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Abstract 

Authors: Mikael Gustafsson & Kristofer von Wachenfeldt 

Title: With help from people and cattle; to recover from mental illness in a rural environment 

[translated title] 

Supervisor: Kent-Inge Perseius 

Purpose 

The aim of this study was to examine feelings of recovery from mental illness in the 

perspective of individuals participating in Nymålen; a rural- situated facility focusing on 

recreation- and work- related interventions. The study took place outside of Oskarshamn, 

Sweden. The study focused on if, and in that case how, Nymålen contributes to recovery from 

mental illness. We were also interested in which factors affecting the recovery-process, as 

expressed by the participants themselves. 

 

Method 

Eight individuals from Nymålen participated in individually performed semi- structured 

interviews. The collected data was then coded and categorized to enable further analysis by 

using Qualitative content analysis inspired by Graneheim & Lundman (2003). Latent themes 

that described the underlying meaning of the material were then extracted, using an analysis 

inspired by Robert K. Merton’s (1967) thesis on manifest and latent functions.   

 

Results    

The findings of this study suggest that Nymålen in some ways contributes to feelings of 

recovery from mental illness. Nymålens environment including animals, a feeling of non- 

demanding chores, perceptive personnel and a positive interaction between the participants 

were the expressed main factors contributing to recovery from mental illness. Factors 

interrupting the recovery process were also detected, mainly an unhealthy feeling of 

competition between the participants, the lack of personnel and feelings of neglect from other 

psychiatric institutions.  

 

Keywords:  

Recovery, Mental illness, Animals, Rural, Rehabilitation, Qualitative content analysis 
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1. Inledning 

Efter att vår verksamhetsförlagda utbildning avslutats i januari 2010 var vi redo att likt idoga 

mullvadar plöja ner oss i vad som skulle komma att bli vårt sista år på Socionomutbildningen 

vid Linnéuniversitetet. Vår gemensamma syn på hur ett kvalitativt examensarbete skall 

utformas gav oss goda skäl att tillsammans befästa en kollegial allians. Vi är båda två 

intresserade av företeelsen psykisk ohälsa och dess inverkan på människan. Begreppet 

psykisk ohälsa är som sådant vidsträckt och delvis höljt i mystik, vilket amplifierade vår lust 

att närma oss ämnet. Vi blev erbjudna att ingå i ett utvärderingsprojekt av en Socialpsykiatrisk 

verksamhet i Oskarshamns kommun. Detta uppdrag skulle i stort gå ut på att utforska 

deltagares upplevelse av den verksamhet som de deltagit i. Erbjudandet kändes extra 

angenämt eftersom vårt arbete i slutänden skulle ingå i ett större utvärderingsprojekt.  

Vi var således motiverade då vi kände att vårt arbete kan komma att ha betydelse för hur 

socialpsykiatrisk behandling drivs i framtiden. Det var följaktligen med stor entusiasm vi 

tackade ja till detta ärofyllda och viktiga uppdrag.  

 

2. Bakgrund 

Psykisk ohälsa är ett omdebatterat ämne. När kirurgen talar om ett benbrott är det i konkreta 

och i övervägande naturvetenskapliga ordalag, denne vet således oftast vilka metoder som 

skall nyttjas för att benet ifråga skall läkas på ett adekvat sätt. En själslig blessyr kan ses 

inneha en vida mer komplex natur. Enligt Johan Cullberg (2003:29) är det nödvändigt att 

angripa psykiatrisk problematik med ett eklektiskt perspektiv innehållandes både human- och 

naturvetenskap. Detta för att erhålla en så bred och deskriptiv bild av den aktuella 

sjukdomsbilden som möjligt (Cullberg 2003:29). Inom öppenvårds- och slutenvårdspsykiatri 

tillämpas dessa båda arbetssätt. En grov generalisering som vi stundom uppmärksammat är att 

den naturvetenskapliga kompetensen tillhandahålls av läkare och sjuksköterskor medan den 

humanvetenskapliga kompetensen praktiseras av psykologer, psykoterapeuter, kuratorer et 

cetera.   
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2.1. Socialpsykiatri  

Förutom sluten- och öppenvård har en mer patientinvolverande form av psykiatri vuxit fram 

de senaste åren, nämligen socialpsykiatri. Cullberg (2003:477) sammanfattar socialpsykiatrins 

andemening: ”Socialpsykiatrin sysslar med de psykiskt sjukas vardagsliv med avseende på 

fortsatt behandling, ökad livskvalitet, adekvata boendeformer, aktiviteter och undervisning” 

(Cullberg 2003:477). Allt sedan 1970-talet har en avinstitutionalisering påbörjats med 

avsikten att få människor med psykiska funktionshinder ut i samhället (Markström 2005:48–

49). Kommunernas ansvar för personer med psykiska funktionshinder var stundom oklara, 

trots att deras ansvar stod i den dåvarande Socialtjänstlagen (1980:620).  

 

1989 påbörjades därför en psykiatriutredning (SOU 1992:73) som mynnade ut i 

Psykiatrireformen, antagen av Sveriges riksdag den 1 januari 1995. Denna reform syftade till 

att förbättra villkoren för personer med psykiska funktionshinder med betoning på den 

enskildes rättigheter/skyldigheter, vård och stöd enligt dennes förutsättningar och individuella 

behov, en öppenhet och normalisering vad gäller de vårdformer och service som personen 

med psykiskt funktionshinder erhåller när denne är boende ute i samhället et cetera (SOU 

1992:73 s. 202-203). Härvidlag fastslogs även att kommunerna skulle ha ett större ansvar för 

individens sociala behov och rehabilitering medan landstinget avgränsades till att utföra 

psykiatrisk behandling (SOU 1992:73 s. 223-226). 2003 påbörjades en ny statlig utredning 

under namnet ”Ambition och ansvar” (SOU 2006:100) där man föreslog att vidga 

omfattningen av och förtydliga inkluderandet av personer med psykiska funktionshinder i 

bland annat Socialtjänstlagen (2001:453) (SOU 2006:100 s 51-53). 

 

Richard Bracken (2005:53) påvisar dock i sin rapport att det finns två sidor av myntet, där 

avinstitutionaliseringen inte nödvändigtvis framstår som enkom positiv i allas ögon. Genom 

intervjuer med psykiatripersonal framkom en uttalad oro för att vissa patienter genom denna 

utslussning i samhället skulle hamna i en utsatt position som de ej kan hantera. Brackens 

studie påvisar därmed det stora ansvar som psykiatrin har gentemot brukarna, ett ansvar som 

genom avinstitutionaliseringen även tillfallit samhället i stort (Bracken 2005:53). Även om 

1995 års psykiatrireform med tiden har fått utstå kritik (oftast på grund av otydlighet) så bör 

den ses som en del av den process som påbörjades på 1970-talet rörande synen på vård av 

personer med psykiska funktionshinder. Reformen har dock inneburit en attitydförändring i 

kommuner och landsting och flera lyckade verksamheter har startats med avsikt att förbättra 

måendet hos personer med psykiska funktionshinder (Markström 2005:53–55).   
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2.2. Fokus på individens egna upplevelser 

Behandlingsmetoder och yrkesmässig kompetens borgar givetvis för kvalitet, men en 

betydande del av utvärderingen av diverse behandlingar torde dock vara den berörde 

patientens egen utsago av vården. Barbro Sandin (1986:20) menar att diagnostik enligt 

psykiatriska riktlinjer är nödvändiga redskap för att förstå sjukdomen, men ett alltför kliniskt 

perspektiv kan göra att den professionelle riskerar att missa personen bakom sjukdomen. 

Sandin (1986:78–79) menar vidare att personal som verkar inom psykiatrisk vård bör vara ett 

stöd åt patienten och inspirera denne till ett gynnsamt kommunikativt beteende. Detta för att 

patienten ska få redskap att förstå och hantera sin livsvärld: ”Ska det bli mödan värt att 

utmana besvikelser och hopplöshet måste vi som är patientens omgivning ge uttryck åt 

förvissningen om att livet kan lyckas” (Sandin 1986:79). Personalens betydelse för individen i 

en psykiatrisk behandling är något som vi anser är värt att belysa, då det stundom kan anses 

vara en delikat balansgång mellan att stötta och störta den enskilde på vägen mot 

återhämtning.  

 

Livia Velpry (2008:254) betonar att patientens perspektiv inte nödvändigtvis är något rent 

individuellt och oavhängigt den psykiatriska behandlingen, utan snarare ett fenomen som är 

kontextuellt skapat. Således finns en risk för att patientens synvinkel är formad och påverkad 

av andra patienter eller professionella för att passa in i en viss mall (Velpry 2008:254).  

 

Med detta resonemang som grund menar då Velpry (2008:254) att patienten, om denne 

uppvisar tecken på självständighet och avviker från normen i en högre takt än vad som anses 

”normalt” för en viss diagnos, löper en risk att ytterligare patologiseras.  

Vidare kan denne paradoxalt nog inte heller smälta in för mycket i en patientgrupp eller 

behandlingssituation, då detta från de professionellas sida kan anses som passivt och 

kontraproduktivt: ”The more patient’s actions correspond with provider views, the less their 

behavior and words risk being interpreted as symptoms of mental illness” (Velpry 2008:254). 

Det finns således en vinst med att tillvarata patienternas synvinkel rörande det egna måendet 

och låta deras upplevelser bli ett stöd i behandlingen mot återhämtning.   
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2.3. Nymålen 

Uppskattningsvis en halv mil utanför Oskarshamn i Småland ligger Nymålen, en bondgård 

där dagverksamhet och arbetsförberedande träning bedrivs inom ramen för Socialpsykiatrin.   

Nymålen startades 1995 och drivs som en ekonomisk förening där deltagarna själva är 

representerade i styrelsen (Hollertz 2004). Syftet med Nymålen är att kunna erbjuda daglig 

sysselsättning i lantlig miljö för människor med psykosocial funktionsnedsättning.  

Tonvikten av sysslorna utgörs av traditionellt lantbruksarbete där, förutom odling av diverse 

grödor, djurskötsel och skogsröjning står på schemat. Deltagarna ges även möjlighet att 

utveckla sina färdigheter inom hushållsarbete genom matlagning, bakning och liknande 

göromål (Blixt & Johansson 1998). Målet med detta är att genom daglig sysselsättning bidra 

till en högre livskvalitet vilket därigenom underlättar den enskildes inskrivningstid som följd 

av en psykisk problematik (Socialpsykiatri, Landstinget i Kalmar 2009) 

 

Nymålens verksamhet bedrivs på dagtid alla vardagar i veckan, deltagarna anländer på 

morgonen och återvänder hem på eftermiddagen efter arbetsdagens slut. För närvarande 

(2010) består personalstyrkan av två till tre handledare som delar på ansvaret för de olika 

sysslorna. I handledarnas arbetsuppgifter ingår att fördela, överse och utföra arbetet 

tillsammans med deltagarna, dock inbegriper handledarnas yrkesroll inga enskilda 

terapeutiska samtal med deltagarna. Synsättet inom Nymålens verksamhet beskrivs som 

salutogent till sin karaktär, vilket innebär att kraft och energi läggs på att stärka den enskilde 

individens funktioner och möjligheter, snarare än den diagnosticerade funktionsnedsättningen. 

För varje enskild deltagare sätts en individuell plan upp där behov och mål, både lång- och 

kortsiktiga, fastställs, men även tider för uppföljning och utvärdering av dessa. Varje vecka 

skrivs sedan ett schema som konkret återger struktureringen av deltagarens egenvalda 

sysselsättning (Blixt & Johansson 1998).  

 

Nymålens verksamhet riktar sig, som tidigare nämnt, till människor med psykosocial 

problematik. Förutom detta krävs det att deltagarna är mellan 18- 40 år och aldrig tidigare haft 

en anställning alternativt varit utan detsamma under en längre tid. Ansökan till Nymålen gör 

den enskilde via sin psykiatriska mottagning samt genom myndigheter såsom 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten (Socialpsykiatri, Landstinget i 

Kalmar län 2009). När en deltagare avslutat sin vistelse på Nymålen sker utslussning i 

samverkan med Nykraft, ett samverkansprojekt mellan Psykiatrin, Socialförvaltningen, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (Blixt 2010).  
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2.4. Tabell I: Antal inskrivna på Nymålen sedan start 

Årtal Antal inskrivna 

1995 16 

1996 16 

1997 18 

1998 16 

1999 20 

2000 20 

2001 18 

2002 20 

2003 20 

2004 20 

2005 25 

2006 23 

2007 22 

2008 28 

2009 30 

2010 29 

(Blixt 2010) 

 

I verksamhetens begynnelse år 1995 var det endast personer med lång sjukdomsbakgrund som 

deltog i Nymålens verksamhet. År 2002 – 2003 kunde en större deltagarvariation i fråga om 

ålder och problematik urskönjas och år 2005 var 12 av 25 patienter under 35 år. I dag (2010) 

är 29 personer inskrivna, varav fyra stycken är över 50 och tretton stycken under 30.  

