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Abstrakt 

Psykiatrireformen 1995 bidrog till att samhällsinsatserna ökade för personer med psykisk 

ohälsa inom områden som boenden och sysselsättningar. Handlingsplaner och mål skapades 

för att hela Sveriges befolkning skulle få möjlighet att känna delaktighet och ha inflytande i 

samhället. Socialt stöd har påvisat ha stor betydelse i samband med återhämtning och 

integration i samhället. Syftet med denna studie var att undersöka hur personer med psykisk 

ohälsa uppfattar socialt stöd från eget perspektiv och vilka erfarenheter de har av det. Genom 

en kvalitativ metod genomfördes sex semistrukturerade intervjuer där data samlades in. Data 

analyserades utifrån en ansats inspirerad av hermeneutik med syfte att fånga deltagarnas 

känsla av att bjuda sig in i ett sammanhang och KASAM. Urvalet var ett bekvämlighetsurval. 

Resultat visade att socialt stöd i form av aktivitetshus var av stor betydelse för deltagarna, där 

sysselsättning på aktivitetshuset gav både struktur och meningsfullhet i vardagen. Det sociala 

umgänget gynnade till att deltagarna utvecklades individuellt, vilket bidrog till att nya 

intressen och vänner införskaffades utanför aktivitetshuset.  
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Inledning 

I dagens samhälle finns det normer på hur en människa ska tänka och vara. Medias syn på det 

som betraktas vara ”normalt” ställer höga krav på att den enskilde individen ska passa in. 

Dagligen blir vi påminda om hur vi ska bete oss och hur vi ska se ut för att vi lättare ska 

smälta in med de andra i samhället.  Att vara annorlunda påkallar oftast en uppmärksamhet 

som individen inte strävar efter då detta kan hota det som anses vara ”normalt” i samhället 

(Svensson, 2007). Tankesättet om de ”normala” eller ”icke normala” har förändrats under 

århundrades lopp och Ödman (2006) beskriver att personer som avvek från samhällets normer 

förr blev klassade som dårar. Dessa personer gömdes undan på institutioner och 

människovärdet togs ifrån dem. Med tiden har synen förändrats på personer som är 

avvikande. 1995 uppstod psykiatrireformen med ökade samhällsinsatser för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Detta ledde till att de fick egna bostäder som var anpassade 

efter deras särskilda behov och fick möjlighet till meningsfull sysselsättning. I samband med 

reformen startades även flera dagverksamheter runt om i landet som senare visat sig ha en stor 

betydelse för målgruppen (Socialstyrelsen, 2013), längre fram i studien beskriver vi närmare 

dagverksamhetens innebörd.  Idag finns det handlingsplaner och mål för Sveriges folkhälsa 

där det övergripande målet lyder ” att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen” (Regeringen, Prop.2007/08:110). Men klasskillnader 

förekommer fortfarande i samhället där personer med psykiska funktionsnedsättningar tillhör 

”lågstatus” gruppen, där lågstatus beskriver individens läge i en social rangordning (Maltén, 

1992). Denna grupp fodrar mer stöd och hjälp i samband med en integrering i samhället där vi 

upplever att god hälsa och ett socialt nätverk spelar viktig roll. Det sociala nätverket är en 

nödvändighet för individens utveckling och för att en god tillvaro kan uppnås. Att integreras i 

samhället ger människor en mening i det sociala sammanhanget och som i sin tur kan påverka 

till en bättre hälsa och att nya levnadsvanor skapas. Vår avsikt med denna studie är att 

undersöka hur personer med psykisk ohälsa beskriver det sociala stödet från eget perspektiv 

och vilka erfarenheter och tankar de har om detta. Det sociala stödet i det här fallet är 

aktivitetshus.  
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Bakgrund 

Nedan följer beskrivning av begreppet normal och hur det har förändrats över tid, vidare 

beskrivs den enskilda individens roll och betydelse i grupper. Avslutningsvis presenteras 

tidigare gjorda studier om socialt stöd och psykisk ohälsa.  

 

Begreppet ”normal” beskriver Svensson (2007) som något en människa vill uppnå, till 

exempel att vara som folk är mest. De flesta vill vara en i mängden och vill leva efter de 

normer och ideal som finns i samhället. Vad som anses vara normalt har sett olika ut genom 

tiderna eftersom idealen och normerna har förändras. Förr betraktades till exempel personer 

med funktionshinder som avvikande från den genomsnittliga normen och kopplade 

funktionshindren som resultat av onda andar eller guds straff. (a.a). Ödman (2006) beskriver 

hur personer med psykisk ohälsa ansågs vara avvikande och de gömdes undan på olika 

institutioner och dårhus med spetälsk smittade personer, äldre fattiga och oäkta barn. Han 

menar att dessa grupper var dåtidens odugliga svart får och skulle förvaras bortom de andra 

medborgarna (a.a). Beskrivningen av personer med psykisk ohälsa som avviker från 

samhällets norm finns fortfarande kvar men den ser annorlunda ut. Idag ser man den 

målgruppen som en del av befolkningen där alla ska ha rätt till lika god hälsa på samma 

villkor (Regeringen, Prop.2002/03:35).  

 

För en integrering i samhället behövs ett ömsesidigt samspel mellan individ och grupp där 

Maltén (1992) beskriver att samspelet är den grundläggande faktorn till individens överlevnad 

både på ett psykisk och fysiskt plan. Därav söker människor sig till olika grupper för att täcka 

upp de huvudsakliga behov som saknas, såsom intressen och målsättningar. I grupp anpassar 

individen sig och använder de särskilda kunskaper och färdigheter som den erfar, vilket gör 

det lättare att identifiera sig med de andra. Samspelet och det ömsesidiga stödet förstärker 

uppfattningen av gemenskap och kan leda i det bästa fall till att en vi- känsla uppstår (a.a). 

Maltén (1992) beskriver vidare att människan är en gruppvarelse och menar att alla tillhör vi 

ursprungligen familjens primärgrupp där grunden läggs till många av våra normer, 

värderingar och attityder. Gruppbildningarna förändras sedan under uppväxten beroende på 

vilken skola, yrke, aktiviteter och vart i samhällslivet man befinner sig och det är 

gruppbildningarna som ger strukturen i vår vardag (a.a).  Svedberg (2003) menar att vi 

människor är sociala och sluter samman med andra grupper där vi tillgodoser våra olika slags 

intressen och behov. Genom människors skiftande syften och funktioner särskiljs sedan 

grupperna. I grupper framträds ofta olika roller som formella och informella. De formella 
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rollerna innebär att det är uppgiftsorienterade det vill säga att de har skriftlig beskrivning på 

sin roll så som, sekreterare, chef, lärare, ordförande etc. De informella rollerna i grupperna 

fördelas ofta av gruppens gestalt och den egna benägenheten vilket Svedberg (2003) menar, 

att den informella rollen befinner sig i gränsområdet, det vill säga - mellan jag och vi. Denna 

process är en slags kompromiss till att individen inbjuds till gruppens gemenskap. Individen 

har ett stort behov av tillhöra en grupp för att få gemenskap, meningsfullhet och att känna sig 

delaktig i samhället (a.a). Nilsson (1993) beskriver att personer som levt utanför grupper har 

en försämrad realistisk självbild vilket påvisar bristen på tillhörighet och lojalitet mot andra. 

Det är mestadels i de små grupperna som socialisationen sker där individen lär sig hålla 

tillbaka sina egna behov och anpassa sig efter andra. I den lilla gruppen experimenterar man 

med sina roller och identiteter och får den bekräftelse som behövs.  Där läggs även grunden 

till nya värderingar, sociala färdigheter och förhållningssätt i dessa sammanhang (a.a). I takt 

med att samhället förändras, erfar personerna i grupperna nya erfarenheter, kunskaper, 

förväntningar och åsikter som inte längre är gemensamma, utan skiljer sig från de andras 

uppfattningar (Svedberg, 2003). Detta har lett till att personerna i grupperna på ett omedvetet 

sätt fått olika behov och olika mål, vilket framöver kan bidra till att störningar och hinder 

uppstår i gemenskapen (a.a). Nilsson (1993) menar att människans olikheter gör att det krävs 

en hel del anpassning till den nya gruppen och det är oftast inte så enkelt, eftersom många är 

rädda för att umgås med okända personer i främmande situationer. Men genom att sorteras in 

i de välbekanta facken det vill säga, de roller man har i gruppen, resulterar det en trygg 

tillvaro som ger en känsla av existens och förutsägbarhet (Svedberg, 2003). 

