså större chanser att 

uppleva närhet i sitt sociala samspel. De intervjupersoner som däremot främst har relationer 

som påverkar självbilden negativt och som dessutom har en mindre bra relation till sin 

diagnos, har då lättare för att distansera sig i förhållandet till andra människor.  

Modellen visar också på ett dynamiskt samband mellan alla olika kategorier, då 

kategorierna i sig inte bara påverkar självbilden, utan att självbilden också påverkar 

kategorierna. Detta innebär att effekterna av relationen till diagnosen påverkar självbilden 

som i sin tur påverkar det sociala samspelet, och vice versa. 

För att möjliggöra att en större andel av intervjupersonerna hamnar i den högra delen av 

modellen, det vill säga att de får lättare till att uppleva närhet i sina sociala relationer behöver 

de alltså få fler positiva effekter av det sociala samspelet eller fler positiva effekter av 

relationen till sin diagnos. Detta kan till exempel innebära att de har en stöttande familj, en 

bra behandlare som de upplever att de får förståelse från eller en kärlekspartner som ger dem 

trygghet. Om intervjupersonerna istället får en ökad andel negativa effekter av det sociala 

samspelet kommer de alltså att hamna längre åt den vänstra sidan av modellen och därmed 

skapas en större distans till andra människor.  

Resultatdiskussion 

Det primära som framkommit under denna studie är att intervjupersonernas berättelser om 

sina erfarenheter av socialt samspel står i direkt kontrast till beskrivningar som ges i 

facklitteraturen. I motsats till facklitteraturen (Jfr. Andersson-Höglund & Ahlström, 2000; 

Cullberg, 2005; Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010) beskriver de själva en önskan om, 

och en stor längtan efter, hållbara sociala relationer. 

Självbilden är utifrån resultatet den mest centrala faktorn i intervjupersonernas samspel 

med andra människor. Att i en situation känna att man inte räcker till och ha svårt att tro på att 

man själv har något att tillföra i en relation kan ses som en direkt reflektion av självbilden. Vi 

anser dock att detta gäller för alla människor och inte specifikt för personer med en 

psykosdiagnos. Oavsett vem man är, om man är sjuk eller frisk, så kommer man någon gång i 

livet vara med om händelser och möten som på något sätt ändrar ens verklighetsuppfattning. 

Detta kan vara ett dödsfall, en olycka eller som i intervjupersonernas fall, ett konstaterande av 

en psykosdiagnos. Självbilden är med andra inget som är konstant utan den både formas och 

omformas i takt med en människas livserfarenheter. Att längta efter eller drömma om hållbara 

sociala relationer där man får känna sig trygg och accepterad för den man är, har vi även här 
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svårt att tro endast gäller för personer med en psykosdiagnos. Vi menar därför att 

intervjupersonerna ger uttryck för synnerligen normala tankar och önskningar, som i detta fall 

råkar komma från en sjuk person. Då de uttrycker ett behov av att ibland få vara för sig själv 

kopplar de själva detta till diagnosen medan vi menar att de flesta människor, med diagnos 

eller ej, ofta har ett behov av ensamtid ibland. 

Vi ställer oss också frågande till om det är den faktiska diagnosen i sig som ställer upp 

hinder för det sociala samspelet och undrar istället om det inte kan vara den stigmatisering 

som kan följa med sjukdomen? Med stigmatisering menar vi heller inte främst den från andra 

människor, utan snarare den formen av självstigmatisering som gör att man tappar tron på sig 

själv och sina förmågor. Då intervjupersonerna använder sig av ord som ”ensamvarg” eller 

”solokvist” för att beskriva sig själva funderar vi över om detta inte kan vara den bild de tror 

att andra har av dem, snarare än deras egen. 

TIDIGARE FORSKNING 

Då vi sökt efter tidigare forskning på området har vi främst funnit forskning som fokuserar på 

återhämtning hos personer med svåra psykiska störningar. I denna process ingår bland annat 

att acceptera sin diagnos, att skapa sig en ny identitet samt att skapa hållbara sociala 

relationer. Då vår studie behandlar dessa teman kommer vi här att presentera de huvudsakliga 

resultat som vi funnit i vårt studerande av tidigare forskning.  