 

Könsfördelningen var till en början jämn, men idag är det övervägande kvinnor som deltar. 

Deltagandets tidslängd på Nymålen varierar mellan kortvariga vistelser på några veckor till 

längre som kan sträcka sig över flera år. Det sistnämnda är dock det vanligast förekommande. 

Diagnoser hos deltagare varierar och i dagsläget återfinns bland annat personer med 

missbruksproblematik, ångest, depression, personlighetsstörning, adhd, aspergers syndrom, 

utmattningsdepression, borderline, manodepressivitet samt psykos (Blixt 2010).  
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2.5. Problemformulering 

Öppenvårdspsykiatrin i Oskarshamn har sedan tidigt 1990-tal utvecklat olika verksamheter i 

en tydlig socialpsykiatrisk tradition. En av dessa är gården Nymålen, vars syfte är att kunna 

erbjuda daglig sysselsättning i lantlig miljö för människor med psykosocial 

funktionsnedsättning. Ett centralt antagande som ligger till grund för verksamheten är att om 

personers delaktighet och livskvalitet ökar blir det en väg till återhämtning från psykisk ohälsa 

(Blixt 2010). Att göra patienternas egna upplevelser till en måttstock för behandlingens utfall 

har blivit något av ett signum för socialpsykiatrin och särskilt med det förbundna 

”återhämtningsbegreppet” (Topor 2004:234) ifråga. I vår studie frågade vi oss därför om 

huruvida Nymålens verksamhet bidrar till en återhämtning ifrån psykisk ohälsa med detta 

subjektiva brukarperspektiv som utgångspunkt. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa upplevelser av återhämtning från psykisk ohälsa hos deltagare på 

Nymålen, en socialpsykiatrisk verksamhet med fokus på att öka livskvalitet i lantbruksmiljö.  

 

3.1. Frågeställningar 

– Bidrar den livskvalitetsinriktade verksamheten Nymålen till återhämtning från psykisk 

ohälsa hos de deltagande, och i så fall hur? 

– Vilka faktorer i behandlingen ser deltagarna som bidragande till respektive hämmande för 

återhämtning ifrån psykisk ohälsa?  

 

3.2. Avgränsningar 

Vår studie avgränsades till att endast behandla deltagarnas utsagor som rörde deras 

återhämtning kopplat till Nymålens aktiviteter. Vi hade således inte för avsikt att undersöka 

några medicinska eller psykologiska tillstånd hos informanterna. Detta gör att eventuella 

diagnostiska uttryck som erhållits i rådata inte redogjordes för, utan endast behandlades som 

förklaringar på måendet enligt informanterna. Intentionen var att både kvinnor och män skulle 

vara representerade i vårt urval av informanter. Vi tog dock ingen hänsyn till genus, etnicitet 

eller klass i tolkningen och analysen av det empiriska materialet. Anledningen till detta är att 

det inte är relevant för studiens syfte som enbart fokuserar på individers återhämtning på ett 

övergripande plan. Studien har i övrigt ett tydligt brukarperspektiv som i nuläget är, och bör 

vara, oberoende av dessa perspektiv. 
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4. Begreppsdefinitioner 

 

4.1. Återhämtning 

Vi valde att använda oss av Alain Topor´s definitioner av återhämtning som återfinns i hans 

avhandling ”Managing the contradictions – recovery from severe mental disorders”, nämligen 

total och social återhämtning (2001:60–64). Total återhämtning syftar till att patienten återgår 

till det tillstånd denne befann sig i innan sjukdomen bröt ut och blir samma person som förut. 

En helt fastslagen definition av total återhämtning är dock inte helt oproblematisk då det kan 

vara svårt att fastställa exakt hur individens livssituation och hälsa såg ut innan symtomen 

utbröt (Topor 2001:60). Social återhämtning innebär å andra sidan inte att bli kvitt de symtom 

som den kliniska diagnosen fastställt, utan snarare att individen utvecklats till en annan 

person med förmåga att leva och verka gynnsamt trots sin psykiska problematik (Topor 

2001:63–64).  

 

4.2. Psykiskt funktionshinder 

Vi utgick från definitionen av psykiskt funktionshinder som Nationella psykiatrisamordningen 

återger i ”Ambition och Ansvar” (SOU 2006:100 s. 325): ”En person har ett psykiskt 

funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på 

viktiga livsområden, och om dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå, 

under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.”   

 

4.3. Avinstitutionalisering 

Vi valde att återge den definition av avinstitutionalisering som den Nationella 

psykiatrisamordningen presenterar i ”Ambition och Ansvar” (SOU 2006:100): ”Med 

begreppet menas avvecklingen av ett vårdsystem som dominerades av institutionsbaserade 

lösningar, och försöken att ersätta dessa med öppenvårdsinsatser och ett utbyggt stöd i 

samhället.” (SOU 2006:100 s.84).  
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5. Tidigare forskning  

Vi avsåg med vår presentation av tidigare forskning belysa olika aspekter av återhämtning. 

Topor (2001) ger en överskådlig inblick i den komplexitet som återhämtning från psykisk 

ohälsa innebär. Davidson och Strauss (1992) artikel valde vi att inkludera av två skäl. Dels 

blev denna studie (Davidson & Strauss 1992) uppmärksammad på sin tid då den gav en ny 

syn på individens identitet rörande återhämtning från psykisk ohälsa. Dels har den varit en 

flitigt förekommande referens i snart sagt all forskning vi studerat, vilket vi tolkade som att 

den än idag är något av en milstolpe för mycket av den forskning om återhämtning från 

psykisk ohälsa som ägt rum på senare tid. Piat, Sabetti och Couture (2009) ger en inblick i vad 

återhämtning betyder för patienterna själva. Topor, Borg, Di Girolamo och Davidson (2009) 

återkopplar återhämtning från psykisk ohälsa till sociala faktorer och påvisar vikten av socialt 

kapital. Berget, Ekeberg och Braastad (2008) knyter således ihop säcken då de presenterar en 

studie som återger individers återhämtning från psykisk ohälsa efter genomgången behandling 

innehållandes djurskötsel et cetera. Det sistnämnda menar vi var kontextuellt relevant för vår 

studie. När vi eftersökte vår tidigare forskning använde vi oss av sökmotorerna PsycInfo, 

Social Science Citation Index, Social Services Abstracts och Sociological Abstracts.  

Sökorden vi har använt är mental health, recovery, mental illness, animals, rehabilitation. 

Utifrån dessa sökord har vi sedan funnit forskning som i sin tur har refererat till annan 

relevant forskning som vi har tagit del av och i vissa fall nyttjat i vår studie. 

 

5.1. Återhämtningens dynamiska och komplexa process  

Alain Topor (2001) är en av Sveriges förgrundsfigurer i ämnet återhämtning ifrån psykisk 

ohälsa. Hans avhandling ”Managing the contradictions – Recovery from Severe Mental 

Disorders” (2001) är en av grundpelarna för vår förförståelse kring den kunskap som återfinns 

rörande återhämtning ifrån psykisk ohälsa.  

 

Alain Topors avhandling (2001) är uppbyggd på två delar. Första delen är en förberedande 

litteraturstudie som redogör för definitioner, behandlingsformer, processer et cetera avseende 

återhämtning och kronisk psykisk ohälsa. Litteraturstudien ligger till grund för del två. Andra 

delen utgörs av en empirisk undersökning där patienter i intervjuer får redogöra för sin 

återhämtning ifrån omfattande psykiska funktionshinder. Betoningen i del två ligger på 

återhämtningens förlopp, faktorer som påverkade återhämtningen samt en beskrivning av 

varför dessa faktorer hade inverkan (Topor 2001:2).  
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Topor (2001:2) ifrågasätter den psykopatologiska synen på psykisk ohälsa som råder inom 

psykiatrisk vård. Trots att vissa genomgångna behandlingar påvisar ett oförändrat 

hälsotillstånd hos patienten, menar Topor (2001:2) icke desto mindre att en stor del av 

patienterna inom den psykiatriska vården återhämtar sig så till den grad att dessa sedermera 

kan återgå till ett ”normalt” liv, något som sällan uppmärksammas i samma utsträckning.  

Psykisk ohälsa behöver således ingalunda betraktas som en kroniskt eller hopplös åkomma 

som passivt ska låtas ha sin gång, utan bör snarare ses som ett dynamiskt tillika föränderligt 

tillstånd. Individen kan ges de rätta ”verktygen” genom en adekvat behandling, och 

därigenom själv lära sig att hantera dessa (Topor (2001:2).  

 

Topor (2001:335) förklarar att de metoder som utvecklats inom psykiatrisk vård är svåra att 

använda på specifika beteenden/diagnoser eftersom återhämtningen i sig är en, för individen, 

subjektiv process som inte kan anses bunden till en viss sjukdom. Topor (2001:335) menar att 

en återhämtningsbefrämjande praktik blir svår att tillämpa enligt strukturerade arbetsmodeller 

då en modell inte torde vara applicerbar på alla patienter. Vidare menar Topor (2001:335–

336) att faktorer rörande återhämtning inte går att frammana på beställning. Slumpen styr 

oftast hur pass lyckad en återhämtningsprocess är, dock kan förutsättningar för dessa faktorer 

åstadkommas. Resonemanget som här förs syftar till att människors subjektiva upplevelse och 

personliga föreställningar om hur saker och ting ska vara gör det svårt att etablera regler för 

hur exempelvis en god relation mellan den professionelle och patienten ska se ut (Topor 

2001:335–336).    

 

Topor (2001:336–337) menar att de olika professioner som verkar runt en individ med 

psykisk problematik bidrar till att åstadkomma de tidigare nämnda förutsättningarna för en 

lyckad återhämtningsprocess, fast på olika sätt. Kontentan av resonemanget som Topor 

(2001:336–337) för är att återhämtningsbidragande faktorer kan uppstå ur patientens 

interaktion med vem som helst, det behöver inte nödvändigtvis vara en yrkesutövande person.  

Psykiatriska behandlingsmetoder präglas enligt Topor (2001:337–338) av att varje diagnos 

kräver ett specifikt behandlingssätt, en ”objektiv sanning” som är allmänt accepterad och 

utiliserad. Studien visar dock att en väldigt viktig komponent i återhämtningen är individens 

egna upplevelser av sin problematik, således dennes ”subjektiva sanning”.  

Topor (2001:337–338) menar vidare att denna sanning inte behöver gå i samklang med 

konventionerna, men att patienten genom denna funnit en mening med sin situation. 
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5.2. Det aktiva självet i återhämtningsprocessen  

Under 1990-talet publicerade Larry Davidson och John S. Strauss, båda professorer i 

psykiatri, en rad uppmärksammade artiklar rörande återhämtning från psykisk ohälsa. 1992 

publicerade de en artikel kallad ”Sense of self in recovery from severe mental illness” (1992) i 

tidskriften British Journal of Medical Psychology. I denna artikel har författarna (Davidson & 

Strauss 1992:131, 133) analyserat en studie där 34 män och 32 kvinnor med varierande 

psykisk ohälsa (i huvudsak schizofreni och schizoaffektiva symtom) har delgivit sina 

erfarenheter om sin egen återhämtning från sina sjukdomar. Davidson och Strauss (1992:131) 

menar att vikten av att återupptäcka samt återuppbygga ett varaktigt starkt ”själv” (identitet) 

är en betydelsefull komponent i processen rörande en lyckad återhämtning. Detta påvisas i sin 

tur genom fyra väsentliga aspekter: 

 

Den första aspekten innebär att informanterna till en början upplever en känsla av funktion i 

sin dysfunktion. Med andra ord att hitta ett aktivt, fungerande ”själv”/identitet i den 

sjukdomsproblematik som de upplever. Deltagarna gav exempel på att de bland annat gick 

ifrån passivitet till aktivitet medan andra påtalade att de kunde återgå till att göra saker de inte 

förmått sedan symtomen av psykisk ohälsa brutit ut (Davidson & Strauss 1992:135). 

 

Denna andra aspekt går ut på att informanterna gör en personlig “inventering” där de 

identifierar sina styrkor och svagheter i möjligheterna att uppnå de mål som de själva har satt. 

Om de sedan finner att de inte har de verktyg som krävs för att uppnå detta mål, kan de 

preliminärt skifta målfokus eller avvakta till dess att dessa verktyg blir dem tillhanda i form 

av nya krafter (Davidson & Strauss 1992:136–137). Här ligger också ett avgörande ansvar hos 

personens familj och vårdpersonal. Genom att de antar en stöttande och flexibel hållning kan 

detta få personen att uppnå mål som till en början verkar orealistiska, men som sedan har visat 

sig klart genomförbara. Detta just för att personen ifråga inte blivit fullständigt medveten om, 

och därtill blivit modstulen av, riskerna (Davidson & Strauss 1992:137). 