 

Sociala möjligheter 

Klubbhus infördes ursprungligen för personer med psykisk ohälsa med initiativ av att 

övergången från sjukhus skulle underlättas, där avsikten var att åtgärda problem som social 

isolering och återanpassning till samhället (Mastboom, 1992). Psykisk ohälsa definieras enligt 

WHO (2013) som en mångfald av problem med olika symptom som i allmänhet kan 

kännetecknas av en kombination av avvikande tankar, beteende, känslor och relationer med 

andra. Vid en studie om sociala nätverk och stöd som utfördes på ett Klubbhus i USA, 

påvisade det att 97 procent av de vuxna besökarna med psykisk ohälsa upplevde att den 

vanligaste källan till stöd i de sociala nätverken var familjemedlemmar (Pernice, 2008). 

Därefter följdes det av vänner, klubbhusets personal, arbetskamrater och slutligen andra 

medlemmar från klubbhuset (a.a). En annan studie där människor som lever med allvarlig 

sjukdom, visade att de vanligtvis omger sig med små och begränsade sociala nätverk, främst 



4 
 

av sina familjemedlemmar (Goldberg, R.W., Rollins, A.L., & Lehman, A.F, 2003). Goldberg 

et al (2003) menar att en begränsning av det sociala nätverket har visat sig utgöra hot 

psykologiskt och emotionellt mot ett välbefinnande, där livskvalitén minskar och resulterar 

många gånger i psykiatrisk vård. Enligt Hall & Lefley (1999, 1997) finns det fördelar med 

Klubbhus som inriktar sig på att sociala nätverk utvecklas. De menar att utvecklingen sker 

utanför familjens sfär och som i sin tur ökar tillgången till nya nätverk (a.a). Dessa Klubbhus 

tillhandahåller tjänster som främjar sociala kontakter och gemenskap, hjälper personer med 

psykisk ohälsa att integrera ut i samhället, samt skapar sociala kontakter som personerna 

annars inte skulle klara av själv (Beard, 1992). 

 

Lauber et al (2006) utförde en longitudinell studie beträffande stigmatisering och sociala 

band. De undersökte de separata effekterna av upplevd stigmatisering, hantering och faktiska 

erfarenheter av stigmatisering i anknytning till socialt stöd/nätverk hos personer med psykisk 

diagnos (a.a). Stigmatisering beskriver Arvidsson & Skärsäter (2006) som ett utpekande, 

nedklassande en mental brännmärkning där grupper och enskilda individer föraktas på grund 

av att de avviker från samhällsnormen, vilket kan leda till att utanförskap uppstår. Lauber et al 

(2006) beskriver att när personer med psykisk sjukdom blir försämrade upplever de ofta ett 

utanförskap vilket gör att de isolerar sig. Detta medför att de undviker sociala relationer eller 

att emot socialt stöd utifrån. Men efter att de har behandlats och börjar återhämta sig, 

återupptas de sociala kontakterna och en anpassning sker till samhället igen. Studier gjordes 

på två grupper som diagnostiserats med psykisk sjukdom, där grupperna skulle skiljas åt med 

hjälp av sjukdomens löptid (Camp, Finlay & Lyons, 2002). Båda grupperna påvisade att 

socialt stöd har stor betydelse efter några års psykisk sjukdom och det konstaterades även att 

båda grupperna lyckats behålla de kvarvarande relationer eller till och med förnyat de sociala 

relationerna (a.a).  

 

Enligt Lauber et al (2006) är det viktigt att aktivera de sociala resurser som finns tillgängliga 

under de första åren av psykisk sjukdom, där han menar att varaktigheten av sjukdomen 

påverkar stigmatisering och de sociala relationer man har i samhället. Det finns även personer 

som inte klarar av att strukturera om sitt sociala nätverk i samband med psykisk sjukdom. 

Lauber et al (2002) menar att de drar sig ur relationer på grund av bristande förståelse och 

svårigheter att skapa nya kontakter. De väljer att arbeta på en skyddad arbetsplats istället för 

den konkurrensutsatta arbetsmarknaden, eller så träder de in i en stödgrupp (a.a). För personer 

där nätverket minskat påvisar det mer sjukhusvård och förändringar av bostadsort samt ökad 
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isolering. Genom att hitta ett sätt att anpassa sig till sin psykiska sjukdom och den upplevda 

stigmatiseringen, är det lättare för personer med psykisk sjukdom att hantera de negativa 

attityder som kommer från samhället (a.a). 

 

Andersson (2012) följde upp 17 personer som haft boendestöd i olika tidsperioder. Det 

framkom att alla förutom en av dessa personer har kontakt med den psykiatriska öppenvården 

medan de övriga hade andra kontakter utöver boendestöd såsom hemtjänst, personlig assistans 

och socialkontaktperson. Det visade sig att den sociala situationen varierade kraftigt bland 

dessa 17 personer. Ett fåtal levde nästintill helt socialt isolerade förutom den dagliga 

kontakten från boendestödjaren, medan de andra hade ett välfungerande nätverk (a.a). Vidare 

beskriver Andersson (2012) att de flesta medverkande har psykiatriska diagnoser som 

begränsar handlingarna i vardagen såsom, svårigheter att komma sig för och svårigheter att 

våga ta egna initiativ i sociala situationer. Relationen mellan boende och boendestödjare 

menar Andersson (2012) att det ska ses som ett samspel, där samspelet innehåller olika 

dimensioner av socialitet. Där urskiljs några olika relationstyper såsom vänskapsliknande, den 

funktionella och den otillfredsställande relationen. Boendestöd situationen beskrivs som en 

stödsituation där samspelet är det kommunikativa stödet. Faktorer som har betydelse för att en 

god boendestödrelation skapas, är ett genuint intresse, omtanke och integritet för personen 

(a.a). Studien påvisar att den sammanlagda tid som parterna har tillsammans vid varje tillfälle 

är av avgörande betydelse för handlingsutrymmet, för vilket stöd som kommer till nytta. 

Genom den utökade tid vidgas arenan för sociala erfarenheter där hinder som att inte våga 

eller att inte kunna trotsas i boendestödjarens sällskap (a.a). 

 

Det sociala stödets betydelse för återhämtning. 

Värdet av socialt stöd är en viktig komponent förenat med individens egna upplevelser och 

erfarenheter i återhämtningen (Klamas, 2010). Med nya införskaffade erfarenheter från sitt 

sociala stöd har individen ökat kontrollen över sin sjukdom och även lärt sig att hantera de 

olika hinder och utmaningar som uppstår. Stöd som fås från skilda nätverk ger även en ökad 

återhämtning, genom att den enskilda individen lär sig att bibehålla och utveckla sina sociala 

band och roller i samhället (a.a). Ett personligt stöd, där relationen till ”kontaktpersonen” är 

jämställd, ökar individens återhämtning genom att få ett erkännande och acceptans. Klamas 

(2010) beskriver att balanserat utbyte av stöd ”ge och ta” är en viktig aspekt, som stärker 

individens jämställdhets värde. Eftersom personer med psykisk funktionsnedsättning är en 

utsatt grupp skall bättre livsvillkor skapas där individens erfarenheter och upplevelser 
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inkluderas.  Detta görs genom att tillvarata främjandet i återhämtningsprocessen bättre och 

bevarar individens resurser och förmågor i dennes omgivning (a.a).  

 

Personer med svår psykisk sjukdom har påvisat att socialt stöd är en viktig källa i 

återhämtningen (Green, Hendryx & Perrin, 2009). Green et al (2009) menar att läkarna i tidigt 

skede kan förutspå längden på sjukdomsbilden om det visar att socialt nätverk inte 

förekommer hos personer med psykisk sjukdom. Omfattningen av nätverket har stor påverkan 

för återhämtningen. Ett stort socialt nätverk påvisar en bättre återhämtning för personer med 

psykisk sjukdom, medan ett mindre socialt nätverk visar en ökad och tidigare debut till 

psykisk ohälsa där chansen till återhämtning minskar (a.a). En annan studie beskriver 

uppbyggandet av socialt stöd som en investering till det sociala livet, där Mezina et al (2006) 

hävdar att genom personers deltagande i olika samhällsaktiviteter får de ”en mening i det 

sociala livet”. Att vara delaktig i aktiviteter vare sig den är social eller icke social har visat sig 

minska återhämtningstiden menar Green et al (2009) och detta genom att själv välja aktivitet 

och få kontroll över situationen. Med meningsfulla aktiviteter tillåts personen utvecklas, få 

självförtroende och växa i sin roll som en betydelsefull människa. Det framkommer av 

studien att samspelet mellan socialt stöd och aktiviteter främjar till en återhämtning, medan en 

brist av socialt stöd och aktivitet är ogynnsam i återhämtningen (a.a). 