Relationer 

Topor et al. (2006) har genomfört en studie som visar på att hjälpande relationer spelar en stor 

roll i återhämtningen från svåra psykiska störningar. De menar att man i tidigare forskning har 

fokuserat dessa relationer till att endast innefatta relationer inom mentalvården, medan deras 

studie visar att även andra relationer såsom familjerelationer eller vänskapsrelationer kan 

verka hjälpande i återhämtningsprocessen för en person med svåra psykiska störningar. Den 

viktigaste funktionen i dessa relationer beskrivs av brukarna själva vara tillgänglighet och 

trygghet. Brukarna berättade också om vikten av stöd i hanterandet av den psykiska diagnosen 

och pratade om att ha människor i sitt liv som såg dem som hela människor, hade tålamod och 

som behandlade dem som självständiga individer med förmågan att ta egna beslut. Studien 

har också visat att förekomsten av sociala relationer är en stor bidragande orsak till om en 

person känner sig isolerad och nedvärderad, eller i motsats till detta, hel och självsäker. (a.a.) 

Davidson och Stayner (1997) har av sin studie på personer med schizofreni också dragit 

liknande slutsatser, då de menar att hållbara sociala relationer är något som dessa personer 

längtar och drömmer om. Personerna i denna studie har beskrivit att de lider av ensamhet och 

social isolering, men att de samtidigt har en återkommande önskan om att få uppleva kärlek 

och nära relationer. De menar här att sjukdomen håller dem på ett smärtsamt avstånd från 

människor omkring dem. (a.a.) I likhet med detta visar en studie av Wittmann et al. (2010) att 

personer med svåra psykiska störningar menar att de skulle må bättre av att ha hållbara 

sociala relationer. Den relation som personerna drömmer mest om, och som de samtidigt 

menar att de har svårast att hantera, är kärleksrelationer. (a.a.) 

I en ytterligare studie genomförd av Laithwaite och Gumley (2007) berörs samma tema. 

Även i denna studie har det visat sig att sociala relationer kan ha en positiv effekt på 
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personernas återhämtningsprocess. Dessa personer menade att skapandet av relationer med 

behandlingspersonal och familj hade stor betydelse för hur de återskapade sin självbild och 

identitet efter att de fått en diagnos. De menar också att det inte handlar om att symptomen av 

diagnosen avtar, utan snarare att de sociala relationerna hjälper dem att hantera dessa 

symptom. Även i denna studie beskriver brukarna hur känslan av trygghet och att få känna sig 

värdefull i andras ögon har haft en positiv effekt på deras möjligheter till återhämtning. Ur 

studien framkom även att brukarna längtade efter att få känna tillit, vilket de menade var 

något som tog lång tid att bygga upp. (a.a.) 

Att vara sin sjukdom 

När en person med svåra psykiska störningar har varit sjuk under en längre tid tenderar 

personens sociala nätverk att anpassa sig till de rådande omständigheterna. Detta innebär att 

personens sociala nätverk krymper, vilket bidrar till att det blir färre personer kvar som kände 

personen innan denne blev sjuk. Dessa två processer skapar en känsla hos personen av att 

vara sin sjukdom, snarare än att ha en sjukdom. I de fall då individen förlorat sig själv till sin 

sjukdom, slutar denne också att existera som person. Följden av detta blir då att även 

möjligheten till sociala relationer slutar att existera, vilket medför att personer med allvarliga 

psykiska störningar i dessa fall drar sig undan från sociala relationer. I de fall då personen har 

kvar relationer sen tiden innan denne blev sjuk, kan detta hjälpa till i återhämtningsprocessen 

då det finns någon som kände personen innan sjukdomstiden, och på så sätt har en bild av 

denne som en individ snarare än en psykpatient. (Topor et al., 2006)  

Davidson och Stayner (1997) beskriver familjen som en relation som kan verka hjälpande 

ur denna aspekt. De menar att familjemedlemmarna håller fast vid bilden av sin närstående 

och har möjligheten att se bakom symptomen av diagnosen, då de är övertygade om att den 

person de älskar finns kvar även om denne är dold bakom symptomen av diagnosen. (a.a.) 

Vidare menar de att brukarna i studien beskriver hur de upplever att sjudomen bestulit 

dem på deras tillgång till sig själva, och att detta lett till djupa känslor av alienation och 

främlingskap. Då brukarna menar att de känner sig mindre värda som människor, blir följden 

av detta att de upplever att de behöver ett stort mod och en stark envishet vid nya försök att 

etablera sociala relationer. (Davidson och Stayner, 1997) 

Personerna i Laithwaite och Gumleys (2007) studie menar att de hittat ett sätt att 

överkomma effekterna av sin diagnos. De beskriver sjukdomen som ett skal, till vilket de 

degraderar de negativa erfarenheterna av sjudomen. På detta sätt blir det inte personen i sig 

som upplever problemen, utan de är direkt kopplade till sjukdomen. (a.a.) 