 

Den tredje aspekten som utkristalliserar sig i studien är att en identitetskänsla bygger på att 

personer med psykisk ohälsa får omsätta sina inre erfarenheter i praktiken. Davidson och 

Strauss (1992:138) menar att utförandet av den enklaste av sysslor kan bidra till en stark 

identitetsbyggnad, vilket i sin tur kan generera kapacitet att framöver utföra än mer komplexa 

förehavanden.  
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I studien (Davidson & Strauss 1992: 139) framgick även att det viktigaste i de utförda 

aktiviteterna inte nödvändigtvis var dess svårighetsgrad, utan känslan av att det är personen 

själv som tar kontroll, och faktiskt utför dem. 

 

I den fjärde och avslutande aspekten menar Davidson och Strauss (1992:139) att när ett 

funktionellt själv/identitet har skapats kan detta sedan fungera som en fristad ifrån den egna 

psykiska problematiken. Att ha en stark identitetskänsla att återkoppla till i de stunder där 

symtomen av psykisk ohälsa är som mest ihållande kan därför ge en påminnelse om att dessa 

symtom endast är symtom, vilket kan göra att de upplevs som mindre hotande. Denna 

funktionella identitet blir även ett stöd vid kommande sjukdomssymtom, då personen med 

hjälp av sitt ”själv” bättre hanterar sina symtom och därtill kan utvärdera sitt eget agerande 

(Davidson & Strauss 1992:140). 

 

I sin konklusion noterar Davidson och Strauss (1992:143) att ett fungerande ”själv” kan ses 

som en röd tråd som löper längs den process vi kallar återhämtning. Denna funktionella 

identitet blir således en hjälp både i behandling och i rehabilitering beträffande återhämtning. 

En informant hade även uttryckt att genom att lära sig mycket om arbetet och förståelsen 

kring återhämtning kunde hon lättare se vad hon själv behövde göra för att bemästra sin 

problematik. Något som kan utläsas i Davidson och Strauss (1992:143) slutsats är att varje 

person med psykisk ohälsa kan ha stor hjälp av att hitta det ”friska” i det ”sjuka” och använda 

det förra som en fristad/hanteringsstrategi/förståelse mot det senare och genom detta finna 

stöd till sin egen återhämtning. 

 

5.3. Återhämtning ur patientens synvinkel 

En kanadensisk studie gjord av Piat et al utmynnade i artikeln ”What does recovery mean for 

me? Perspectives of Canadian Mental Health Consumers” (2009). Författarna skriver att 

samtidigt som begreppet återhämtning har blivit något av en ideal inom serviceyrken 

härrörande psykiatrisk vård så har begreppets faktiska innebörd gett upphov till förvirring 

(Piat et al 2009:199). I studien var författarna därför intresserade av vad begreppet 

återhämtning innebar för de patienter som erhöll psykiatrisk vård. Genom att intervjua sextio 

informanter (psykiatriska klienter) menar författarna att två skilda definitioner av begreppet 

återhämtning utkristalliserades: 
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Återhämtning i relation till ohälsa 

I denna definition förklarade vissa informanter att återhämtning för dem var likställt med att 

bli botad från psykisk ohälsa, att en adekvat medicinering var ett bra redskap till denna bot 

samt att man genom denna behandling återgick till det mående man hade innan 

sjukdomssymtomen var ett faktum (Piat et al 2009:202–203). 

 

Återhämtning i relation till hälsa 

Detta perspektiv av återhämtningsbegreppet uppvisar en mer psykosocial syn hos flera av 

informanterna. Centrala delar av denna synvinkel är att återhämtning likställs med att ta 

kontroll över sitt liv ifråga om att utvecklas positivt i en funktionell riktning. Vidare så 

menade informanterna att återhämtning var en långtgående process mot en transformation till 

ett nytt ”själv” (Piat et al 2009:203–205). Dessa informanter menade således att de inte skulle 

återgå till att vara samma person som innan sjukdomen, utan snarare att de med sin erfarenhet 

av sin psykiska ohälsa blivit en annan slags person. I sin konklusion menar författarna att ett 

montage innehållandes båda dessa synsätt är nödvändiga för att återhämtningskonceptet skall 

kunna bli fullständigt, detta i synnerhet utifrån de psykiatriska klienternas/patienternas 

perspektiv (Piat et al 2009:199, 205). 

 

5.4. Sociala faktorers betydelse för återhämtningsprocessen 

Topor et al (2009) menar att den mesta forskningen som bedrivs i ämnet fokuserar på 

återhämtning som ett strikt individualistiskt fenomen.  

I sin litteraturstudie ”Not just an individual journey” (2009) presenterar Topor et al diverse 

aspekter som kan anses som pådrivande för återhämtningsprocessen: 

 

Den första aspekten påvisar vikten av socialt kapital i form av vänner, familjemedlemmar och 

yrkesverksamma som genom sitt stöd och kompetens är bidragande orsaker till en individs 

återhämtning (Topor et al 2009:2-4). En annan aspekt påvisar betydelsen av att ha ett hem, 

likvida medel och sysselsättning. Topor et al (2009:4-5) påvisar i sin studie att boende 

resulterar i ordning och reda i det vardagliga livet. Pengar genererar möjligheter till diverse 

aktiviteter som, när de genomförs i en genuin gemenskap med andra människor, har visat sig 

lindra symtomen för människor med psykiska funktionshinder (Topor et al 2009:5).  
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Topor et al (2009:6-8) noterar även vikten av att det praktiska arbetet rörande personer med 

psykiska funktionshinder innehar en förmåga av flexibilitet. Detta innefattar bland annat att 

yrkesutövare inom psykiatri kan ingå en allians, baserad på äkthet och personlig förtrolighet, 

tillsammans med sin patient (Topor et al 2009:7).  

 

I sin konklusion pekar författarna (Topor et al 2009:8) på att psykiatrin står inför diverse 

utmaningar i framtiden. De ovan nämnda faktorerna, andra människors bidrag och sociala 

faktorer och strukturer, har påtalats som påskyndande element till återhämtning ifrån psykisk 

ohälsa. Detta resulterar i en ny dimension av hur psykiatrisk vård kan komma att utföras. 

Psykiatrin har enligt Topor et al (2009:8) därmed ett val. Antingen fortsätter man som idag, 

med behandlingar som innefattar strikt inarbetade modeller och ett vårdkoncept som fokuserar 

på dysfunktion och resursbrist, eller så vidgar man perspektivet och omprövar vården så att 

den lyfter fram de faktorer som genererar ett fullvärdigt liv för personer med psykiska 

funktionshinder som lever ute i samhället.  

 

5.5. Djurs påverkan på återhämtningsprocessen 

Berget et al genomförde 2003-2006 en studie i Norge för att se huruvida AAT (Animal-

assisted therapy) bidrog till ökad självkänsla, livskvalitet och meningsfullhet hos patienter 

med psykiska funktionshinder. Anledningen till att studien genomfördes var enligt Berget et 

al (2008:1) att tidigare forskning om AAT tidigare nästan uteslutande belyst behandling med 

”traditionella” husdjur, där hund och katt inräknas. Dessa djur har visat tecken på positiva 

effekter på människor med psykisk ohälsa bestående av varierande diagnoser i diverse 

behandlingsprocesser. Dock har enligt Berget et al (2008:1) relativt lite forskning belyst 

terapi/behandlingsformer med så kallade farmdjur (hästar, kor, grisar et cetera). Studien 

bedrevs inom verksamheter som syftar till att erbjuda människor med psykisk ohälsa 

återhämtnings- och arbetsrelaterad behandling som integrerar djurskötsel, skogsröjning, 

odling och liknande (Berget et al 2008:1).  

 

I studien deltog nittio personer med olika former av psykisk problematik.  

Dessa fick i studiens inledningsfas fylla i ett flertal frågeformulär innan och efter den tidigare 

nämnda behandlingen, samt ett ytterligare uppföljningstillfälle sex månader senare. En 

tredjedel av dessa patienter deltog inte i den nämnda behandlingen utan genomgick andra 

former av ”standardterapi” istället, såsom enskilda samtal, gruppterapi och dylikt.  
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Dessa agerade då som kontrollgrupp vars resultat kunde mätas med den andra delen av 

undersökningens deltagare (Berget et al 2008: 1). Frågeformulären som sedan användes var 

utformade efter tre skalor för att kunna mäta och jämföra patienternas mående. Dessa 

utgjordes då av Generelized Self- Efficacy Scale som kännetecknar och mäter den av patienten 

upplevda tilltron till sin egen förmåga att hantera svårigheter, Quality of Life Scale där graden 

av upplevd livskvalitet mäts, samt Coping Strategies Scale som illustrerar patienternas sätt att 

hantera sin psykiska problematik (Berget et al 2008:1,3).    

 

Berget et al (2008:5-6) menar i sin konklusion att den patientgrupp som deltog i AAT-

behandlingen uppvisade bättre resultat på ovan nämnda frågeformulär än kontrollgruppen. 

Berget et al (2008:7) påvisar vidare att djurrelaterad terapi medelst farmdjur kan tjäna som en 

tillfredsställande alternativ behandlingsmetod som kan drivas jämsides med ”traditionella” 

psykiatriska behandlingar.  
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6. Teoretisk referensram 

 

6.1. Manifesta och latenta funktioner 

Robert K. Merton (1910-2003) var en amerikansk sociolog som verkade inom det 

funktionsanalytiska fältet (Merton 1967:5). Funktionsanalys åsyftar att samhället ses som ett 

system uppbyggt av olika beståndsdelar vars interaktioner i sin tur påverkar detta system i 

helhet (Merton 1996:67–68). Merton agerade som en av de mer pragmatiska 

samhällsforskarna och var under sin verksamma tid upphovsman till diverse sociologiska 

teorier. Då socialpsykiatrin vilar på socialpsykologi i den mening att delaktighet i sociala 

system och interaktion människor emellan sätts i centrum har vi i vår studie valt att använda 

Merton som teoretisk referensram och mera specifikt hans tes om manifesta och latenta 

funktioner (1967:122). Valet av teori motiveras ytterligare av att både Merton (1967:122) och 

Graneheim och Lundman (2003:109) resonerar kring manifesta och latenta funktioner som 

företeelser, därav menar vi att de utgjorde såväl adekvata som samspelta inspirationskällor till 

vår analys.  

 

Merton (1996:82–83) redogör för vad han kallar manifesta och latenta funktioner för att 

förklara olika fenomen. Manifesta funktioner kan enkelt uttryckt beskrivas som förutsedda 

effekter eller konsekvenser av en viss handling. Latenta funktioner är i sin tur de oförutsedda 

effekterna av samma handling. Att kunna utröna latenta funktioner ger en vidare förståelse för 

konsekvenserna av manifesta åtgärder (Merton 1967:122).  

 

Merton (1996:91–92) gestaltar dessa funktioner genom ett exempel där en indianstam utför en 

ceremoniell regndans. Den manifesta funktionen kan i detta fall då anses vara att bringa regn. 

Den latenta funktionen av ceremonin kan i sin tur kännetecknas av stärkt samhörighet mellan 

de inblandade individerna, som samlas för en gemensam aktivitet. Merton (1996:92) 

sammanfattar: ”...therefore, apparently irrational behavior may at times be found to be 

positively functional for the group”. Johnson (1981:429–430) ger ett annat förklarande 

exempel på Mertons tes, och då knutet till mänsklig fortplantning. När ett par skaffar barn 

med den individuella, måhända berikande, känslan att bli föräldrar (manifest funktion) bidrar 

detta även till att utöka människobeståndet och således säkra artens överlevnad (latent 

funktion).  
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Merton (1996:92) menar vidare att när en samhällsforskare studerar manifesta funktioner hos 

en viss organisation eller dylikt, riskerar då även resultatet att bli förutsägbart och i värsta fall 

föga informationsrikt. Om en forskare däremot lyckas åstadkomma synliggörande av en eller 

flera latenta funktioner inom samma organisation tillför detta en större dimension till 

undersökningen, och kan således utöka förståelsen för forskaren som sedermera kan komma 

samhället till gagn: ”The discovery of latent functions represents significant increasements in 

sociological knowledge.” (Merton 1967:122). Detta kan visserligen även försvåra och förvirra 

för forskaren, då vissa resultat kan skilja sig avsevärt från en allmänt accepterad och fastställd 

”sanning” om ett visst sociologiskt fenomen (Merton 1996:93–94).  

 

7. Metod 

 

7.1. Formativ utvärdering 

Det finns anledning att positionera sig vid utförandet av forskningsstudier. Vad gör 

forskningen för nytta? Ur ett övergripande perspektiv härrörande socialt arbete så ser vi en 

nyttoaspekt i att brukare får yppa sina subjektiva åsikter, vi vill dock förtydliga vilken 

beskaffenhet som utvärderingsarbetet av Nymålen som genomförs under 2010 har.  