 

Schön (2009) beskriver i en studie om betydelsen av att möta andra med likvärdiga 

bakgrunder och erfarenheter av psykiska funktionshinder som i till exempel 

brukarorganiserade stödformer. RSMH (Riksförbundet för Social och Mental hälsa) är en 

specifik brukargrupp som är den ledande organisationen för personer med erfarenhet av 

psykiska funktionshinder i Sverige. Med hjälp av brukarstöd håller man sig borta från att bli 

isolerad. Schön (2009) menar att genom att besöka verksamheten upplever personen ett värde, 

att vara ”någon” och bli igenkänd i omgivningen. Att få umgås med likvärda där man stödjer 

och lyssnar på varandra, värderar återhämtningsframgångarna till något positivt och formar 

identiteten. Vår identitet skapas i samhörighet med andra människor och påverkas i vilket 

sammanhang vi lever. Att möta andra i sin återhämtning beskriver Schön (2009) som en 

betydelsefull process där brukarstödet är relaterat till tid och var i återhämtningsprocessen de 

befinner sig i. Resultatet påvisar behovet att få möjlighet till att utvecklas vidare och att inte 

bli en institutionaliserad brukare. Behovet med grupptillhörighet är i och med detta en viktig 

aspekt av den orsaken att människor konstrueras i sociala sammanhang. Utanförskap i det 

sociala sammanhanget bidrar till ett ifrågasättande om sin egen existens (a.a). 
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Antonovskys (2005) teori, KASAM handlar om människors motståndskraft vid påfrestningar 

i livet. Han menar att om vi känner meningsfullhet i vår tillvaro samt upplever begriplighet 

och hanterbarhet kan vi klara oss ur motgångar i livet med hälsan i behåll. De människor som 

Antonovsky (2005) beskriver har stark KASAM är de som har ett stort känslomässigt 

engagemang inom ett område som har stor betydelse för dem.  Begreppet KASAM kan 

beskrivas som en inre styrka att klara av svårigheter och motgångar i livet, människan ser en 

meningsfullhet i det svåra och känner en stark känsla av sammanhang. För att en individ ska 

få en stark känsla av att ingå i ett sammanhang beskriver Antonovsky (2005) att personen 

skall känna en balans mellan komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Med god begriplighet förstår individen sig själv, sin omgivning och tillvaro. Detta medför att 

individen uppfattar världens som tydlig och förutsägbar (a.a). När en individ känner 

hanterbarhet upplever han/hon att resurser finns hos sig själv för att möta de krav som uppstår 

och med en känsla av hanterbarhet kan även individen påverka och övervinna det svårigheter 

som kan uppstå. Med en hög känsla av hanterbarhet upplevs inte offerkänslan och att livet 

behandlar en orättvist, utan man reder sig utomordentligt bra och går vidare i livet utan att 

sörja. Vidare förklarar Antonovsky (2005) att meningsfullhet är den viktigaste komponenten 

eftersom den ger motivation att söka lösningar till de krav som en individ möter. Om 

individen upplever en meningsfullhet i livet, har livet en mening, där svårigheter och 

utmaningar är värda att övervinna. När olyckliga upplevelser uppkommer i livet så har 

individer med stark KASAM stor chans att klara av svårigheterna samt att gå helskinnad ur 

dem. Detta med stöd av inställningen som är att söka en mening i svårigheten och göra sitt 

bästa att ta sig igenom med en värdighet (a.a). 

 

Lika villkor för hela befolkningen.   

Sveriges folkhälsoarbete utgår från de elva övergripande målområdena för folkhälsan, de 

anger hälsans centrala bestämningsfaktorer. Samhället påverkar och berör folkhälsan på 

många områden och där av är det av stor betydelse att ha gemensamma målområden som 

vägledning. Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, där folkhälsomål 1 handlar om delaktighet 

och att ha inflytande i samhället (Regeringen, Prop. 2002/03:35). Socialstyrelsen (2009) 

åsyftar att varje enskild person med en funktionsnedsättning har rätt till individuella 

stödinsatser där personen med eget inflytande kan bestämma vilket stöd som denne vill ha. 

Varje kommun i Sverige är ansvarig för att insatserna ska vara av god kvalité och ha lämpligt 

utbildad personal. Den som erhåller en beviljad insats skall enligt lagen om särskilt stöd och 
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service ha största möjliga inflytande och medbestämmande över stödet, samt få insatser på 

egen begäran (a.a). Det finns cirka 530 000 personer med funktionsnedsättningar i Sverige 

under 65 år, som var beviljad stöd/hemtjänst den 1 oktober 2012, varav cirka 29 procent av 

stödet utfördes i enskild regi (Socialstyrelsen, 2012). Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska 

kommunen arbeta för att människor som av psykiska skäl möter svårigheter i sin vardag, ska 

få möjlighet att samverka i samhällets gemenskap med alla. Vidare ska kommunen bidra till 

att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och ett tillfredsställande boende efter sitt 

särskilda behov av stöd (a.a). Genom årliga undersökningar har Socialstyrelsen (2010,2012) 

samlat in information avseende stöd till personer med funktionsnedsättning där förekomsten 

av anpassade insatser mätts för en meningsfull sysselsättning. Undersökningar visar på att 

sysselsättning ökat hos personer med funktionsnedsättning med hjälp av olika typer av 

sysselsättningsinsatser. Olika insatser kan vara till exempel, öppna verksamheter där man 

skriver in sig som deltagare och medverkar på ett kravlöst plan. Man kan få en strukturerad 

sysselsättning där individuella mål sätts upp efter individens förmåga i ett socialt kooperativ 

eller fontänhus (Socialstyrelsen, 2013). Sociala kooperativ är en form av gynnsam metod, där 

man syftar att ge ett meningsfullt arbete till de mest utsatta målgrupperna i samhället (Motion, 

2011/12: N273).  Där ges möjlighet till att medlemmarna kan försörja sig genom att arbeta, 

istället för att vara sjukskriven och arbetslös. Den ekonomiska vinsten är underordnad i 

jämförelse med verksamhetens syfte (a.a). Fontänhus är en evidensbaserad 

rehabiliteringsmodell (NREPP/SAMHSA: s Registry of evidence-based programs and 

practice) som kommer från USA. Fontänhuset utgår från ett helhetsperspektiv där delaktighet 

och medbestämmande är en viktig del i olika sammanhang. Utgångspunkten är varje 

människas behov och rätt till att, ingå i en gemenskap, att få känna sig behövd och bli 

efterfrågad om man uteblir. Genom gemensamma krafter skapa nya relationer och kamratskap 

som leder till trygghet och kontinuitet. Målsättning är att individen skall få ett fungerande 

vardagsliv, och med stärkt självkänsla utveckla sitt förhållande till samhälle och arbetsliv 

(Sveriges fontänhus, 2013).  
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Aktivitetshus- fallbeskrivning 

 

Här nedan följer en kort allmän beskrivning av aktivitetshus. Vidare i texten beskrivs det 

utvalda aktivitetshuset mer ingående för att läsaren skall få en bättre uppfattning av 

fenomenet.  

Aktivitetshus är ett dagcenter som drivs av kommunen där personer med olika psykiska 

funktionedsättningar kan besöka, deltagarna är i åldrarna 18 år och uppåt. Hälsa och 

återhämtning står i centrum och tanken med verksamheten är att deltagarna ska få en ökad 

meningsfullhet i sin vardag. Aktivitetshuset erbjuder olika former av aktiviteter så som 

matlagning, träning, fågelmatning och så vidare. Det finns även ett kafé där besökarna kan 

sitta och prata, fika och läsa tidningen. Aktivitetshusen kan skilja sig mellan kommunerna 

genom att ha olika målriktningar inom verksamheten. Personerna som besöker aktivitetshus 

kallas för deltagare och de avgör själv vilken/vilka aktiviteter de vill delta i. Allt görs efter sin 

egen förmåga, behov och dagsform (Anonym, 2013). 

   

Aktivitetshuset ligger centralt i en stad i mellersta Sverige, lokalerna ligger i en gammal bank 

med många utrymmen, där varje rum fyller en funktion/tema. Utifrån sett ser det ut som ett 

vanligt kafé där liv och rörelse syns, men när man stiger in så ser och känns det som en 

samlingslokal för människor som har något gemensamt. Deltagarna som besöker 

aktivitetshuset är personer med psykiska funktionsnedsättningar i åldrarna 18 år och uppåt, 

som har hamnat i psykisk ohälsa av olika anledningar. För att börja som deltagare bokar man 

in ett studiebesök, där personalen berättar om verksamheten och dess målsättningar. 