Topor et al. (2006) beskriver hur kontakt med andra personer med svåra psykiska 

störningar kan ha både positiva och negativa effekter på återhämtningsprocessen. De menar 

här att denna kontakt kan leda till en rädsla för att leva som en kroniskt psykiskt sjuk person, 

vilket innebär ett livslångt lidande och beroende av psykiatrin och socialtjänsten. En annan 

aspekt av dessa kontakter är att personen kan känna sig trygg och bekväm, vilket medför att 

personen känner sig förstådd och inte behöver känna skam över sina problematiska 

erfarenheter. (a.a.) 
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Självbild 

Flera av de studier som vi funnit på området visar att självbilden och en förändring av denna 

är nära sammankopplat med personer med allvarliga psykiska störningar. Davidson och 

Strauss (1992) menar att en återupptäckt och rekonstruering av självbilden är essentiell för en 

positiv återhämtningsprocess. De menar vidare att det finns fyra grundläggande aspekter i 

denna process; att upptäcka möjligheten att äga ett mer aktivt själv, att ta vara på dessa 

styrkor och svagheter och utvärdera möjligheterna till förändring, att använda delar av självet 

och integrera resultaten av dessa handlingar som en reflektion av ens faktiska förmågor, samt 

att använda denna förbättrade självbild som ett skydd från den skadliga sociala miljön. Med 

denna skadliga miljö menar forskarna det stigma som finns kring personer med allvarliga 

psykiska störningar. De menar då att personerna behöver finna resurser för att hantera detta 

stigma vilket kan innebära att finna delar av självbilden som inte är påverkat av sjukdomen, 

eller att gradvis acceptera sjukdomen som en del av sin person.  (a.a.) 

Wittmann et al. (2010) menar att personer med allvarliga psykiska störningar ofta 

upplever förluster, både av sig själv och av andra, och att detta leder till en förändrad 

självbild. De personer som ingick i deras studie beskrev en känsla av lägre självförtroende 

efter mottagandet av diagnosen. Detta beskriver forskarna som en effekt av att personerna 

upplever att de förlorat sin förmåga att tänka klart och att känna trygghet i sig själva. De 

menar att personerna känner en skam över detta och att denna skam kan vara en aspekt av en 

pågående sorgeprocess som kommit av att de upplever att de förlorat sig själva. Människor i 

sorg tenderar att klandra sig själva för sina förluster och att det i detta fall handlar det om 

personernas sätt att hantera sorgen av vad sjukdomen tagit ifrån dem. Forskarna menar att 

detta är en komplicerad sorgeprocess som adderar mer lidande till ett redan ansträngt tillstånd. 

(a.a.)  

Davidson och Strauss (1992) menar att man bör vara medveten om vikten av andras 

inflytande i personernas process av att återuppbygga självbilden. Detta inflytande kan vara 

antingen uttalat, eller implicit genom handlingar och attityder från människor i samhället. Att 

respondenterna i studien har en mindre säker självbild medför att deras känslighet för andras 

input blir högre. Forskarna menar därför att stigma, en högst kritisk familjemiljö, samt 

pessimistisk behandlingspersonal kan underminera en persons försök att återuppbygga 

självbilden. Personer som har återhämtat sig från svåra psykiska sjukdomar menar att de haft 

sociala relationer, där andra människor har trott på dem och haft hopp om att de kan bli friska, 

och att detta varit en central del i deras återhämtningsprocess. En annan aspekt som framkom 

i denna studie var att brukarna berättade om hur viktigt det var att känna att de hade en egen 

handlingsförmåga, samt att få göra något för någon annan i sitt skapande av en mer positiv 

självbild. Slutligen menar forskarna att självbilden är central i kontrollerandet, hanterandet 

och kompenserandet för personernas sjukdom i en social kontext. (a.a.) 

Davidson et al. (2001) har utvärderat ett projekt där personer med svåra psykiska 

störningar blev tillfördelade varsin kontaktperson. I relationen med denna kontaktperson blev 

deltagarna behandlade som jämnlikar, vilket hade en positiv effekt på deras självbild. Tanken 

med detta projekt var att lära deltagarna att de har något att ge andra och på så sätt stärka 

deras självbild. Förutom att få känna sig värdefull i relationen till andra beskrev deltagarna att 
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relationen till kontaktpersonen också ledde till att de vågade expandera sitt sociala nätverk. 