Eriksson och Karlsson (2008:67–68) talar om summativa samt formativa utvärderingar.  

En summativ utvärdering görs efter ett avslutat projekt och syftar till att påvisa det som var 

bra och mindre bra (förkastligt) med det aktuella projektet. Fördelen med den summativa 

utvärderingen är att den sammanställer ett resultat som på ett tydligt sätt kan visa styrkor och 

svagheter, en nackdel med tillvägagångssättet är dock att resultatet endast blir ett retrospektivt 

konstaterande som inte kan användas till att förbättra det arbete som utförts (Eriksson & 

Karlsson 2008:67–68).  

 

Det utvärderingsarbete i vilket vår studie ingår är av formativ art. Detta innebär att det utförs i 

en kontext där ett projekt fortfarande pågår, detta för att utvärderingens resultat, såväl positivt 

som negativt, skall kunna återkopplas till det arbetssätt som brukas för att på så sätt förbättra 

detsamma: ”Utvärderingens intressenter vill få feedback på den pågående interventionen och 

vad den kan ha inneburit för brukarna” (Eriksson & Karlsson 2008:68). Vi menar att 

utvärderarna i vår studie inte nödvändigtvis är vi som undersökare, utan snarare brukarna som 

genom sina utsagor kan påverka Nymålens arbete mot en positiv utveckling.  
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Denvall (2006:4–10) resonerar om empowermentinriktad utvärdering enligt formativ modell, 

vilket innebär ett demokratiskt, brukarinriktat fokus där kvalitén bedöms av de direkt berörda. 

Detta är i klar paritet med vårt fokus som ligger på opinioner ifrån Nymålens deltagare. Då 

deltagarna har ett stående erbjudande att få läsa igenom det färdiga arbetet i sin helhet menar 

vi även att en eventuell risk rörande skendemokrati (godtycklig selektion av information) 

visavi deltagarna har kringgåtts (Denvall 2006:4–10). 

 

7.2. Kunskapssyn 

Vår kunskapssyn präglas av en hermeneutisk karaktär, detta eftersom analysen av materialet 

har en tolkande ansats från vår sida. Robson (2002:196) skriver att hermeneutik präglas av ett 

förstående och empatiskt förhållningssätt till den empiriska data som framkommit i studien.  

I vår studie är ett empatiskt förhållningssätt i tolkningen av informanternas utsagor av yttersta 

vikt eftersom dessa återspeglar individuella upplevelser av deltagarnas eget mående. 

Hermeneutik ger således en bredare förståelse till ett material: ”Hermeneutik går ut på att 

förstå och inte bara begripa intellektuellt” (Thurén 2007:94). Vi är dock noga med att 

poängtera att vi inte använder oss av en hermeneutisk metod med allt vad det innefattar. En 

hermeneutisk kunskapssyn där man går igenom material flertalet gånger för att utröna 

betydelser (Robson 2002:197) är dock i klar paritet med vår kvalitativa innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2003:107) samt Mertons tes om manifesta och latenta 

funktioner (1967:122). 

 

7.3. Kvalitativ metod 

Vi valde att ha en kvalitativ forskningsansats till vår studie. Detta innebär att undersökningens 

fokus och tyngd läggs på informantens upplevelser av ett visst fenomen, eller åsikter om 

detsamma (Robson 2002:271). Detta syftar då till något som Denscombe (2009:423) menar 

är: ”ett tolkande tillvägagångssätt som betraktar kunskapen som socialt konstruerad…” 

Denscombe (2009:367–368) menar vidare att resultat som utvinns ur kvalitativa data är en 

process där forskaren tolkar och analyserar ett material för att på så sätt urskilja en större 

innebörd.  

 

 

 

 

 



 

 23 

7.4. Urval 

Eftersom syftet med vår studie var att få en förståelse av individers återhämtningsprocess i en 

specifik verksamhet så valde vi att göra ett ändamålsenligt urval, detta för att erhålla 

informanter vars utsagor i mesta möjliga mån kunde generera relevant material för vår studie 

(Robson 2002:265). En eventuell nackdel med ändamålsenligt urval är, om det används 

obetänksamt, att det styrda urvalet av informanter kan göra att resultatet påverkas godtyckligt 

åt ett visst håll. Sandelowski (2000:338) menar att det viktigaste i en kvalitativ studie är att 

forskaren i sin urvalsram kan påvisa och motivera att de informanter som är utvalda kan ge 

fullgoda svar rörande studiens syfte. Då vår studie var väldigt specificerad ifråga om den 

miljö där Nymålens verksamhet återfinns så menar vi att urvalet, med deltagare ifrån nämnda 

behandlande verksamhet, var klart ändamålsenligt.  

 

Urvalsprocedur 

Vi valde att begränsa urvalet till maximalt tio och minst sju informanter, detta för att 

materialet skulle vara hanterbart i förhållande till uppsatsens storlek, samt att vi då ansåg oss 

ha råd med eventuella bortfall. Det var även en urvalsstorlek anpassad till det 

utvärderingsprojekt som vår uppsats ingick i. Vi hade ett minimikrav att våra informanter 

skulle ha deltagit i Nymålens verksamhet i minst sex månader, detta för att de skulle kunna 

redogöra för eventuella effekter av Nymålens behandling ur ett längre tidsperspektiv. Detta 

ökade våra möjligheter att erhålla ett brett och nyanserat datamaterial rörande vårt syfte 

(Sandelowski 2000:337–338). Ytterligare ett kriterium vi utgick ifrån var att de informanter 

som valde att delta i studien skulle vara meddelsamma ur den aspekten att de skulle vilja 

berätta öppet om sina egna upplevelser av sin vistelse på Nymålen. Vi kontaktade sedermera 

handledarna på Nymålen och bad dem samla deltagare som uppfyllde detta minimikrav inför 

ett informationsmöte.  

 

Den 7/4 2010 höll vi så ett informationsmöte för deltagarna på Nymålen där vi redogjorde för 

essensen i studiens syfte och genomförande. Vid detta möte tilldelades deltagarna även ett 

informationsblad (se appendix) och ett schema sattes även upp i ett gemensamt utrymme där 

de som ville kunde anmäla sitt intresse genom att skriva upp sitt namn.  

De som önskade gavs även möjlighet att få en viss betänketid och kunde, om de hade 

ytterligare frågor, kontakta oss personligen via e-post eller telefon. Vi fick i slutänden åtta 

informanter som ställde upp på intervju, vilket vi anser vara ett adekvat antal i relation till den 

initiala urvalsramen om sju till tio stycken.  
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De som valde att inte ställa upp på intervju kunde då motivera detta genom att fylla i ett 

papper där de, förutom en kort förklaring till sitt nekande, gavs en möjlighet att beskriva 

Nymålens inverkan på deras mående. Detta genom fasta svarsalternativ och utrymme för 

övriga kommentarer. Denna motivering låg sedermera till grund för vår bortfallsanalys med 

syfte att försöka förstå om de som valde att inte delta på något väsentligt sätt skiljde sig från 

de som deltog vad gäller sina upplevelser av Nymålen. En deltagare valde sedermera att nyttja 

denna möjlighet.  

 

7.5. Datainsamling 

Vi valde att använda oss av semi- strukturerade intervjuer som metodologiskt 

tillvägagångssätt. Semi- strukturerade intervjuer förenar fasta teman och styrt innehåll likt en 

strukturerad intervju med ett mer konturlöst innanmäte likt en ostrukturerad intervju.  

I vår intervjuguide ingick således fasta teman men vi som intervjuare hade förhållandevis stor 

frihet i hur frågorna skulle utformas och hur svaren på dessa följde upp med eventuella 

följdfrågor (Robson 2002:278). Vår semi- strukturerade intervjuguide innehöll olika teman 

rörande återhämtning efter psykisk ohälsa som vi valde att inleda med öppna frågor (där 

informanterna ges utrymme att utveckla svaret) som sedan smalnade av till mer specificerade 

dito (där informanterna hade ett mer begränsat och riktat svarsutrymme som knöts till den 

frågeställning som uttalades) (Robson 2002:270). Eftersom vår studie endast skrapade på ytan 

avseende deltagarnas upplevelse av sitt mående så ansåg vi att semi- strukturerade intervjuer 

erbjöd mesta möjliga information inom en begränsad tidsram (se intervjuguide i Appendix 4).   

 

Intervjuerna som sedermera genomfördes var, som tidigare nämnt, åtta till antalet. De var 

individuellt utförda, det vill säga en intervjuare och en informant vid varje tillfälle, och ägde 

rum i två separata kontorsutrymmen på Nymålen. Vår intention var att minimitiden på 

intervjuerna skulle vara 30 minuter. Den faktiska längden på våra intervjuer varierade mellan 

20 – 40 minuter. Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av diktafon, detta för att försäkra 

oss om att inget som sades gick till spillo i glömskans töcken (Denscombe 2009:259).  

 

7.6. Metod för dataanalys 

Meningsbärande enheter från samtliga åtta intervjuer användes i vår analys. Vi delade upp 

intervjuerna så tills vida att vi gjorde hälften var, således fyra stycken per person. Efter detta 

transkriberade vi våra respektive intervjuer till textformat. I transkriptionerna valde vi att 

omformulera informanternas talspråk till skriftspråk, detta som ett skydd för informanternas 
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identitet som eventuellt skulle kunna röjas genom att deras personliga uttryckssätt kommer på 

pränt. Tidsfördröjningar och eventuella affektuttryck skrevs endast ner i transkriptionerna om 

de blev uppenbart påtagliga och således kunde ha inverkan på utsagan.  

 

Som metod för dataanalys användes en kvalitativ innehållsanalys, vilket innebar att vi efter de 

avslutade intervjuerna kodade, kategoriserade samt tematiserade det empiriska materialet 

(Denscombe 2009:373–374). Graneheim och Lundman (2003:107) skriver att kategorisering 

och kodning av det insamlade materialet är kärnan i en kvalitativ analys. En kategori förklarar 

vad som presenteras emedan tematiseringar påvisar hur saker är och utvecklar och synliggör 

det underliggande, latenta, resonemanget i det empiriska materialet (Graneheim & Lundman 

2003:107). Inledningsvis angrep vi våra insamlade rådata med öppna förutsättningar där 

analysfrågan lydde: ”Vad handlar det här om?” Detta för att få en så bred ingång i våra rådata 

som möjligt och för att undvika att snäva in materialet alltför mycket i början, vilket kunde ha 

resulterat i att vi hade missat viktig information. Till en början arbetade vi individuellt med 

våra transkriptioner. Var och en av oss plockade ut meningsbärande enheter i form av 

meningar, resonemang och dylikt som vi uppfattade att informanten tilldelade betydelse.  

Därefter kondenserades dessa enheter i två steg där det sista steget transformerade enheten till 

en snävare och mer hanterbar kod som innefattade samma andemening som de tidigare 

nämnda meningsbärande enheterna. Se exempel nedan: 

 

7.7. Tabell II: Kondenseringsprocess från meningsbärande enhet till kod 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod 

 

Det känns som att man behövs, 

att man är en i gänget så. Alla är 

lika liksom och så 

 

 

Känsla av gemenskap och 

likaberättigande 

 

Känsla av tillhörighet 

(Graneheim & Lundman 2003:107) 

 

Därefter arbetade vi återigen tillsammans för att analysera varandras transkriberingar och 

resonera om huruvida de koder som var och en utrönt är de mest meningsbärande och 

satisfierande. Vi erhöll sedermera ett antal om 150 koder som vi sedan sammanställde i en 

lista i ett exceldokument. Koder som vi ansåg innehöll samma innebörd tilldelades en särskild 

färg, detta gjorde vi för att på ett enkelt sätt särskilja koderna.  
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Därefter sorterades och grupperades dessa kulörta koder efter respektive färg. Varje 

gruppering av koder synades noga och tilldelades sedan ett passande samlingsnamn som 

fångade in essensen av kodernas betydelse. Dessa samlingsnamn bildade sedan olika 

kategorier. Därefter valde vi att organisera de funna kategorierna utefter två frågeområden 

som härrör från våra två frågeställningar: 

Mående före respektive efter kontakt med Nymålen 

 Faktorer som är bidragande till respektive hämmande för återhämtning 

Dessa frågeområden med dess tillhörande kategorier utgör så den manifesta nivån i vårt 

material. Vi delade sedan upp resultatavsnittet i två delar; 

Resultat del I: Informanternas beskrivningar (manifest nivå) 

Resultat del II: Det som sägs mellan raderna (latent nivå) 

 

Den första delen är en presentation av den manifesta nivån i vårt material. Här ämnar vi 

redogöra för det resultat som framkommit i våra kategorier genom innehållsanalysen med 

inspiration av Graneheim och Lundman (2003:105–112). Med stöd av Robert K. Merton’s 

(1967:122) teori tolkade och analyserade vi därefter resultatet återigen för att utröna 

underliggande betydelser i materialet. Dessa betydelser formades sedan till fem stycken teman 

som vi ansåg hade en latent mening som berör hela resultatet i vår studie. I den andra delen av 

resultatet valde vi så att presentera den latenta nivån som framgick i vårt material. I 

resultatavsnittet har vi, efter noga överväganden, valt att kursivera citeringar av 

informanterna, detta för att dessa utsagor på ett tydligt sätt skall framträda i texten. Vi 

använder oss av begreppen informanter och deltagare i våra resonemang. Dessa begrepp 

åsyftar dock på samma sak, det vill säga deltagare på Nymålen. 