Aktivitetshuset är en öppen verksamhet och inga biståndsbeslut krävs, det är öppet alla dagar 

om året. I verksamheten finns det ett stort kafé där deltagarna turas om att arbeta. Uppgifterna 

är bland annat sköta kafeét och ansvara för att varor ska fyllas på och inhandlas, samt sköta 

kassan. I köksdelen utförs bakning, matlagning och förberedelse inför catering. Den mest 

verksamma delen i aktivitetshuset är kafédelen, där deltagarna samlas för att spela kort, läsa 

tidning eller dricka kaffe.  I kaféet säljs kakor, fikabröd, frukt, choklad, the och kaffe med 

mera, till självkostnadspris. Det stora kaféet är till för träning av sociala interaktioner, även 

om man väljer att sitta ensam vid ett bord så infinner sig personen ändå i ett socialt 

sammanhang och ingen pressas eller tvingas in i något de inte vill. Ingen dömer personerna 

och här ges det möjlighet för att delta efter egna förutsättningar.  Lokalen rymmer flera rum 

där aktiviteter erbjuds så som träningsrum, studiorum där egen musik spelas in, biljardrum, 
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sy/pysselrum datarum och loppisrum. Deltagarna har själva varit med och bestämt vad de 

olika rummen ska innefatta efter deras önskemål och behov. Det finns två vilorum som är 

inrättade för att deltagaren ska ha möjlighet till att komma undan och få koppla av om det 

önskas. I källarvåningen finns en mindre relaxavdelning där bastu och duschar finns till 

förfogande, vilket utnyttjas ofta av deltagarna. Utanför aktivitetshuset finns en kolonilott som 

hyrs av kommunen, där deltagarna tillbringar mycket tid under sommaren. De odlar bland 

annat grönsaker, bär och örter som tas med till aktivitetshuset som sedan tillagas eller används 

på lämpligt vis. På vintern är den centrala arbetsuppgiften att mata änderna två dagar i veckan.  

 

Sammanfattning. 

Normen för hur en människa ska tänka och vara har förändrats över tid. Från att tidigare varit 

institutionaliserad och klassad som dåre har utvecklingen lett till att personer som avviker från 

normen istället integreras i samhället. Förändringen uppstod när psykiatrireformen (1995) 

ökade samhällsinsatserna för personer med psykisk ohälsa. Det har visat sig att samspelet är 

den grundläggande faktorn till individens överlevnad, både på ett psykisk och fysiskt plan, 

därav söker människor sig till olika grupper för att täcka det huvudsakliga behov som saknas 

(Maltén, 1992). Individen har stort behov av att tillhöra en grupp för att få uppleva 

gemenskap, känna meningsfullhet och känna sig delaktig i samhället (Svedberg, 2003). 

Människan har förmåga att genom sina kunskaper och färdigheter att anpassa sig i grupper 

som de kan identifiera sig med (Maltén, 1992). Det ömsesidiga samspelet i gruppen stärker då 

individens uppfattning av gemenskap och en Vi- känsla. Gruppbildningarna förändras sedan 

under uppväxten och beroende på vart i samhällslivet man befinner sig i (a.a). Svedberg 

(2003) beskriver att gruppbildningarna som uppstår ger den struktur i vardagen som vi har. 

Människor är sociala varelser och vill sluta sig samman med grupper som tillgodoser deras 

intressen och behov. Det finns även människor som har en annan syn och funktion i livet som 

särskiljs åt i grupperna (a.a). Nilsson (1993) beskriver att personer som levt utanför grupper 

har en försämrad realistisk bild av sig själv och påvisar oftast brist på tillhörighet och lojalitet 

mot andra. Socialisation sker oftast i smågrupper till exempel, i aktivitetshus där individen lär 

sig att hålla tillbaka sina egna behov och anpassar sig efter de andra. I den lilla gruppen 

experimenterar individen även med sina roller och får den bekräftelse som behövs. I dessa 

sammanhang läggs grunden till nya värderingar, sociala färdigheter och förhållningssätt (a.a). 

Individen lär sig även bibehålla sina tidigare färdigheter och utveckla sociala band och roller i 

samhället (Klamas, 2010). Med utökat nätverk uppkommer nya erfarenheter som leder till 

bättre insikt och kontroll över sin sjukdom, vilket gör individen trygg i sin tillvaro. När 
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struktur och balans finns i kombination med sysselsättning, skapas den meningsfulla 

vardagen. Dessa olika former av socialt stöd bidrar till att nå det övergripande mål som 

Sverige har för folkhälsan ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 

för hela befolkningen” (Regeringen, Prop.2007/08:110).  

 

Problemformulering 

I Sverige har mentaliteten förändrats påtagligt under årens gång. Personer med psykisk ohälsa 

behandlades tidigare med att bli avskild från befolkningen i samhället, vilket senare har visat 

att det inte gynnat till en återhämtning. Idag handlar det om att alla människor ska ha rätt till 

att få vara delaktig i samhället och ingå i gemenskap. Människans behov av att tillhöra grupp 

påvisar vilken betydelse det sociala stödet har i samband med deras återhämtning och 

integration i samhället. Det finns allt för få studier som beskriver om det sociala stödets 

betydelse från deltagarnas perspektiv där deras tankar och erfarenheter skildras. Den här 

studien undersöker hur deltagarna uppfattar det sociala stödet från eget perspektiv och i detta 

fall i form av aktivitetshus.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka deltagarnas erfarenheter och tankar av socialt stöd på 

aktivitetshus samt hur det sociala stödet påverkar deltagarnas vardag.  

 

Frågeställningar 

Vilka erfarenheter och tankar har deltagarna av socialt stöd på aktivitetshus? 

 

Hur uppfattar deltagarna från eget perspektiv det sociala stödets betydelse och hur påverkas 

deras vardag?  
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Metod  

Ansats/ förförståelse 

Undersökningen inspirerades av den hermeneutiska ansatsen eftersom avsikten var att söka 

djup förståelse, mening och innebörd genom att tolka fenomenet. Det hermeneutiska synsättet 

syftar till en förståelse av en texts innebörd, där tolkarens egen förförståelse har stor betydelse 

(Kvale, 1997). Man kan genom förståelsen nå fram till den eller de man beaktar, där 

förförståelsen berör den mänskliga existensen och dess villkor och möjligheter. Förförståelse 

är forskarens subjektiva forskningsperspektiv och därav har förförståelsen en stor betydelse 

för hur materialet kommer att tolkas av forskaren. Enligt hermeneutiken är förförståelsen både 

en förutsättning för att klargöra ny kunskap och förståelse, men kan också vara ett hinder för 

att se ny kunskap, vilken därmed blir en belastning (a.a). Enligt Martin Heidegger (en tysk 

filosof) är förståelse inte något man besitter av utan det är ett redskap att ta till när det behövs 

(Heidegger, 1927). Förståelsen utgör för vårt vara- i- världen och sammanhänger oskiljbart 

med vår existens. Vår förförståelse refererar ständigt till framtiden och har en projektiv 

karaktär, samtidigt som den förknippas med vår faktiska omständighet (a.a). Tolkning är trots 

detta inte ett verktyg för att en förståelse skall fås utan de befinner sig båda i ständigt samspel 

till exempel med, språket. Med språket uttrycker vi ofta våra tolkningar och en förståelse 

finns samtidigt för de tankekategorier som språket inbegriper. Språket är alltså både ett sätt att 

förstå och även tolkning, och vi har alltid en förståelse av det vi tolkar (a.a).  

Till vår förförståelse hör att vi arbetar inom psykiatriska vården i den undersökta kommunen. 

I vårt arbete har vi kommit kontakt med personer med olika psykiska funktionsnedsättningar 

och med olika behov, dock har vi aldrig arbetat inom verksamheten där fallstudien utförts och 

deltagarna är för oss helt obekanta.  Av våra erfarenheter har sedan frågeställningar bearbetats 

fram. Vi har haft det i åtanke att vår förförståelse kan ha påverkat slutresultatet på uppsatsen 

och därav har vi varit noggranna att granska resultatet kritisk. 

 

Val av metod 

Eftersom syftet var att undersöka hur deltagarna på ett aktivitetshus uppfattar det sociala 

stödet, genomfördes semistrukturerade intervjuer med möjlighet att utveckla sina svar 

(Denscombe, 2006). Metoden valdes för att få djupare förståelse och kunskap kring deras 

tankar och erfarenheter av fenomenet. Denscombe (2006) beskriver om metodens fördelar att 

det är enkelt att arrangera intervjuer och att de data som samlas in enbart kommer från en 

person åt gången. Med enskilda intervjuer påverkas inte de andra deltagarnas åsikter, vilket 

även gör studien mer tillförlitlig. När man har som syfte att få fram information om känslor 
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och erfarenheter behövs det utforskas mer på djupet och inte redovisas med några få ord (a.a). 