Detta visar hur viktigt det är för självbilden att få känna sig behövd och värdefull. (a.a.) 

I en undersökning som gjordes på psykospatienter med social fobi visades att det var den 

negativa självskattningen snarare än den sociala fobin i sig som negativt påverkade det sociala 

umgänget (Voges & Addington, 2005). Att personernas självbild är nära sammankopplat med 

relationen till andra är alltså något som flera studier visar på. Topor et al. (2006) förklarar 

detta fenomen med att ”It is through interactions with others that we get a reflected image of 

ourselves, a self-image that is based on having something to give the other.” (s.26) 

Diagnosen och själv-stigmatisering 

I likhet med flera andra studier (jfr. Wittman, 2010, Davidson och Strauss, 1992) menar 

Davidson och Stayner (1997) att det är den förlorade tron på sig själv som stör det sociala 

samspelet. Denna osäkerhet gör att personerna blir osäkra både på var de har sig själva och 

andra, vilket också ökar mottagligheten för andras påverkan. Forskarna menar här att ett sätt 

att handskas med detta skulle kunna vara att dela med sig av sina erfarenheter till andra, men 

menar samtidigt, att detta kan vara näst intill omöjligt då den förlorade självkänslan skapar 

stora hinder i kommunikationen med andra. De menar att personerna i studien har försökt 

knyta an till andra genom att berätta om sina problem, vilket i vissa fall också har lett till att 

de blivit avvisade. Dessa misslyckade försök till anknytning medför då endast en ökning av 

personernas frustration samt deras känsla av ensamhet och alienation. (a.a.) 

I en studie genomförd av Al-Jiboori & Saadoun Dawood Ahmed (2010) konstaterades att 

personerna i studien upplevde en typ av själv-stigmatistering. Då forskaren undersökte 

förekomsten av själv-stigmatisering fann han att majoriteten av respondenterna hade en lägre 

känsla av självförtroende, kände en skam över sin diagnos, samt att de kände sig 

stigmatiserade på grund av denna. De berättade också att de hade upplevt, eller att de 

förväntade sig uppleva, ett avvisande av grannar och kollegor på grund av sin diagnos. (a.a.) 

Marin et al. (2006) menar att personen själv spelar en stor roll i återhämtningsprocessen, 

och menar därmed att en ändring av personens attityd gentemot sin diagnos innebär en 

vändpunkt. En acceptans av sin diagnos beskrivs här som ett första steg i processen av 

förändringen i personens attityder gentemot sin diagnos. Forskarna menar även att skapandet 

av en ny identitet är en väsentlig del i återhämtningsprocessen. För att skapa denna nya 

identitet måste personerna bli medvetna om sina egna begränsningar och svårigheter, samt att 

förstå och erkänna diagnosen som en del av sig själva. Då man lyckats med detta menar 

forskarna att man ställs inför ett svårt beslut kring huruvida man vill dela med sig av denna 

information eller inte. Att dela med sig kan leda till avvisande från andra personer, medan 

försöken att dölja den i sociala situationer tar enormt på personens resurser. I skapandet av 

den nya identiteten är målet att bli något annat än en sjuk person och med detta bli socialt 

accepterad. Forskarna menar att detta är en svår del i processen då det sociala nätverket oftast 

består av personer som bekräftar personen som sjuk, till exempel familjemedlemmar, 

behandlingspersonal eller människor med egna psykiska problem. (a.a.)  

Davidson et al. (2001) menar att personer med svåra psykiska störningar, i likhet med 

facklitteraturen, uppger att de på grund av sin diagnos upplever koncentrationssvårigheter, 

kommunikationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter, samt svårigheter med sociala koder. 

Forskarna menar här att det är viktigt att dessa människor lär sig att identifiera hinder som 
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inte är kopplade till diagnosen i sig, utan som snarare har att göra med samhällsvärderingar, 

som till exempel det sociala stigma som finns gentemot personer med allvarliga psykiska 

störningar. (a.a.) I likhet med detta menar Davidson och Stayner (1997) att personer med 

allvarliga psykiska störningar beskriver ett flertal negativa faktorer som inte är direkta 

effekter av diagnosen i sig, utan mer indirekta följder av diagnosen. Dessa faktorer är 

stigmatisering, avvisande, fattigdom och arbetslöshet. De menar att stigmatiseringen både 

kommer från psykiatrin och från samhället i sig och att denna har en direkt påverkan på deras 

sociala samspel, vilket medför att de avsiktligt eller oavsiktligt håller andra människor på 

avstånd. De hinder som är ett direkt resultat av själva sjukdomen är att personerna har en 

högre känslighet för sinnesintryck. Forskarna menar att detta kan leda till att personerna 

upplever ett konstant flöde av intensiva sinnesintryck, vilket i sin tur leder till att de begränsar 

sitt sociala samspel. (a.a.) 