 

7.8. Metoddiskussion – aspekter av trovärdighet och överförbarhet 

 

Kvalitativ vs kvantitativ metod 

Vissa skulle kunna anse att vi inte är ”renläriga” i vårt förhållningssätt till kvalitativ metod 

exempelvis i det att vi använder oss av tabeller och att vi diskuterar i termer av ”bias”. Dock 

menar vi i enlighet med Åsberg (2001:270) att diskussionen kring kvalitativa och kvantitativa 

metoder till viss del är irrelevant. Vi har i studien förhållit oss till en kvalitativ metod, men vi 

menar att presentationen av vår studie inte är avhängig ett särskilt tillvägagångssätt eller att 

energi behöver läggas däri: ”Man ser inte i första hand världen och vilka väsentliga 
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problemställningar som behöver utforskas, utan stirrar sig blind på insidan av paraplyet och 

fångas in i en fruktlös retorik kring en metodisk pseudofråga” (Åsberg 2001:290).  

Så länge ett vetenskapligt arbetes olika delar är systematiska, sammanhängande och har 

relevans för studiens syfte så menar vi, i enlighet med Åsberg (2001:274), att uppdelningen av 

kvalitativa och kvantitativa termer är underordnad och kanske till och med konstruerad av 

krafter som har mera normativa förtecken än vetenskapliga. 

 

Systematiska felkällor - bias 

Nationalencyklopedin (2010) definierar bias, i vetenskapliga sammanhang, som missvisande 

fragment i resultatet vid exempelvis insamling av data. Robert J. Fisher (1993:303) skriver om 

social desirability bias vilket innebär att informanten ger intervjuaren de svar som denne tror 

att intervjuaren vill ha, eller att informanten av rädsla för negativa följder väljer att försköna 

sina utsagor för att dessa skall anses mer socialt accepterade (Fisher 1993:303). Härvidlag 

ligger dels ett stort ansvar på intervjuaren att på ett empatiskt sätt få informanten att känna sig 

trygg med att uttrycka sig så ärligt som möjligt, dels att frågorna är noggrant formulerade.  

I vår intervjuguide övervägde vi noggrant frågornas utformning, vilka flertalet härstammar 

utifrån det engelska konceptet ”indirect questioning”, vilka oftast inleds med frågeställningar 

såsom ”Hur skulle du beskriva…” och ”Kan du berätta om hur det kom sig…”.  

Fisher (1993:313–314) menar att dessa frågeställningar reducerar risken för social desirability 

bias, en tes som vi förhöll oss till.  

 

Att vi själva tog kontakt med informanterna och inte överlät detta ansvar åt Nymålens 

handledare menar vi reducerade risken för selection bias. I detta fall skulle det kunnat 

innebära att handledarna valt ut deltagare efter eget tycke. Dessa deltagare hade då inte 

nödvändigtvis varit de mest adekvata informanterna till vår studie, då dessa personers åsikter 

kunde påverkat studien i en för Nymålen alltför godtycklig riktning (National Cancer Institute 

2010). Rörande vår blankett för bortfallsanalys så presenterades denna i samband med 

informationsmötet den 7/4 - 2010. Att vi endast erhöll en ifylld blankett kan bero på diverse 

faktorer. Dels kan intresset för studien överlag vara avgörande, antingen väljer man att delta 

eller inte. Kontextuella aspekter som kan ha påverkat deltagandet i bortfallsanalysen kan 

exempelvis ha varit vår framtoning under informationsmötet, vår presentation av 

bortfallsanalysen eller att informationsmängden var för diger vid ett och samma tillfälle. 

Eventuella bortfall som har med deltagarnas mående att göra lämnar vi därhän då det endast 

skulle vara grundlösa spekulationer från vår sida som vi varken kan styrka eller ha belägg för. 
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Reflektioner kring datainsamlingen 

Vissa informanter som vi intervjuade uttryckte att de vid intervjutillfällena hade varierande 

mående, detta kan ha påverkat intervjuns längd samt de svar som framkom i densamma.  

Robson (2002:273) menar att intervjuer som inte sträcker sig över en halvtimme ofta tenderar 

att producera ett knapphändigt material. Dock skriver Denscombe (2009:234) att semi-

strukturerade intervjuer är disponerade så tills vida att de innehåller frågor grundade i fasta 

teman där det primära är att dessa frågor får ett svar. Eftersom vår intervjuguide var baserad 

på fasta teman så menar vi att så länge vi erhöll användbara svar, så valde vi att inkludera 

även de kortare intervjuerna i vår studie. Som tidigare nämnt i metodavsnittet så utfördes 

intervjuerna på tu man hand, en informant och en intervjuare. Detta val gjorde vi av 

tidsmässiga skäl för att kunna samla in tillräckligt med material under den avsatta 

tidsperioden som studien pågick. Anledningen till att vi valde att geografiskt förlägga studien 

på Nymålen var dels av logistiska skäl men även av respekt för att informanterna, som ställde 

upp frivilligt på vår studie, inte skulle behöva anpassa sig efter oss utan snarare vice versa. Att 

vi spelade in varje enskild intervju gjorde även att vi som intervjuare kunde koncentrera oss 

fullt på samtalet utan att behöva anteckna under tiden (Robson 2002:289–290). Informanterna 

informerades både på informationsmötet och strax innan intervjun påbörjades att det som sägs 

kommer att spelas in. Samtliga informanter sade sig inte ha några invändningar mot detta. 

 

Reflektioner kring dataanalysen 

En kvalitativ dataanalys är en repetitiv process där viktiga begrepp i materialet utkristalliseras 

och som i slutänden kan generera rimliga slutsatser (Denscombe 2009:373–374). En central 

aspekt med detta tillvägagångssätt är att det är tidskrävande (Denscombe 2009:400–401) samt 

att det ställer stora krav på forskaren att tolkningen av materialet är noggrant utfört och tydligt 

definierat (Malterud 1998:161–162). I inledningsfasen av analysen var tillvägagångssättet 

inspirerat av Graneheim och Lundman (2003:105–112), vilket innebar att vi så förbehållslöst 

som möjligt närmade oss materialet för att förstå dess andemening. En svårundviklig risk med 

detta tillvägagångssätt kan dock vara att den egna förförståelsen trots allt återfinns som en 

allestädes närvarande faktor. Denscombe (2009:384–385) menar att kvalitativ forskning till 

stor del inlemmar forskarens egna värderingar och förförståelse som en del i analysen av 

materialet. En uppenbar risk med att arbeta i par kan därför vara att man, vid oaktsamhet, 

bekräftar varandras subjektiva tolkningar till den grad att det riskerar att förvanska resultatet.  



 

 29 

Sandelowski (2000:335) menar dock att ett tillvägagångssätt, där var och en initialt arbetar 

individuellt för att sedan gemensamt sammanställa och diskutera materialet, ökar 

trovärdigheten. På det sättet menar Sandelowski (2000:335) att en gedigen helhetsbild lättare 

uppnås då två forskare kan uppmärksamma olika detaljer av ett fenomen.  

 

Reflektioner kring bortfallsanalysen 

Vi erhöll en ifylld blankett till vår bortfallsanalys. Personen ifråga motiverade sitt val att inte 

delta i studien med att denne inte hade något att säga. På övriga kommentarer uttryckte 

personen att Nymålen är bra så tills vida att ett deltagande där hjälper till att bryta isolering. 

Detta uttalande är i klar paritet med andra utsagor från de informanter som valde att delta i 

intervjuerna. Det som är svårtolkat i sammanhanget är de facto att personen ifråga menade att 

Nymålen delvis har hjälpt denne i dennes återhämtning. Flera andra informanter har också 

yttrat samma sak, men det är svårt att förstå orsak och verkan eftersom personen valde att inte 

motivera detta ytterligare.  

 

8. Forskningsetisk reflektion 

De etiska överväganden som gjorts i vår studie har sin grund i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990) samt 

Helsingforsdeklarationen (1964, 2008). I all forskning där människor är involverade skall 

överväganden rörande forskningskrav (nyttan med de forskningsresultat som kan 

framkomma) och individskyddskrav (att deltagare i studien inte lider fysisk/psykisk skada 

samt utsätts för kränkning) göras (Vetenskapsrådet 1990:5).  

 

Vi har intervjuat personer med psykiska funktionshinder, något som gör att det är av särskild 

vikt att vi förhöll oss etiskt ur forskningssynpunkt. Studiens syfte var en utvärdering av dessa 

personers upplevelser av den vård de erhållit. Härvidlag vägde forskningskravet tungt, 

Vetenskapsrådet (1990:5) menar att det till och med kan anses oetiskt att inte bedriva 

forskning vars resultat kan påvisa förbättringar i måendet hos personer med psykisk 

problematik. Vi som samhällsforskare var emellertid tvungna att göra allt som stod i vår makt 

för att skydda dessa informanters rättigheter så långt som möjligt. Detta skydd utgick ifrån 

fyra punkter i individskyddskravet (Vetenskapsrådet 1990): 
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8.1. Krav om information 

Informationskravet inbegriper att informanterna har rätt till information om studiens syfte, 

översikt och nytta. All information som kan komma att påverka informanternas vilja att delta i 

studien skall framgå (Helsingforsdeklarationen 2008:3). Vår empiri baserades på intervjuer 

med informanternas utsagor som grundstomme. Detta gör att de skall anses som aktivt 

deltagande i studien vilket gör att vi menar att de har rätt till adekvat information om 

densamma (Vetenskapsrådet 1990:7). Vi menar att vi, genom vårt informationsmöte på 

Nymålen där vi redogjorde för samtliga aspekter rörande studiens syfte och upplägg, har 

uppfyllt detta krav gentemot informanterna. 

 

8.2. Krav om samtycke 

Detta krav innebar att vi som forskare behövde informanternas samtycke att delta i studien 

(Helsingforsdeklarationen 2008:3). Informanterna fick ett schema att signera vilket gjorde att 

vi erhöll ett skriftligt samtycke, detta för att undanröja eventuella oklarheter rörande 

informanternas godkännande av sin medverkan i studien.  

Samtliga informanter blev informerade om att de när som helst kunde avbryta eller avböja sin 

medverkan i studien, detta utan att behöva motivera något skäl (Vetenskapsrådet 1990:9–10).  

Informanterna blev vid informationsmötet även upplysta om att de inte löpte någon risk att få 

några reprimander eller andra negativa konsekvenser vid ett eventuellt nekande till att 

medverka i studien (Denscombe 2009:199–200).  

 

8.3. Krav om konfidentialitet 

Informanternas personuppgifter och identitet skall skyddas genom konfidentialitet. Ett skydd 

av informanternas person är i detta fall ytterst viktigt då de inte bara medverkar i vår studie 

utan även deltar på Nymålen i egenskap av patienter vilket gör att de innefattas av 25 kap. 1 § 

i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Då vår studie efterfrågade patienternas 

upplevelser kan självfallet känsliga uppgifter framkomma. Informanterna underrättades om att 

deras identitet inte kan röjas när deras utsagor presenteras i vårt examensarbete.  

Vi avidentifierade samtliga informanter när vår data framlades, detta för att inga uppgifter 

som framkommer i något avseende skulle kunnat härledas till en enskild informant. För att 

försäkra oss om att informanterna skulle känna sig trygga i sitt deltagande erbjöds de även en 

möjlighet att läsa igenom examensarbetet innan det publicerades offentligt (Vetenskapsrådet 

1990:12–13).  

 



 

 31 

8.4. Krav om nyttjande av uppgifter 

Vi poängterade för samtliga informanter att ingen annan än vi som utför studien kommer att ta 

del av det material som samlats in (Vetenskapsrådet 1990:14). I vår studie begärde vi inte fler 

uppgifter än vad som krävdes för att ge en representabel bild av informanten i förhållande till 

studiens syfte.  

 

8.5. Övriga etiska överväganden 

Som tidigare nämnt i avsnittet om urval så var det av vikt att vi fick tag i informanter som 

kunde svara för sig själva för att våra intervjusvar skulle bli fylliga och uttömmande.  

Vi var även noga med att informanten själv skulle fatta ett eget beslut om att delta (det vill 

säga inte påverkas av eventuella släktingar, förmyndare eller Nymålens handledare).  