När målgruppen är personer som lever med psykisk ohälsa är det särskilt viktigt att 

intervjuaren går varsamt fram och skapar ett förtroende för att samtalet ska bli ett ömsesidigt 

samspel. Denscombe (2006) beskriver om intervjuareffekten där intervjupersonen kan ge de 

svar som hon/han förväntas att svara för att behaga intervjuaren, vilket är ytterst viktigt att 

intervjuaren har i åtanke under samtalets gång. Avsikten med att två personer skulle närvara 

vid intervjuerna var att den ena skulle leda intervjun och den andra skulle föra anteckningar. 

Denscombe (2006) beskriver att risker kan förekomma när två intervjuarpersoner medverkar 

under intervjun, vilket kan hämma svaren från intervjupersonen. Svaren kan även påverkas 

negativt vid användning av diktafon vilket beaktades under intervjun.  

 

Bekvämlighetsurval. 

Studien genomfördes på ett aktivitetshus i mellan Sverige. Ett bekvämlighetsurval tillämpades 

genom att tillfråga deltagarna som var lätt tillgänglig och åtkomlig på aktivitetshuset (Cohen, 

Manion& Morrison, 2007). Sex av de tillfrågade deltagarna valde att medverka i studien och 

representera den målgrupp vi ämnade att undersöka.  

 

Genomförande av intervjuer. 

Kvale (2009) beskriver att forskningsintervjun är ett samtal mellan intervjuare och 

intervjuperson där ett gemensamt ämne är i fokus. I samtalet framkommer nya kunskaper och 

synpunkter både från intervjuare och intervjuperson och är det mest engagerade stadiet i en 

intervjuundersökning. Att samtalet inleds på ett bra sätt menar Kvale (2009) att det har en 

avgörande betydelse där intervjupersonen försöker bilda sig en uppfattning av intervjuaren. 

Detta är av yttersta vikt för intervjupersonens integritet om han/hon tillåter sig att öppna upp 

och vill prata om personliga angelägenheter för en främling. För att skapa en god kontakt bör 

intervjuaren vara aktiv och lyssna på vad intervjupersonen har att säga genom att intressera 

sig, visa respekt och ha förståelse i samtalet. Semistrukturerade intervjuer användes i syftet att 

intervjuaren kunde anpassa frågornas ordningsföljd utifrån intervjupersonens svar och få mer 

uttömmande svar (Denscombe, 1998). Inför intervjun förklarades att två intervjuare skulle 

närvara, varav den andra skulle hålla låg profil och endast observera och anteckna. 

Fältanteckningar gjordes för att få med ytterligare information av värde, vilket inte kan fångas 

upp av diktafon. ”Fältanteckningar kan innehålla information som gäller kontexten runt 

intervjulokalen, klimatet och atmosfären under intervjun, ledtrådar om intentioner bakom 
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påståenden och kommentarer beträffande den ickeverbala kommunikationen, ifall den anses 

relevant för intervjun” (Denscombe, 1998 sid 145). Intervjuerna utfördes sedan på det aktuella 

aktivitetshuset och ett avskilt rum blev tilldelat längst inne i aktivitetshuset där inga 

störningsmoment skulle nås. Innan intervjun börjar rekommenderar Kvale (2009) att 

intervjuaren kort ska beskriva intervjuns syfte och fråga om intervjupersonen har några frågor. 

Vidare menar han att det är viktigt att än en gång informera om samtalets upplägg, fråga om 

samtycke till inspelning och upplysa att intervjupersonen när som helst kan välja att avsluta 

intervjun. Vid informationen var det en person som nekade till att bli inspelad under intervjun, 

och i det fallet förlitade vi oss på de anteckningar och observationer som gjordes. 

Förförståelsen som intervjuarna har av forskningsområdet gör att intervjuarna är lyhörda för 

individen och anpassar samtalet efter individens sätt att vara. Detta gör även att det är lättare 

att ställa det rätta frågorna och få den intervjuade att öppna upp sig, Wikström (2005) menar 

att med rätt formulerade frågor kan man få den intervjuade att ta till orda och få ut mer av 

intervjun. Intervjun påbörjas med en inledande fråga från intervjuguiden för att öppna upp 

samtalet. Den intervjuade bestämmer själv hur mycket hon/han ville dela med sig av sina 

erfarenheter, och uppstår det frågor som är av känsligare karaktär och upplevs obekväma för 

intervjupersonen, väljer man att gå vidare till nästa fråga. Denscombe (1998) menar att om 

intervjupersonen väljer att inte berätta något mer, bör intervjuaren acceptera och veta när det 

är dags att dra sig ur diskussionen. En van intervjuare ska vara lyhörd och kunna tyda 

intervjupersonens känslor och snabbt kunna anpassa sig under samtalets gång. Denscombe 

(1998) menar då att samtalet upplevs som tryggt och intervjupersonen väljer då att fortsätta 

dela med sig. När intervjun utförs är det viktigt att intervjuaren förhåller sig objektiv och 

tänker på det egna kroppsspråket och mimiken. Genom att visa en neutral uppsyn beskriver 

Denscombe (1998) att det är lättare att få korrekt information från intervjupersonen.  

 

 

Databearbetning. 

Efter att intervjuerna genomförts förflyttades ljudfilerna till en dator. Fem av de sex intervjuer 

som spelades in transkriberades sedan noggrant och omsattes till text i datorn. Den sjätte 

intervjun transkriberades av de fält - och minnesanteckningar som gjordes under intervjun och 

omvandlades sedan till en mer utförlig text. Vid transkriberingen skrev vi ned talet så 

ordagrant det var möjligt från det inspelade bandet. Vi inkluderade, pauser mellan 

meningarna, ord som återkom och tonlägen som var av betydelse för tolkningen. Kvale (1997) 

beskriver att när tal omvandlas till text innebär det att man gör något rörligt och föränderligt 
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till något som blir en fast och frusen text av intervjumaterialet. Det finns inga givna sätt att 

transkribera utan det finns mängder av olika varianter att välja mellan, men syftet blir 

avgörande på vilket sätt man går tillväga med det (a.a). Genom att omvandla 

intervjupersonens text till en mer sammanhängande och begriplig berättelse blev det enklare 

att förstå den. Texten lästes sedan igenom noggrant flera gånger för att få en övergripande 

helhet av berättelsen. Efter ett idogt analyserande plockades vissa ord och begrepp fram som 

hörde till syftet. Genom dessa ord och begrepp identifierade vi de kategorierna som framkom. 

När vi transkriberat den skrivna texten har vi försökt att behandla materialet på ett respektfullt 

vis genom att inte övertolka uttalanden och att inte försöka finna spektakulära uttalanden. Vi 

har även satt de intervjuades egna åsikter och formuleringar i fokus och gett dem de utrymme 

och förutsättningar för att samtalet skulle bli så givande och behaglig som möjlig.  

 

Etiska aspekter. 

Forskningsetiska överväganden har gjorts utifrån Forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). För att påbörja 

forskningen krävdes att tillstånd hämtades av verksamhetschefen. Efter godkännande 

skickades informationsbrev till deltagarna på aktivitetshuset, se Bilaga 1. Där informerades 

det att deltagandet var helt frivilligt, anonymt och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. De uppgifter som framkommer av undersökningen förvaras sedan på ett ställe där 

obehöriga inte har tillträde, enligt konfidentialitetskravet. Personliga uppgifter om enskilda 

individer får endast användas i forskningsändamål och inte i kommersiellt bruk eller andra 

vetenskapliga avsikter (Patel & Davidson, 2011).  

 

 

Reliabilitet och Validitet  

I kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder används olika datainsamlingstekniker för att 

ett resultat skall fås. Dessa insamlingstekniker vill försöka få en slags uppfattning om hur väl 

det mäter det som ska mätas (Patel& Davidson, 2011). I mätningarna används begreppen 

validitet och reliabilitet för att beskriva hur datainsamlingen praktiskt fungerat. För att god 

validitet och reliabilitet skall uppnås är förutsättningen att resultatet som vi får fram, ska 

kunna generaliseras till att gälla andra utöver de som är undersökta (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). Reliabilitet innebär att samma aspekt mäts vid upprepade tillfällen och får 

ungefär överensstämmande resultat vid varje situation. Man kan till exempel mäta reliabilitet i 

stabilitet, vilket betyder att mätningar görs på samma grupp vid två tillfällen. De olika svar 
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som inkommer från de separata tillfällena ger ett mått på reliabilitet. Svaren ser olika ut av 

anledningen att människor och situationer är i ständig förändring (a.a). Intervjuerna har 

genomförts på samma sätt med alla deltagare och som tidigare nämnts är människan och 

situationen föränderlig. I och med detta kan man inte garantera att de nya svaren 

överensstämmer med det tidigare, om likadan procedur skulle upprepas på nytt. 