SLUTDISKUSSION 

Då det centrala temat i vår studie kom att bli socialt samspel, var det intressant att se att även 

den tidigare forskningen tog upp detta tema och dess koppling till personer med svåra 

psykiska störningar. I vårt resultat kom vi fram till att det sociala samspelet hade en stor 

påverkan på intervjupersonernas självbild, och att de längtade efter att ha någon nära som de 

kunde lita på. I den forskning vi funnit på området beskrivs detta sociala samspel vara direkt 

kopplat till återhämtningsprocessen hos personer med svåra psykiska störningar. Det skrivs 

här om både hjälpande relationer, men också om relationer som motverkar 

återhämtningsprocessen. Även i vårt material kan vi se att dessa två aspekter av socialt 

samspel finns representerade, men inte att de är så tydligt separerade. Intervjupersonerna i vår 

studie upplevde både positiva och negativa effekter av sitt sociala samspel, men dessa effekter 

var inte kopplade till någon specifik relation eller aktör. 

Att välja sitt umgänge tycks vara svårt, både utifrån vårt resultat och resultaten från den 

tidigare forskningen. Något som tas upp är komplexiteten i att umgås med andra personer 

med svåra psykiska störningar. I vårt material finns exempel på både personer som valt att 

umgås med andra med liknande diagnoser och de som valt bort denna typ av relation. 

Forskningen på området visar att det finns två aspekter av att umgås med andra personer med 

psykiska problem. Fördelen med detta tycks vara att man i dessa relationer uppnår känslan av 

att känna sig förstådd, samtidigt som man kan vara sig själv utan att vara rädd för vad den 

andra ska tycka, medan nackdelen tycks vara att det finns en risk för att man fastnar i 

sjukdomen. Intervjupersonerna i vår studie har inte uttryckt dessa för- och nackdelar, men vi 

kan se att det är en möjlig förklaring till hur de valt sitt umgänge.  

Något som tidigare forskning tar upp på ett bra sätt är känslan av att vara sin sjukdom, 

eller att fastna i sjukdomen. I vår studie handlar denna diskussion främst om att se sig som 

sjuk eller frisk, och hur detta påverkar samspelet med andra. Forskningen menar också att ett 

sätt att hantera detta kan vara att prata med sin omgivning om sina problem, även om detta 

tycks vara omöjligt i vissa fall. I de fall där personerna lyckats med att förmedla sina 

erfarenheter har detta lett till en djupare relation, vilket i sin tur gett personerna 

självförtroendet att vidga sitt sociala nätverk. Det vi tyvärr också kan se i den tidigare 

forskningen är att personer som tagit detta steg också har erfarenheter av att bli avvisade, 
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vilket påverkat dem negativt och därmed bidragit till att de blivit ännu mer isolerade. Om vi 

applicerar detta på vår studie kan vi se att de som valt att prata med sin omgivning om sina 

problem faktiskt har kommit närmare andra människor, medan de som valt att inte dela med 

sig av sina erfarenheter har blivit mer isolerade. I vår studie är det rädslan för att bli avvisad, 

snarare än erfarenheten av att ha blivit det som skapar hinder för det sociala samspelet.  

I den tidigare forskningen tas tidigare relationer upp som en hjälpande faktor i 

återhämtningen, då dessa personer har en bild av hur personen blev innan den var sjuk. I vårt 

material finns några intervjupersoner som har kontakt med personer från tiden innan de blev 

sjuka som har hjälpt dem i hanterandet av sjukdomen. De intervjupersoner som inte lyckats 

hålla kontakten med sina tidigare vänner beskriver en sorg över att dessa personer inte längre 

finns kvar i deras liv. Den tidigare forskningen har även visat att de personer som har kvar 

gamla kontakter också lättare återskapar sin självbild, och genom det också får lättare i 

kontakten med andra. Detta är ett resultat som vi inte sett direkt i vår studie, men som vi i 

efterhand kan se även kan vara aktuell för vårt reslutat.  

Att dessa personer behöver ett stort mod och en stark envishet för att våga ta initiativ till 

nya sociala kontakter är något som den tidigare forskningen och vårt resultat har gemensamt.  