Detta övervägande gjorde vi för att vidmakthålla principen om informantens frivillighet, 

något som riskerade att gå förlorat om det fanns tvivel i huruvida informanten uppfattat vår 

överenskommelse om intervjutillfället (Helsingforsdeklarationen 2008:3).  

 

Nymålens verksamhet är presenterat med sitt riktiga namn och är således ej fingerat eller 

anonymiserat. Detta var en nödvändighet då studiens syfte härrör specifikt till just Nymålens 

verksamhet, både som kandidatuppsats och som utvärderingsrapport. Vi har dock gjort etiska 

överväganden gällande detta och menar att risken för att informanterna lider skada är liten 

även då deras dagverksamhets namn framkommer i studien. Dels är vår konfidentiella 

hållning gentemot informanterna strikt och noggrann, dels är informanterna införstådda med 

studiens syfte och har därmed vetskap om förutsättningarna med sitt deltagande. 
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9. Resultat del I: Informanternas beskrivning (manifest nivå) 

De funna kategorierna i denna resultatdel har vi valt att strukturera utefter två frågeområden 

som i sin tur härrör från studiens frågeställningar. Dessa frågeområden är: ”Mående före 

respektive efter kontakt med Nymålen” samt ”Faktorer som är bidragande till respektive 

hämmande för återhämtning.” (För mer information se schematisk översikt i appendix del 2). 

 

9.1. Mående före respektive efter kontakt med Nymålen 

I detta frågeområde (frågeställning 1) fann vi sex kategorier, vilkas innehåll redovisas nedan. 

 

Från isolering till aktivitet  

Avseende deltagarnas mående innan kontakten med Nymålen så menade flertalet informanter 

att de upplevde en stark känsla av isolering från sociala sammanhang. Trots insikt om 

isoleringens negativa verkan på det egna måendet upplevdes detta beteende svårt att bryta: ” 

… hemma, när jag mådde som sämst, då vågade jag ju inte ens gå ut på tomten.” 

Informanterna framhöll att de blev mer aktiva efter en tid på Nymålen, en av dem förklarar 

den egna förändringen: ”Nu när jag kom ut hit så blev det ju att jag tog tag i tillvaron då.” 

Den viktigaste aspekten i detta uttalande är vikten av att bryta isolering. 

 

Från oro till lugn  

Informanterna menade vidare att de initialt upplevde en oro inför omgivningens åsikter om 

dem. I samband med detta menade vissa deltagare att en känsla av utsatthet var allestädes 

närvarande och att självförtroendet var lågt. Bidragande orsaker var bland annat uttalad 

prestationsångest samt oro och stress inför pressade situationer och förmågan att hantera 

dessa: ”då var jag bara stressad och orolig och kände pressen på mig själv att ’jag måste ta 

och göra någonting med mitt liv’…” Efter en tid på Nymålen framställde upplevelsen av ett 

lugn som en genomgående känsla hos samtliga deltagare: ”… man blir lugn inombords, det är 

väl miljön och… djuren liksom så där.” En annan deltagare uttrycker: ”Jag blir lugnare som 

person av att vara här ute. Här är det ingen stress och inget… inga krav på att jag måste 

göra det jag ska göra.” Detta citat syftar till att verksamhetens arbetstempo gav dem en 

känsla av lugn, en upplevelse som tillskrivs Nymålens verksamhet i relation till samhället.  
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Från initiativlöshet till ökat självförtroende  

Innan kontakten med Nymålen menade informanterna att de upplevde känslor av 

initiativlöshet, främst förorsakade av brist på rutiner och energi: ”… hade ingen dygnsrytm… 

totalt avstängd… brydde mig inte om vad folk sa…” Med tiden menade deltagarna att de 

utvecklade ett ökat självförtroende genom sin vistelse på Nymålen.  

Enligt somliga informanter var detta en produkt av att de, genom gemensamt utförande av 

verksamhetens sysslor tillsammans med övriga deltagare, utsattes för vardagliga 

konfliktsituationer som kan anses vara en naturlig del av arbetslivet: ”… om någon är på 

dåligt humör, man inte förstår… Man får lära sig hur det kommer att funka i det riktiga 

livet…” Det, av informanterna, uttalat ökade självförtroendet som föregående citat avser 

illustrera upplevdes generera en bättre förmåga att sätta gränser samt hantera konflikter. 

 

Från låga förväntningar till trygghet och ökat välmående  

Samtliga informanter hade uttalat låga förväntningar inför sin vistelse på Nymålen.  

En informant delgav dock att dennes initialt låga förväntningar kändes skäliga i förhållande 

till det dåvarande, egna måendet: ”… med tanke på hur jag kände då så var de mycket 

rimliga… Jag hade ju inte energi till någonting under den tiden… och det var jag ju tvungen 

att bygga upp så jag orkade med mer.” I samband med dessa uttalanden av ökad lycka 

framkom även från de flesta deltagare förhöjda känslor av trygghet. Samtliga informanter 

talade om att de tillskansat sig ett ökat välmående genom sin vistelse på Nymålen. De 

informanter som till en början hade låga förväntningar på Nymålens verksamhet fick med 

tiden positiva erfarenheter av densamma: ”… jag litar på dem som är här. De bryr sig väldigt 

mycket och det tycker jag känns jätteskönt.” Detta uttalande grundade sig främst i känslor av 

tillit till personalen och deltagarna, samt en möjlighet att vara sig själv. 

 

Visst välmående som förutsättning för deltagande - ambivalenta känslor  

Förutsättningarna för att delta på Nymålen var, enligt de flesta deltagarna, att man innehade 

ett visst minimimått av välmående. Samtidigt sade flera av informanterna att de kände att de 

var välkomna att åka ut till Nymålen trots att de mådde sämre än vanligt. Även om de inte 

kunde bidra med någon direkt arbetsförmåga så upplevde deltagarna att det var gynnsamt att 

vistas i Nymålens omgivning: ”mår du inte bra en dag kan du ändå gå till jobbet och säga 

att: idag mår jag inte så bra.” Genom Nymålen och andra kontakter lärde sig deltagarna att 

bearbeta sina känslor. Somliga av informanterna upplevde, när de fick bättre kontakt med sina 

känslor, att en ambivalens uppdagades mot dessa: ”Och sedan att jag blivit mer öppen och 
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fått mer kontakt med mina känslor, men då har det ju kommit det här med mer ångest men det 

är någonting som jag vet går över och så. Det är både positivt och negativt.” Vissa 

informanter menade, som citatet ovan illustrerar, att denna medvetenhet ökade deras 

sjukdomsinsikt och tålamod medan andra mådde sämre av densamma. 

 

Intresse och vilja är bra – ibland är viljan starkare än förmågan  

Genom kontaktpersoner inom psykiatrin och andra myndigheter informerades deltagarna om 

Nymålens verksamhet och sökte till densamma. Andra motiverande faktorer till att vilja 

ansöka till Nymålen var främst ett starkt intresse för djur och lantlig miljö: ”… eftersom jag 

älskar djur och har hållit på med hästar och djur i hela mitt liv så blev det här.”  

Att hänge sig åt nöjsamma sysselsättningar visade sig bidra till en varierande självbild där en 

av deltagarna understryker att vistelsen på Nymålen till viss del har bidragit till en ökad 

sjukdomsinsikt och större tålamod i förhållande till den egna återhämtningsprocessen, dock 

inte utan vissa komplikationer: ”… jag vill hålla igång väldigt mycket och sedan är det ju att 

jag håller igång tills allting rasar, att jag inte orkar.” Att deltagarna stundtals kan ha svårt att 

känna sina egna begränsningar är således en viktig aspekt som framkommer i intervjuerna.  

 

9.2. Faktorer som är bidragande till respektive hämmande för återhämtning 

I detta frågeområde (frågeställning 2) fann vi sju kategorier, vilkas innehåll redovisas nedan. 

 

Positivt umgänge med människor kontra negativt umgänge med människor  

En av de mest återkommande faktorerna av positiv karaktär var det sociala umgänget med 

andra människor. Via den sociala gemenskapen skapades en känsla av tillhörighet och 

förståelse deltagarna emellan. En av informanterna menade att tillhörigheten mellan 

deltagarna främst bottnade i att alla hade problematik av varierande grad som gemensam 

nämnare, vilket i sig gav en känsla av samhörighet: ”… man får vara den man är… utan att 

behöva förklara sig... Att man är med likasinnade, man förstår varandra bättre så.” Andra 

informanter talade om att det sociala umgänget byggde på ett gemensamt hänsynstagande och 

en genuin närhet till andra människor. Den andra sidan av dukaten avspeglades i att vissa av 

informanterna uttryckte att den tidigare nämnda gemenskapen deltagare emellan och det 

frekvent pågående samarbetet med Nymålens arbetssysslor även hade sina negativa effekter. 

De vardagliga konflikter som ur en viss aspekt hade betraktats som positiva ur vissa 

deltagares synvinkel kunde även verka kontraproduktivt för andra deltagares individuella 

mående: ”Det sämsta med Nymålen… Det är väl när man går varandra på nerverna, om man 
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säger så.” Vissa deltagare nämnde att det var jobbigt att hantera situationer när andra 

deltagare på Nymålen ville prata om sina problem med dem. En del av informanterna påtalade 

även hur den gemensamma djurskötseln stundom skapade konkurrens och 

meningsskiljaktigheter: ”Det som kan vara jobbigt är… att det kanske blir lite konkurrens 

mellan oss deltagare som är här.” Ytterligare en faktor som påverkade samarbetet negativt 

och som framhölls av flertalet informanter var det egna humöret.  

 

Personalen på Nymålen är bra – men för få  

Flertalet deltagare påtalade vidare vikten av handledarnas betydelse för den egna 

återhämtningsprocessen. Personalens lyhördhet, ärlighet och tolerans var avgörande 

stöttestenar för det egna måendet: ”… man kan lätt komma och prata med dem om man 

känner att det är någonting man behöver, någonting som inte fungerar och så… de lyssnar 

väldigt bra tycker jag och… de är väldigt lyhörda och så…”. Ytterligare en informant 

uttryckte att personalens attityd avspeglar sig på deltagarna: ”… båda är öppna och glada och 

har humor och… de är glada och trevliga. Och det är väl en viktig bit för oss alla…” 

Den positiva synen på handledarnas kompetens och agerande gör dock att andra brister på 

Nymålen blir synbara. En av de flest förekommande negativa synpunkterna om Nymålens 

verksamhet är dess resursbrist, främst i fråga om personaltäthet. Detta påverkade deltagarna i 

den mening att personalens stöd inte alltid kan vara närvarande när det behövs: ”… ibland så 

får man ju panik ’jag måste prata med någon nu’… och då finns det ingen.” En annan 

informant menade även att det låga personalantalet gör att handledarna har svårt att tillgodose 

samtliga deltagares behov vid kritiska tidpunkter: ”… när man mår dåligt så kanske man 

behöver mer stöttning och sådant. Ofta har man ju fått det på något sätt då, men man känner 

ju att andra behöver ju också det.” 

 

Att stärka egenansvar är viktigt – men har sina begränsningar 

Ett perspektiv som framkom i vår studie är deltagarnas känsla av egenansvar. Informanterna 

pekade på betydelsen av att få känna en egenkontroll för de, av vårdplanen fastlagda, 

individanpassade sysslor de är ansvariga för samt att få daglig rutin. Några av deltagarna 

menade också att den egna inställningen och stöd ifrån andra vårdkontakter utanför Nymålen 

är essentiella för framsteg i den egna behandlingen: ”Det är mycket som man inte kan ta här, 

som handledarna inte kan hjälpa en med och då har man ju psykiatrin till det.” En annan av 

deltagarna bekräftade vikten av att den egna motivationen är avgörande: ”… det har varit 
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mycket bearbetning, både via kurator på psykmottagningen och mig själv. Det är den största 

biten.” Detta avspeglar sig också i en annan aspekt av somliga deltagares utsagor; att 

Nymålens verksamhet allena i vissa fall är otillräcklig för en fullständig 

återhämtningsprocess. Som tidigare nämnt har andra vårdkontakter och det egna arbetet varit 

viktiga komponenter på vägen mot ett bättre mående. Vissa informanter framhöll att ett 

deltagande i Nymålens verksamhet har varit en förutsättning för att ens kunna påbörja andra 

aktiviteter medan andra menade att annan behandling i anslutning till, eller innan, Nymålen 

har varit avgörande: ”Hade jag inte gått hos den här psykologen och fått prata om allt det 

som vi har pratat om och allt det jag har gjort, då hade jag inte kunnat börja på Nymålen.” 

Enligt informanterna är en individuell bearbetning av det förflutna en nödvändighet i samband 

med deltagande på Nymålens verksamhet. 

 

Respekt, tillit och lättsamhet – här har psykiatrin något att lära 

Respekt, tillit och lättsamhet är egenskaper som deltagarna tilldelade Nymålens verksamhet. 