Begreppet validitet används för att beskriva mätningars kvalité och genomförs kontinuerligt 

under studiens gång (Kvale, 2007). Detta mått används för att mäta det som är relevant i 

sammanhanget. Frågorna har kontrollerats under intervjuns gång för att de verkligen ska 

överensstämma med studiens syfte (a.a). Cohen, Manion & Morrison (2007) beskriver vikten 

av att intervjuaren beaktar sina egna förväntningar och fördomar mot intervjupersonen för att 

undgå att fel information fås. Vi försökte att vara så objektiva som möjligt i våra tolkningar 

för att inte göra resultaten svåranvända. Tid har lagts på att försöka utforma en intervjuguide 

med lätt förståeliga frågor för att underlätta för intervjupersonen. Med tydliga frågor och 

kännedom av vad som efterfrågas minskar risken för att missförstånd uppstår. Det har tagits i 

beaktning hur en annan person skulle kunna tolka frågorna, allt för att missförstånd inte ska 

kunna uppstå.  

 

Resultat av analys 

I följande kapitel redovisar vi resultatet från intervjuerna. Vi har valt att kategorisera detta i 

två teman där första temat handlar om tiden innan deltagarna började besöka aktivitetshus, 

och det andra temat fokuserar på tiden under och tiden efter aktivitetshuset. För att underlätta 

för läsaren har vi lagt till underrubriker som framkom av transkribering från intervjuerna. 

Dessa är meningsfullhet, delaktighet, trygghet och gemenskap. Vi använder oss av fingerade 

namn för att deltagarnas identitet inte skall avslöjas och för att lättare kunna följa 

diskussionen i analysen. Utsagorna har till en viss del korrigerats för att texten skall bli mer 

läsbar och lättförståelig, detta för att underlätta läsaren. Materialet har sedan bearbetats och 

analyserats utifrån vår förförståelse och KASAM där begriplighet, hanterbart och 

meningsfullhet bildar en känsla av sammanhang. 

 

 

Tiden innan aktivitetshus. 

Den inledande frågan i samtalet berörde hur tiden såg ut innan deltagarna kom till 

aktivitetshuset och upplevdes som lite svår att svara på eftersom de kopplade det till en tid när 
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det inte mådde så bra. Trots detta försökte deltagarna att svara så gott de kunde i den mån de 

förmådde eller mindes om hur de upplevde den tiden. Tiden innan deltagarna besökte 

aktivitetshus beskrivs under intervjun som ett mörker, där upplevelsen av ensamhet, isolering 

och meningslöshet stod i fokus. De nämner om den dagliga tillvaron som såg likadan ut från 

morgon till kväll och känslan av meningslöshet som ledde till att sköta den personliga hygien 

och laga mata upplevdes vara obetydligt. En isolering uppstod och förde med sig en känsla av 

utanförskap och saknad av tillhörighet, en rädsla tog över och deltagarna blev folkskygga.  

 

Erik beskriver tiden innan hur han försökte klara sig själv så gott han kunde, - ”det som hände 

innan i mitt liv, gjorde att jag gick ifrån allt jag hade”. På grund av hans rädsla och 

kommunikationssvårigheter lämnade han sambon.  Allt som hände efter det blev till slut för 

mycket och Erik insjuknade så allvarligt att han blev inlagd på en psykiatrisk avdelning. Anna 

berättar om hur ensamt livet var – ”Innan var jag jätte osocial och gick knappt utanför dörren” 

och säger att det enda nätverk hon hade var familjen. Den psykiatriska vården erbjöd Anna att 

få boendestöd som hon tackade nej till – ”där är det ju ofta personal som byts hela tiden”. Hon 

menar att träffa ny personal varje gång upplevdes otryggt. Den innehållslösa tiden gjorde 

Anna mer inbunden och likgiltig.  

 

Vidare berättar Lisa hur ensamt livet blev efter att hennes barn flyttat hemifrån. Hon säger att 

den enda kontakten förutom sina barn var en barndomskompis som hon pratade med i telefon 

ibland. Ensamheten beskriver Lisa som en förbannelse och vill aldrig mer uppleva den. Innan 

Lisa blev rekommenderad att besöka aktivitetshuset berättar hon – ” jag gick hemma med 

skitig mysdress och otvättat hår i fjorton dagar”. Hon beskriver vidare att hon inte hade någon 

anledning att klä upp och göra sig fin. Hon säger att alla dagar såg likadana ut, vardag som 

helg och de rullade på som i en ond cirkel. Allt efter tiden gick mådde Lisa sämre och inför en 

jul brast det och hon klarade inte ens av att laga mat. Lisa - ” jag tänkte att nu går det utför”. 

Men en person från den öppna mottagningen kom över till Lisa och hjälpte henne med det 

praktiska och tipsade då om aktivitetshuset. Detta har underlättat för Lisa i hennes 

återhämtning.   

 

Olles liv var ganska så aktivt när hans fru levde, han tyckte om att röra på sig och att hålla sig 

sysselsatt. Men efter att hans fru avled tyckte han inte om ensamheten som uppstod hemma 

han sa- ”det är för trångt i lägenheten liksom, det kryper inpå o så kommer det en massa 

tankar”. Olle beskriver om apatin som uppstår när han befinner sig hemma i lägenheten att det 
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är för tyst och småskaligt, han säger- ”är jag hemma en hel dag då mår jag inte bra vet du”. 

För att slippa tänka tillbaka på allt gammalt vill han vara vid öppna ytor bland människor där 

det rör sig. Vardagen för Lars såg likadan ut förut, han beskriver att han vaknade och gick till 

sitt ”arbete” snickeriet på en arbetsrehabiliterings enhet. Han trivdes rätt bra med den 

vardagliga strukturen på arbetet och livet. Efter en tid flyttade han till en mellanstor stad i 

Sverige och livet förändrades. Till en början hade Lars ingen sysselsättning, vilket ledde till 

att han blev deprimerad och likgiltig. Lars menade att han ville komma ut- ”jag vill göra 

någonting, för går jag bara hemma blir jag så deprimerad”. Eva däremot hade ett ”arbete” att 

gå till där hon trivdes när hon mådde bra. Men i perioder mådde Eva så dåligt och blev 

deprimerad, vilket förde med sig ofrivillig isolering. Eva säger- ”att det var jobbigt att vara 

ensam hemma”. Eva beskriver att hon saknade den sociala biten, att få prata med någon.  

 

Tiden under och efter aktivitetshus. 

I nästkommande text beskriver deltagarna om de upplevelser och erfarenheter de fått av tiden 

under och tiden efter aktivitetshuset.  

Meningsfullhet. 

Under intervjuns gång framkommer det att aktivitetshus har en stor betydelse för livstillvaron 

för deltagarna.  Deltagarna beskriver vikten av att ha en anledning att stiga upp på morgonen 

att få göra sig i ordning och ha ett bestämt mål, någonstans att gå. En struktur i vardagen ger 

en känsla av att ingå i ett sammanhang som i sin tur motiverar dem till att klara av de 

motgångar och svårigheter som inträffar. Aktivitetshuset inger en känsla av meningsfullhet, 

där de i samhörighet med andra deltagare kan delta i olika sysselsättningar som erbjuds. Även 

vetskapen om att få komma dit och bara vara är en behaglig känsla säger Anna. 

 

Anna pratar om aktivitetshusets betydelse – ”I början var det väl för att vara mer social, nu är 

det mer för att komma upp på morgonen”. Anna pratar om att komma hemifrån och ha en 

struktur på dagen är jätteviktigt. Strukturen tillför en meningsfull sysselsättning, att ha något 

”arbete” att gå till, vilket gör det lättare för Anna att kliva upp på morgonen. Oavsett mående 

åker Anna till aktivitetshuset- ”om jag mår dåligt när jag åker hit så mår jag ju alltid bättre när 

jag åker hem”. Anna beskriver att genom att prata med både personal och träffa andra 

deltagare med liknade erfarenheter så peppar man upp varandra. Eva har ett arbete utanför 

aktivitetshuset som hon går till, beroende på hur hon mår kan hon anpassa sina arbetstider. 