I likhet med resultatet av vår studie, tar också tidigare forskning upp hur självbilden är 

central i människans relation till andra. Forskningen visar att personer med svåra psykiska 

störningar har ett behov av att omskapa sin självbild efter att de mottagit diagnosen. I denna 

process spelar det sociala samspelet en stor roll, då det kan bidra till att antingen stärka eller 

försvaga personens självbild. Vi kan efter analysering av resultatet se att detta även gäller för 

personerna i vår studie, då vi sett att flera av intervjupersonerna tappat tron på sig själva efter 

mottagandet av diagnosen. 

En viktigt upptäckt vi gjort under arbetet med denna uppsats är att personer med svåra 

psykiska störningar har en överkänslighet för input från andra människor. Detta innebär att 

när man som yrkesverksam arbetar med personer med denna typ av problematik måste vara 

noggrann med vilka signaler man sänder ut, vilket kan handla om både vad man säger och ens 

attityder och handlingar. Då dessa personer är överkänsliga för påverkan på sin självbild, har 

man som yrkesverksam ett stort ansvar för att inte påverka denna negativt.  

Något som framkommit i vårt resultat, men som vara berörs vid ett fåtal tillfällen i den 

tidigare forskningen är intervjupersonernas relation till sin diagnos. Den tidigare forskningen 

beskriver hur personer med svåra psykiska störningar måste lära sig att acceptera sin diagnos 

och därmed också förändra sina attityder gentemot sin diagnos, vilket vi också funnit i vår 

studie. Någon som vi dock upplever saknas i den tidigare forskningen är denna relations 

påverkan på det sociala samspelet. Det vi kom fram till var att hur man förhåller sig till sin 

diagnos har stor påverkan på samspelet med andra, då den har stor påverkan på personernas 

självbild.  

En annan aspekt som vi inte hittar i den tidigare forskningen är att dessa personer har 

synnerligen normala tankegångar. Vem längtar inte efter hållbara sociala relationer? Eller 

drömmer om att känna sig trygg och värdefull? Vi upplever att dessa drömmar endast blir 

”onormala” om man sätter dem i relation till den stigmatiserade bild som finns av personer 

med svåra psykiska störningar. Då facklitteraturen beskriver dem som isolerade, ensamma 

och oförmögna att skapa och upprätthålla sociala relationer, blir det absurt att tänka sig att de 

ens skulle våga drömma om detta. En del tidigare forskning tar dock upp det faktum att det 
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inte är diagnosen i sig som gör att dessa personer har svårt för sociala relationer utan att det 

snarare är det stigma som finns kring dessa personer som skapar dessa hinder.  

En motsättning vi hittade i vårt material i jämförelse med den tidigare forskningen var 

tankarna kring avvisande. Den tidigare forskningen visar på att rädslan för avvisande grundar 

sig i att personerna upplevt detta förut, medan denna rädsla i vår studie grundar sig i just en 

rädsla och inte i någon faktisk händelse. De förluster av relationer som faktiskt beskrevs i 

berättelserna verkade ha att göra med företeelser som flytt eller liknande, snarare än som en 

konsekvens av själva diagnosen. Något vi då funderar över är om den diskurs som finns kring 

personer med psykosproblematik, möjligen också kan vara medskapande i denna rädsla för 

avvisande hos våra intervjupersoner? Kan det då även vara så att facklitteraturen inom 

området som beskriver dessa personer som isolerade och tillbakadragna, också bidrar till en 

ytterligare stigmatisering av dessa till synes normala människor? 

Efter att ha genomfört denna studie ser vi att det finns ett behov av att forska vidare på 

området. Att personer med psykosproblematik är agerande människor i sitt eget liv och att de 

faktiskt anstränger sig för att skapa och upprätthålla hållbara sociala relationer, är inte något 

som framkommer ur den forskning som vi funnit på området. Det skulle också vara intressant 

att forska vidare på hur stigmatiseringen kring dessa personer påverkar deras självbild, samt 

hur man kan förbättra denna för att öka dessa personers livskvalitet. 

Alla är vi unika med våra egna personligheter och individuella behov. Vad är det då som 

säger att våra intervjupersoner skulle vara annorlunda? Vi vill därför sammanfattningsvis 

poängtera att en beskrivning av människor med psykosproblematik inte alltid kan ses som 

gällande för gruppen som helhet, utan att det även här är viktigt att erkänna skillnader och se 

dem för de unika individer som de faktiskt är! 
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