Informanterna menade att Nymålen, vid en direkt jämförelse med andra verksamheter 

inriktade på psykisk ohälsa, präglas av omtanke och en tillåtande atmosfär. En deltagare 

uttryckte glädje över den genuina uppskattning som Nymålens handledare och deltagare 

visade gentemot denne: ”Här släpper de verkligen in en på livet, både handledare och 

deltagare… Man blev ju glad och fick självförtroende och allt sådant… lycklig.” Deltagarna 

lyfte även fram positivt tänkande och positiv förstärkning som viktiga aspekter rörande 

förbättring av det egna måendet. Vid en direkt jämförelse framkom det åsikter om den 

psykiatriska öppenvården visavi Nymålen där somliga av informanterna menar att den förra 

verksamheten lämnar en del övrigt att önska. En informant menade att Nymålens verksamhet 

inte får ett tillräckligt stort erkännande av den psykiatriska öppenvården, något som enligt 

denne upplevs negativt: ”… psykvården då, öppenvården, skulle engagera sig lite mer i den 

här verksamheten. För det tycker jag att de gör lite för lite.” En annan av informanterna 

uttryckte i sin tur besvikelse över att denne anser sig ha blivit förringad av den psykiatriska 

öppenvården. 

 

En balanserad kravnivå och rimliga mål är positivt 

Vidare uttryckte samtliga deltagare en positivt upplevd kravlöshet rörande utformandet av de 

arbetsuppgifter de gör. Den gemensamma nämnaren är att arbetsuppgifterna och arbetstempot 

är rimliga i förhållande till det egna måendet och dagsformen.  
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En av deltagarna menar att handledarna sätter upp rimliga mål: ”… aldrig att de ställer några 

högre krav på en än vad man klarar av…” En annan positiv aspekt var den uttryckta känslan 

av frihet som i första hand tillskrivs det faktum att deltagandet på Nymålen är frivilligt.  

 

Att möta djuren – att känna närhet och tillit 

Djurskötsel har visat sig gynnsamt för samtliga deltagare som uttryckt att de erhöll bekräftelse 

och kravlös närhet ifrån djuren som de sköter om. Några av deltagarna menade även att 

närheten till djuren kan bidra mer än gemenskapen med människor: ”… jag litar ju mer på 

djur än på människor. För djuren är ju så ärliga…” Detta underströks av en annan deltagare 

som menar: ”Djuren är ju också väldigt lugna och de har ju lärt känna en så de blir ju glada 

när man kommer också, och det känns ju väldigt bra. Både för självförtroendet och 

välbefinnandet.”   

 

Lantlig miljö = avstressande miljö 

Det lugn som åsyftades tidigare i avsnittet har enligt deltagarna att göra med Nymålens 

omgivning och miljö: ”… det ger mig lugn och ro att komma ut i skogen, tystnaden och 

avslappnad och bara vara där och nu… inget som påverkar mig. jag hämtar väl energi där 

på något sätt.” Det geografiska läget i skogen är en viktig komponent som vissa informanter 

upplevde som positivt bidragande till återhämtning från psykisk ohälsa. 

 

Sammanfattning 

Slutligen menar vi att fyra aspekter är mer återkommande än andra i det manifesta resultatet. 

Positiva såväl som negativa sidor av dukaten frambringas i utsagorna. Dock framstår social 

gemenskap, bekräftelse, vikten av att få sysselsätta sig samt vikten av att få ta ett eget ansvar 

som viktiga faktorer för deltagarna på Nymålen. Dessa manifesta aspekter kan således ses 

som uttalat viktiga delar i dessa människors återhämtningsprocess från psykisk ohälsa.  
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10. Resultat del II: Det som sägs mellan raderna (latent nivå) 

I denna del ämnar vi presentera fem latenta teman som vi menar utkristalliserat sig ur vår 

studie. Utifrån det material som vi har erhållit så menar vi att en underliggande (latent) 

mening i informanternas utsagor kan urskönjas. Denna latenta del är således komponenter av 

tolkning av materialet emedan den föregående manifesta delen är ren beskrivning av 

detsamma.  

 

Från ”behövande” till autonom - ny identitet som läker 

Mycket av vårt material påvisar en inre strävan efter en transformation av den egna 

identiteten. Att få inlemmas som en del i samhället kan även tolkas som en underliggande 

motivation att tvätta av sig det solkiga stigma som ofta blir förknippat med vissa sårbara 

grupper i samhället. Att få en möjlighet till att genomgå en omvandling från en identitet som 

psykiatrisk patient till samhällsmedborgare visar sig som en underliggande mening. En latent 

funktion (Merton 1967:122) som avspeglas i vårt material kan således vara identitetsskifte 

från ”behövande” till autonom. 

 

Att bli bekräftad genom att vara behövd 

Den manifesta funktionen att arbetsträna på Nymålen verkar generera mer betydelse för 

deltagarna än det ursprungliga syftet. Positiva effekter av deltagandet på Nymålen kan bland 

annat vara känslan av delaktighet. Sett ur Merton’s (1967:122) teoretiska perspektiv så 

framstår bekräftelseaspekten som något kraftigt genomsyrande i materialet. Även behovet att 

få känna sig behövd och bidra med något kan tolkas som en latent funktion som kan skönjas 

då deltagaren genomför de dagliga arbetssysslorna, exempelvis djurskötsel eller skogsröjning.  

 

Från isolering till frihet 

Flertalet av informanterna uttrycker att de i mångt och mycket har upplevt isolering, dels 

självvald som ett försvar vid rädsla för utsatthet, och dels som en produkt av ett sämre 

mående. Denna isolering har oavsett vilket upplevts av deltagarna som något negativt och 

hämmande. Genom Merton’s (1967:122) teoretiska monokel kan denna isolering då ses som 

ett latent frihetsberövande från omvärlden. Via Nymålens omgivning och behandlingen i 

densamma menar deltagare att de i viss mån lyckats bryta sin isolering för att på ett adekvat 

sätt socialisera med andra människor, både i arbets- och umgängessammanhang. En latent 

funktion kan därmed vara en känsla av frihet. 
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Tillhörighet – ett mänskligt behov 

Den manifesta tanken med att komma till Nymålen är i första hand att arbetsträna i samspel 

med andra människor. Detta i syftet att deltagarna ska få en social träning som sedan kan 

implementeras i arbetslivet. Ur Mertons (1967:122) synvinkel kan en latent funktion i detta 

vara att vänskapsrelationer bildas när människor möts i ett specifikt sammanhang. Genom 

dessa vänskapsrelationer och samhörighet med djur så ger detta en känsla av omtanke och att 

passa in i en viss kontext. En latent funktion kan således sammanfattas som upplevelser av 

tillhörighet.  

 

Att lära flexibilitet genom att uppleva flexibilitet 

Deltagarna menar att handledarna i mångt och mycket är ett stöd för deras återhämtning. 

Detta yttrar sig främst i att de uppmuntrar dem och alltjämt visar sitt stöd, även om deltagaren 

menar att denne har utfört en uppgift ”fel”. Om en deltagare sedan upplever sig ha en sämre 

dagsform än vanligt så har denne en möjlighet att endast utföra arbetsuppgifterna efter bästa 

förmåga. En latent funktion (Merton 1967:122) kan vara att dessa faktorer kan bidra till en 

tillvänjning att omgivningen anpassar sig, vilket bäst kan sammanfattas genom ett behov av 

flexibilitet från deltagarnas sida.    

 

Sammanfattning 

Ett kontinuerligt givande och tagande, så kan det latenta innehållet i materialet summeras. 

Givandet härrör främst ifrån den hänsyn och den arbetsvilja som deltagarna uppvisar 

gentemot andra deltagare, handledarna på Nymålen samt de uppgifter de ska sköta.  

Tagandet är det något mer komplexa stadiet som främst yttrar sig i behovet av flexibilitet och 

uppmuntran ifrån sin omgivning. Underliggande behov av att vara behövd och sedd i sociala 

sammanhang samt att bryta den inre isoleringen kan urskönjas som en underliggande röd tråd 

i informanternas utsagor. Känslan av att tillhöra sin aktuella kontext framstår som allt mer 

essentiellt för deltagarna. 
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11. Resultatdiskussion  

Studien har påvisat både positiva och negativa faktorer åsyftande deltagarnas upplevelser av 

återhämtning från psykisk ohälsa. Topor (2001) skriver om total och social återhämtning där 

det förra innebär en återgång till det tillstånd av mående individen hade innan den psykiska 

problematiken bröt ut. Det senare syftar till att individen blir en annan person som lär sig att 

hantera sin problematik gynnsamt utifrån samhällets normer. Piat et al (2009) menar i sin 

studie att adekvat medicinering samt ett återtagande av kontrollen över det egna livet är två 

synsätt som bör samverka för att återhämtningsprocessen ska bli komplett. I vår studie är vi 

inte inriktade på den medicinska delen av psykiatrisk behandling, dock anser vi att ett 

återtagande av den egna kontrollen är något som framkommer tydligt i vårt analysmaterial.  

 

Att finna sitt själv i sig själv 

Davidson och Strauss (1992) talar om att finna en funktion i dysfunktionen som ett sätt för 

den enskilde individen att på ett tillfredsställande sätt hantera psykisk ohälsa. Sett till vår 

studie har samtliga informanter uttryckt att Nymålens verksamhet lär dem strategier för att 

hantera sitt mående i relation till samhällets arbetsmarknad. Med detta i åtanke känns därför 

begreppet total återhämtning, enligt oss, något missvisande. Vi instämmer därför med Topor 

(2001) då denne ställer sig frågan huruvida någon någonsin kan återgå till att bli samma 

person som innan problematiken bröt ut eftersom livserfarenheter, bra som dåliga, torde 

forma identiteten livet ut. Är total återhämtning en realitet som ens är värd att sträva efter? 

 

Folk och fä – ett motiv till återhämtning? 

Informanterna påtalade vid flera tillfällen under intervjuerna vikten av den egna motivationen 

samt känslan av att ta ansvar som essentiella för en gynnsam återhämtningsprocess.  

Davidson och Strauss (1992) menar att småskaliga arbetssysslor på sikt skapar förmåga och 

självförtroende att bemästra än mer komplicerade förehavanden. Vi ser en samklang med 

Nymålens verksamhet i detta påstående när det appliceras på vårt material. Att rykta en häst 

kan därför ses som en språngbräda till ett gynnsamt arbetsliv. Berget et al (2008) flikar också 

in att terapi medelst farmdjur är synnerligen gynnsamt för det individuella måendet. 

Informanterna talar vidare om en trygghet i att få uppmuntran och stöd samt känna närhet till 

Nymålens handledare, oavsett det slutgiltiga resultatet på arbetsuppgifterna som utförs. 
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Topor et al (2009) torde instämma i detta då de i sin studie pekar på vikten av flexibilitet ifrån 

personalens sida samt att deltagare i psykiatriska verksamheter upplever en tillit och 

förtrolighet till sina kontaktpersoner.  

 

Vänskap – ett tveeggat svärd? 

Davidson och Strauss (1992) bekräftar även de det föregående resonemanget och menar att 

tron kan försätta berg förutsatt att personal och närstående stöttar individer i deras ansatser att 

identifiera sina styrkor och svagheter samt förmågan att kunna nyttja de förstnämnda. Topor 

(2001) skriver i sin tur om vikten av uppmuntran från personer i allmänhet, och menar att 

faktorer som verkar gynnsamt på individens återhämtningsprocess inte nödvändigtvis behöver 

hämtas ur interaktionen med professionella. Genom interpersonella aktioner menar en del av 

deltagarna att de upplever en trygghet i att människor i liknande situationer kan ge dem 

förståelse. Andra menar att de själva blir stärkta av att kunna ge andra stöd i situationer de 

själva känner igen och förstår.  

 

Vi instämmer i mycket av det ovan sagda, men vi menar dock att det även finns en annan 

aspekt värd att belysa. De av informanterna uttalade konflikter som uppstår i det dagliga 

arbetet har i vissa fall bottnat i den så positivt ansedda vänskapsrelationen. Att somliga 

deltagare lastar över sina problem på varandra har visat sig negativt för de deltagare som 

anser sig ha svårt att sätta gränser. Detta gör att dessa deltagare tar på sig problem utöver sina 

egna, vilket har givit ett försämrat mående. Vi stödjer oss härvidlag på Merton (1967:122) och 

menar att dessa konflikter, i en latent mening, på sikt riskerar att utvecklas till något 

kontraproduktivt för den enskilde deltagarens behandling. Det kan därför tarvas en balans i 

vänskapsrelationerna mellan deltagarna för att dessa ska verka gynnsamt för deltagarna. 