Arbetet betyder väldigt mycket för Eva och hon säger – ”jag är så glad att jag har någonstans 
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att gå”. Sen Eva började gå på aktivitetshuset har hon utvecklas, hon känner att hon mår så bra 

i perioder att hon orkar vara med på olika aktiviteter som Eva säger- ”det känns som livet har 

en mening”.   

 

Lisa upplever helgen som lång och ser fram emot att komma till aktivitetshuset på måndagen. 

Hon har valt att besöka aktivitetshuset endast på vardagar och beskriver- ”det är som ett jobb 

kan man säga, fast jag går dit utan att ha krav”. Vidare berättar Lisa att det är viktigt för henne 

att få komma dit för där mår hon bra. Långt innan gryningen är Olle uppe och inväntar att 

aktivitetshuset skall öppna, han ser fram emot att få komma dit och göra ”något”. Han säger- 

”Ofta sitter vi gubbar och pratar om gamla lumparminnen”. Han tycker det är skönt att få 

samspråka med de andra- ”man bibehåller ju skallen, ja hjärnan och funktionerna i kroppen”. 

Olle tycker om att röra sig fysiskt också, han spelar ofta pingis och tränar på gymmet, det får 

honom att må bra. De flesta av deltagarna har någon form av sysselsättning när det kommer 

dit, och Erik beskriver att det har varit hans räddning i livet. Efter vistelsen på 

psykavdelningen har han kommit igång med sysselsättning på aktivitetshuset i form av 

matlagning och catering. Erik säger att han är glad att ha något att göra ”-för skulle inte det 

här stället funnits, så hade det varit förödande för mig”. 

 

Delaktighet. 

Vid husmöten på aktivitetshuset är det endast deltagarna som får vara med och där handlar det 

om att fatta beslut som berör till exempel aktiviteter eller sysselsättningar som sker på 

aktivitetshuset. Att få vara med och även kunna påverka ger en känsla av delaktighet. Lars 

berättar att sedan han började gå till aktivitetshuset känner han att han har en känsla av att 

ingå i ett sammanhang- ”jag är med på ganska många aktiviteter”. Lars tycker om att ha 

många järn i elden, han är bland annat redaktör i en nystartad tidning som är till för deltagarna 

på gården. Han har även anordnat trubadur och karaoke kvällar både på aktivitetshuset och 

utanför aktivitetshusets verksamhet. Eva är med i tidningsgruppen där hon deltar genom att 

skriva och tycka till om viktiga saker som de vill förmedla till de andra deltagarna. Eva 

beskriver att det är bra att det finns en tidning där man får tips och råd om olika saker när man 

mår dåligt. Hon menar att det är lättare att nå ut till alla deltagare genom att skriva viktiga 

saker i den. Alla kanske inte vågar fråga eller tycker det är jobbigt så kan de läsa sig till vilka 

kontakter och telefonnummer som finns där. 
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Sen Erik började gå på aktivitetshus har han blivit mer öppen och social, han vågar prata mer 

med både personal och deltagare. Erik berättar att han lagar mat, spelar innebandy och hjälper 

till med catering på aktivitetshuset. Han säger att”- då har man lite saker att se fram emot hela 

tiden också, för jag tror att det är det viktigaste som finns”. Erik kommer till aktivitetshuset 

även om har mår dåligt - ” det just att komma hit och göra något, ta en diskussion och det kan 

ju vara så att man behöver komma hemifrån lite också”. Olle beskriver att det skönt att få 

komma till aktivitetshuset. ”- tankarna skingras när jag är här”. Att få vara med och spela kort 

eller bara prata med gubbarna känns som man är en i gänget. Olle menar att det betyder 

mycket att bli sedd när man är där. Han har även två arbetsuppgifter som han beskriver är 

säsongsbetonade. Under sommaren är han delaktig vid aktivitetshusets kolonilott där han 

ansvarar för att vattna, rensa och även plocka färska grönsaker som sedan tillagas av andra 

deltagare på aktivitetshuset. På vintern följer Olle med personal och matar änderna två gånger 

i veckan på utvalda platser.  

 

Sedan Anna började gå till aktivitetshuset har sysselsättningarna ökat i hennes vardag. Anna 

beskriver från att ha suttit ensam hemma tidigare till nu så har hon fullt upp med saker att 

göra hela tiden. Hon är med och skriver i aktivitetshusets tidning, är med och bakar ibland, 

hjälper till att handla till kaféet m.m. Hon gör även saker på egen hand som inte var på tal om 

innan. Det sociala umgänget har ökat och hon umgås med andra människor förutom sin familj 

på fritiden. Anna säger att det är stora framsteg för henne när hon jämför med hur hon levde 

tidigare. 

Trygghet. 

Deltagarna upplever att aktivitetshuset är en trygg och fast punkt i livet. Vetskapen att de kan 

besöka aktivitetshuset dagligen gör att de känner sig lugna med sin tillvaro. Anna beskriver att 

– ”när jag mår dåligt så jag går hellre hit än söker mig till psykiatrin, för här vet jag att det 

finns folk som liksom både bryr sig om och vet vad vi behöver”. Anna menar att på 

aktivitetshuset känner hon alla och vågar öppna sig och prata om det som hon mår dåligt över. 

Efter att hon varit där en stund mår hon oftast bättre och det känns lättare inför hemgången. 

Erik berättar om när han blev rekommenderad av personalen på psykavdelningen att besöka 

aktivitetshuset som han själv säger – ” har blivit ett jättebra komplement” i vardagen. Han vet 

att han har någonstans att ta vägen. Känslan av att vara välkommen och alltid veta att det 
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finns någon nära till hands upplever Erik som en trygghet och gör det lättare att hantera de 

svårigheter som uppstår i vardagen.  

 

Aktivitetshusets öppettider gör att deltagarna känner sig trygga genom vetskapen om att de 

kan besöka verksamheten alla dagar under året. Under intervjuns gång beskriver samtliga 

deltagare om rädslan om att hamna i det mörker som tidigare var deras vardag. De menar att 

verksamheten får dem att känna sig trygga och må bra när de är där. En annan trygghet som 

de nämner är att om de inte varit där på några dagar så brukar oftast personalen ringa och 

fråga hur de mår och berättar att de är saknade, detta uppskattas av alla deltagarna. Erik säger 

att om det blir jobbigt hemma så vet han att han kan gå till aktivitetshuset ”- jag blir alltid 

lugn när jag kommer hit och vet att skulle det bli jobbigt då kan jag bara gå och fråga någon 

så kan man gå undan och prata lite”. Han menar att det har varit en del som hjälpt honom hela 

tiden i hans sjukdomsperiod.  

 

Olles trygghet är vetskapen om att aktivitetshuset är öppet varje dag året om. Han besöker 

aktivitetshuset dagligen och skulle gärna vistas mer där om öppettiderna var längre. 

Deltagarna upplever att aktivitetshuset är som ett andra hem, där de kan slappna av och 

komma till ro oavsett mående. Tryggheten att veta att ingen ställer krav och press, utan de kan 

själv avgöra vad de orkar och har lust att göra efter sin dagsform. 

 

Gemenskap. 

Deltagarna som besöker aktivitetshus söker någon form av gemenskap, där umgänge med 

någon eller några är en viktig del. Olle säger att känslan av att få komma dit och byta tankar 

med de andra är som att få en bekräftelse på sin tillvaro, att man är en betydelsefull person 

och syns i det sociala sammanhanget. Att prata öppet och även delge sina känslor har tidigare 

varit jobbigt för Olle, han säger att han har blivit mer utåtriktad och pratar mer. Han delar 

gärna med sig av sina erfarenheter och säger- ” jag är mer harmonisk och trygg i sällskap nu”. 

Lisa umgås gärna i sällskap och är förväntansfull varje måndag morgon när hon ska till 

aktivitetshuset – ”jag ska ut och träffa folk och vara social igen, man kan ju inte prata med 

väggarna hemma”. – ”Att komma till gemenskapen” som hon uttrycker sig är så skönt. När 

det är helg är hon oftast ensam hemma och ingen som frågar efter henne. Men när Lisa 

kommer till aktivitetshuset då mår hon bra”- alltid får man skratta åt någon eller med någon”. 
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Hon menar att det är viktigt med humor och att man kan skratta tillsammans för det gör att 

man mår bra och underlättar vardagen.  