 

Att bli en deltagare i samhällets velodrom 

Flertalet av de utsagor vi erhållit i vår studie menar vi härrör från tanken om att få bli en 

kugge i det maskineri vi kallar samhället. Drivkraften att få känna tillhörighet till något större 

kan urskönjas ur samtliga intervjuer där det bildar en av beståndsdelarna i 

återhämtningsprocessen från psykisk ohälsa. Enligt Topor et al (2009) är bland annat även ett 

ekonomiskt kapital i form av likvida medel och en välfungerande boendesituation signifikanta 

delar av individens funktion i samhället. Genom att snurra Mertons (1967:122) kalejdoskop 

kan vi utkristallisera att den tidigare nämnda drivkraften och förmågan att tillträda 

arbetsmarknaden kan ses som bidragande till en ytterligare latent funktion, då samhället i sin 
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tur erhåller arbetskraft som på sikt kan stärka den gemensamma välfärden, något som 

Nymålen är en del av.  

 

Nymålens krav vs. Samhällets krav = oavgjort? 

Friheten i att återgå till samhället genererar således valmöjligheter. Dock kan det ses som att 

den enskilde enbart är så fri som samhället tillåter. Nymålens krav på deltagarna upplevs av 

informanterna som prestigelöst och positivt. I samma andetag vill deltagarna återgå till 

samhället med allt vad det kan medföra. En förutsättning för att deltagarna successivt skall 

erhålla ett bättre mående är enligt dem själva avhängigt att ha låga till rimliga krav på sig i 

utförande av sina arbetsuppgifter. En nackdel med detta kan dock vara att ett bättre mående 

blir alltför förknippat med en individuellt anpassad arbetsuppgift som samhället i sin tur har 

svårt att tillgodose. Filtrerat genom Merton’s (1967:122) teoretiska raster kan en ytterligare 

latent funktion yttra sig i att framtida högre krav genererar stress för deltagarna som i sin tur 

verkar kontraproduktivt gentemot dennes hälsa och utveckling. Nymålens kravnivå kan 

därför, med lite otur, utvecklas till ett individuellt moment 22 för deltagarna. Det egna arbetet 

med att avlägsna samhällets stigma gentemot den egna identiteten kan därmed vara 

omintetgjort. 

 

Den öppna psykiatrin – en med- eller motspelare? 

Om samhället stigmatiserar människor så torde psykiatrin vara en beskyddande myndighet.  

I vår studie har det dock framkommit att så inte behöver vara fallet. Den psykiatriska 

öppenvården lämnar enligt informanterna en hel del att önska ifråga om respekt och 

uppmuntran rörande deltagarnas behandling på Nymålen. Davidson och Strauss (1992) talar 

om deltagares stundtals trevande strävan efter att återuppbygga en stark identitet, vilket bland 

annat sker med stöd av vårdpersonal. En inkongruens mellan Nymålens stödjande atmosfär 

och den psykiatriska öppenvårdens negligering av deltagarna kan därmed medföra en störande 

obalans i deltagarnas återhämtning. Den skyddande verksamheten, i detta fall den öppna 

psykiatrin, kan ur Mertons (1967:122) perspektiv då ställa sig på samma stigmatiserande 

planhalva som samhället och kontribuera till en känsla av ”vi” kontra ”dem”. 
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12. Konklusion 

Syftet med vår studie var att, via ett brukarperspektiv, belysa enskilda individers upplevelser 

av återhämtning från psykisk ohälsa på Nymålen. I studien var vi intresserade av om, och i så 

fall hur, Nymålen bidrar till återhämtning från psykisk ohälsa hos de deltagande. Vi var också 

intresserade av vilka faktorer i behandlingen som deltagarna upplevde som bidragande 

respektive hämmande till återhämtning från psykisk ohälsa.  

 

På frågan om Nymålen bidrar till återhämtning från psykisk ohälsa är svaret JA och i viss mån 

nej. Med tiden har informanterna kunnat utröna att de genom sin vistelse där både har brutit 

en destruktiv isolering samt erhållit ett ökat självförtroende, emedan andra informanter har 

uttalat en kluvenhet i att komma i kontakt med sina känslor. Den lantbruksmiljö som 

verksamheten bedrivs inom har visat sig ha en lugnande effekt på deltagarna, som genom 

detta ges en större chans att tillgodogöra sig vistelsen och sysslorna där.  

 

De faktorer som talar för att Nymålens verksamhet bidrar till återhämtning från psykisk 

ohälsa är i mångt och mycket att deltagarna lär sig att ta eget ansvar och finna egna rutiner 

utifrån sig själva. Detta kan till stor del tillskrivas Nymålens upplägg med individuella 

vårdplaner för varje enskild deltagare. Det individuellt anpassade deltagandet i Nymålens 

verksamhet har i sig visat sig vara gynnsamt för deltagarna. Att få arbeta i sin egen takt och 

känna en kravlöshet i de sysslor som genomförs har visats sig ha positiva effekter på det egna 

måendet. Kravlösheten har även visat sig i det faktum att deltagarna känner att de kan vara sig 

själva tillsammans med djuren på Nymålen. Detta har enligt studien varit en positivt 

bidragande faktor, främst genom att djuren har en lugnande inverkan på deltagarna.  

 

Dock kan alltför mycket interaktion deltagare emellan i olika stadier av återhämtning verka 

kontraproduktivt. Detta har sedermera återspeglats i informanternas utsagor då de menar att 

faktorer som har visat sig negativa för återhämtning från psykisk ohälsa i första hand varit 

konflikter med andra deltagare på Nymålen. En annan återkommande negativ aspekt är 

känslan av det finns otillräckligt med personal på Nymålen, en känsla som blir påtaglig i 

situationer där deltagarnas eget mående är sämre och det inte finns någon handledare 

tillgänglig. I övrigt föräras personalen uppskattning ifrån informanternas sida då handledarna 

på Nymålen alltjämt uppvisar en genuin omtanke och förståelse gentemot deltagarna. 
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I studien framgår även att både Nymålen och den öppna psykiatrin är två komponenter som 

deltagarna behöver för att tillgodogöra sig en fullgod återhämtning. Med detta i åtanke är det 

därför av stor vikt att dessa två vårdenheter är samspelta, något som enligt studien inte alltid 

är fallet. I stora drag visar studien att Nymålens verksamhet genom sin miljö, arbetsuppgifter, 

kravnivå samt handledarnas lyhördhet får anses bidragande till återhämtning från psykisk 

ohälsa. Nymålens verksamhet bör dock sträva efter ständig utveckling och utvärdering för att 

inte stagnera. Nyckelordet för att tillgodose många människors behov på en och samma gång 

torde vara balans.  

 

Vi har i vår studie haft ett övergripande perspektiv gällande de informanter som vi har 

intervjuat. I vidare studier kan man därför med fördel utgå ifrån särskilda kriterier som skulle 

kunna vara av vikt för att utröna vilka individer som är mest behjälpta av Nymålens 

verksamhet. Utgångspunkter kan då tagas i kriterier såsom exempelvis diagnostik, ålder, 

arbetslivserfarenhet et cetera.      
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Appendix 

 

Schematisk översikt över resultatet (Appendix 1 – en sida) 

 

 
  

Teman 

 

– Från ”behövande” till autonom - ny identitet som läker  

– Att bli bekräftad genom att vara behövd   

– Från isolering till frihet   

– Tillhörighet - ett mänskligt behov  

– Att lära flexibilitet genom att uppleva flexibilitet  

 

 
Frågeområden 

 

Mående före respektive efter kontakt 

med Nymålen 

 

Faktorer som är bidragande till 

respektive hämmande för återhämtning 

 
Kategorier 

 

Från isolering till aktivitet 

 

 

Positivt umgänge med människor kontra 

negativt umgänge med människor 

 

  

Från oro till lugn 

 

 

Personalen på Nymålen är bra men för få 

 

  

Från initiativlöshet till ökat 

självförtroende 

 

 

Att stärka egenansvar är viktigt – men har 

sina begränsningar 

 

  

Från låga förväntningar till trygghet och 

ökat välmående 

 

Respekt, tillit och lättsamhet – här har 

psykiatrin något att lära 

  

Visst välmående som förutsättning för 

deltagande – ambivalenta känslor 

 

 

En balanserad kravnivå och rimliga mål är 

positivt 

  

Intresse och vilja är bra – ibland är 

viljan starkare än förmågan 

 

 

Att möta djuren – att känna närhet och 

tillit 

   

Lantlig miljö = avstressande miljö 

 

Frågeområden och kategorier = Manifest nivå 

Teman = Latent nivå 
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Informationsblad (Appendix 2 – en sida) 

 

Information till deltagare på Nymålen kring en intervjustudie  

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar som just nu är mitt uppe i vårt 

examensarbete, där vi är intresserade av att intervjua Er som deltagare på Nymålen. Syftet 

med intervjuerna är att få en uppfattning om hur Du som deltagare har upplevt Din tid på 

Nymålen och vilka eventuella effekter det har haft för Dig. Intervjuerna kommer att vara ca 

30-45 minuter långa. Frågorna kommer att handla om vad Nymålen har betytt för Dig.  

 

Vi kommer att vara på Nymålen vid två tillfällen där Du som deltagare har möjlighet att träffa 

oss för intervju, Onsdagen den 14/4 och Onsdagen den 21/4. Det kommer att finnas ett 

schema uppsatt på Nymålen där Du kan skriva upp Dig på en tid någon av dessa dagar.  

 

Att delta är frivilligt, men vi hoppas att Du vill hjälpa oss, då Din åsikt är oerhört viktig 

för att kunna ge en rättvis bild av Nymålens verksamhet. Du är givetvis anonym och allt 

som sägs i intervjuerna kommer inte att kunna härledas till Dig som deltagare. 

 

Om du går på Nymålen men inte vill delta i intervjun vore vi ändå tacksamma om du ville 

skriva ner dina skäl för att inte vilja delta på en särskild lapp (som ligger vid 

anmälningsschemat). Här kan du vara helt anonym och lägga lappen i ett kuvert som du 

klistrar igen och lämnar till oss. Det är bara vi som kommer att läsa denna lapp. 

 

 

Om du har frågor eller vill anmäla Dig direkt till oss, kontakta någon av oss: 

Mikael Gustafsson:   Kristofer von Wachenfeldt  

E-post: mg22ip@student.lnu.se E-post: mv22ch@student.lnu.se  

Telefon: 070-2030073  Telefon: 070-9527486 

 

Tack på förhand! 

/Kristofer von Wachenfeldt & Mikael Gustafsson 

Socionomprogrammet termin 6                   

Linnéuniversitetet 

mailto:mg22ip@student.lnu.se
mailto:mv22ch@student.lnu.se
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Intervjuguide (Appendix 3 – två sidor) 

 

INLEDNING 

Hur länge har Du varit deltagare på Nymålen? 

Kan Du berätta om hur det kom sig att Du sökte till Nymålen? 

 

Hur fick Du information om att Du kunde söka till Nymålen? 

 

TEMA NYMÅLEN 

 

Huvudfråga 

Vad betyder Nymålen för Dig i Ditt liv? 

 

Följdfrågor 

 

Hur ser en vanlig dag ut för Dig här på Nymålen? 

 

Vilka av dessa aktiviteter har gett Dig mest? 

 

Vilka är mindre givande för Dig? 

 

Vad hade Du för förväntningar när Du kom hit? 

 

Hur ser Du på dessa förväntningar nu? 

 

Hur ser Du på att arbeta tillsammans med de andra deltagarna här på Nymålen?  

 

 

 

 

 



 

 53 

TEMA ÅTERHÄMTNING 

 

Huvudfrågor 

Hur skulle du beskriva Dina problem och hur Du mådde innan Du kom till Nymålen? 

 

Hur skulle Du beskriva Ditt mående idag? 

 

Har Nymålen på något sätt påverkat hur Du mår och dina problem? På vilket sätt? 

 

 

Följdfrågor 

Hur är Nymålen om Du jämför med andra verksamheter eller kontakter Du har  

erfarenhet av när det gäller vård och stöd? 

 

Finns det fördelar med Nymålen, jämförelsevis? 

 

Finns det nackdelar med Nymålen? 

 

Vad är det sämsta med Nymålen? 

 

Om Du skulle ge något eller några förslag till förbättringar, vad skulle det vara? 

 

Har Nymålen givit Dig något som du inte förväntade Dig när Du först kom dit? 

 

 

AVSLUTNING 

Finns det något mer Du vill tillägga som Du tycker att vi har missat att prata om? 

 

STORT TACK FÖR ATT DU VILLE STÄLLA UPP PÅ INTERVJU! 
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Blankett till bortfallsanalys (Appendix 4 – en sida) 

  
 

Jag väljer att inte delta i studien på grund av: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Jag tycker att Nymålen har varit en hjälp för mig i min återhämtning: 

 

JA 

 

DELVIS 

 

NEJ 

 

 

 

Övriga kommentarer om vad Nymålen har betytt för mig: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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