 

När man mår dåligt är det skönt att få komma till aktivitetshuset, bli stöttad eller peppad säger 

Anna och det finns alltid någon man kan få prata med. Sedan Anna började gå på 

aktivitetshuset har hennes umgänge ökat, tidigare bestod den endast av hennes familj. Idag har 

hon skapat sig vänner både på aktivitetshuset och utanför och detta är hon väldigt tacksam för. 

Hon säger – ”jag har nästan för mycket att göra nu än tidigare”. Erik berättar hur han hade 

problem att prata med människor innan han börjat gå här, han hade svårt att uttrycka sig och 

få fram det han ville säga. Idag är han mer öppen och social och pratar med både personal och 

deltagarna. Han tycker om att alla är lika och att han kan vara sig själv. När man är lika menar 

Erik att alla har en sjukdom i bakgrunden, vilket gör att man inte känner sig utanför. Detta 

underlättar sedan när man diskuterar med varandra, man förstår varandra på ett annat vis.  

 

Eva upplever att hon funnit den saknade gemenskapen på aktivitetshuset. Där finns 

människor, både personal och deltagare som hon litar på vilket lett till att hon har öppnat sig 

och kan prata om olika privata saker. Hennes nätverk har utökat och numer umgås hon privat 

med några deltagare. Aktivitetshuset har många funktioner för Lars men den främsta för 

honom är att få komma ut och träffa folk. Han pratar om att han” - vill vara med och känna på 

gemenskapen”. Han mår bra av att få umgås med alla där, det är som en stor familj ibland.  

 

Diskussion 

I följande kapitel presenteras metod- och resultatdiskussion. 

 

Metoddiskussion 

För att få kunskap om hur personer med psykiska funktionsnedsättningar uppfattar det sociala 

stödets betydelse, användes kvalitativa intervjuer. Fokus lades på ett aktivitetshus i mellan 

Sverige. Genom ett bekvämlighetsurval valdes personer ut som var lättillgängliga och 

åtkomliga till de kommande intervjuerna (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Utbudet av 

intervjutider - och dagar utökade även deltagarnas möjlighet till att medverka i studien. 

Intervjuerna utfördes på aktivitetshuset i en välbekant miljö vilket bidrog till att intervjun blev 

avslappnad. Med bra kontakt mellan intervjuare och intervjuperson blev även samtalet 

djupare och svaren utförligare (Kvale, 2009). En intervjuguide användes som ett stöd så att de 

avsedda frågorna skulle bli besvarade. När intervjuguiden skapades, formulerades frågorna så 



23 
 

att det inte skulle ställas på ledande vis och på något vis påverka svaren (Denscombe, 2006). 

Vissa intervjufrågor ledde till att följdfrågor ställdes vilket gav mer viktig information till 

studien. Med två intervjuarpersoner under samtalets gång var det lätt att genomföra intervjun 

genom att en person kunde koncentrera sig på intervjupersonen medan den andre förde 

anteckningar och skötte diktafon (a.a). Reliabiliteten kan ha blivit påverkad i svaren hos 

målgruppen när två intervjuare deltog. Svaren kan även ha blivit hämmade i samband med att 

diktafon användes i intervjuerna. Samtliga svar som inkommit kan inte med säkerhet 

bekräftas som tillförlitliga av den anledning att det har varit upp till deltagaren själv hur 

mycket denne vill dela med sig av sina erfarenheter (a.a). Vi får utgå från att de har delat med 

sig av det som var av vikt till studien. Eftersom personerna som deltog i studien var sårbara, 

hade det varit bra att endast en intervjuare medverkade under intervjun, vilket nu har 

uppmärksammats för eventuella framtida forskningar. I efterhand konstaterades att fler 

deltagare har kunnat medverka i studien på grund av lättillgängligheten, vilket i sin tur kan ha 

ökat både validitet och reliabilitet i studien. Ett annat val intervjuarna hade var att inte skicka 

med frågor med missivbrevet av den anledningen att få så spontana svar som möjligt, vilket 

annars kan ha lett till att deltagarna övat in svaren i förväg. Men det kan lika gärna ha gett en 

motsatt effekt med mycket värdefull information, vilket var svårt att förutse.  

 

 

Resultat diskussion 

Studiens frågeställningar syftade att undersöka om deltagarnas erfarenheter och tankar av 

socialt stöd på aktivitetshus och hur de uppfattar det sociala stödets betydelse från eget 

perspektiv, här nedan presenteras den slutliga resultatdiskussionen. 

 

Efter att intervjuerna transkriberats uppkom fyra kategorier som var av betydelse för 

deltagarna, dessa var meningsfullhet, delaktighet, trygghet och gemenskap.  

Det framkom av resultatet att meningsfullhet var en central del för samtliga deltagare. De 

beskriver att när det finns anledning att stiga upp på morgonen och ha någonstans att gå, i det 

här fallet aktivitetshuset, upplever samtliga att det finns en mening i tillvaron. De nämner att 

strukturen i vardagen gör att de har en känsla av att ingå i ett sammanhang, som till exempel 

ett arbete. Samtliga deltagare upplever även ett värde av att besöka verksamheten, där de är 

någon och är igenkänd av omgivningen (Schön, 2009). Genom att bli sedd i olika 

sammanhang sker en personlig utveckling och identiteten formas hos deltagarna (Nilsson, 

1993).  
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Folkhälsoinstitutets folkhälsomål, delmål 1 handlar om delaktighet och inflytande i samhället 

och innefattar att den enskilda individen själv har möjlighet att kontrollera sin vardag och sin 

arbetssituation/sysselsättning. Samtliga deltagare är delaktig i någon form av sysselsättning på 

aktivitetshuset. De pratar om sysselsättningarna som ”ett arbete utan krav” vilket motiverar 

dem att åka till aktivitetshuset, aktiviteterna har sedan valts utifrån de egna behov och 

önskemål de har. Vid deltagandet i någon form av sysselsättning upplever samtliga att de har 

en funktion, att de finns och syns i sammanhanget vilket ger en meningsfull känsla i tillvaron. 

Med meningsfulla aktiviteter tillåts individen utvecklas, få ökat självförtroende och växa i sin 

roll som en betydelsefull människa (Green, Hendryx & Perrin, 2009). En annan viktig aspekt 

som deltagarna nämner är delaktighet, att alla har möjlighet att tycka till och/eller påverka 

något som berör dem alla eller enskilt på aktivitetshuset. Det tyder på inflytande och en känsla 

av att tillhörighet.  

 

Deltagarna nämner att de kan besöka aktivitetshuset dagligen om behov finns, vilket skapar 

en trygghet i deras vardag. Att få träffa andra och få ingå i en grupp upplever de som att bli 

bekräftad i ett socialt sammanhang (Nilsson, 1993). Människor har den förmågan att de söker 

sig till olika grupper för att täcka de huvudsakliga behovs som saknas och anpassar sig efter 

intressen och målsättningar, detta i sin tur skapar delaktighet och en struktur i vardagen 

(Maltén, 1992). Samtliga deltagare nämner gemenskap som en viktig del i återhämtningen. 

Med ömsesidigt stöd och fungerande samspel upplevs även känslan av gemenskap större 

beskriver deltagarna, vilket förstärker en Vi- känsla (a.a). Gemenskapen ökar möjligheten till 

ett ökat nätverk, vilket kan kopplas till de fördelar som beskrivs i studien om Klubbhus där 

man inriktar sig speciellt på att utveckla det sociala nätverket (Hall& Lefley, 1999). Genom 

att utvecklingen sker utanför familjens sfär ökar tillgången till nya kontakter och det är 

enklare för deltagarna att integrera i samhället (a.a). Det sociala stödet beskriver deltagarna 

som en viktig bit i deras liv, vilket även Klamas (2010) benämner i sin studie som en viktig 

aspekt för återhämtningen. Det sociala stöder leder till nya erfarenheter, vilket gör att 

individen får mer kontroll över sin sjukdom och tillvaro. Deltagarna beskriver även att utav de 

nya erfarenheter, har de lärt sig att hantera motgångar och svårigheter som uppstår i vardagen.  

 

Antonovsky (2005) beskriver att om en individ ska få en stark känsla av sammanhang 

(KASAM) behöver individen känna balans mellan komponenterna, begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Samtliga deltagare benämner begripligheten så som att det förstår sig 

själva och den omgivning de befinner sig, vilket även medför en minskad stresskänsla i deras 
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tillvaro. Med ett ökat lugn kan de även hantera de krav och motgångar som uppstår både inom 

och utanför aktivitetshuset. De upplever sig själva inte som offer längre utan möter kraven 

som uppstår och med hjälp av egna resurser kan de hantera detta och gå vidare i livet. Den 

viktigaste komponenten som framkommer är meningsfullhet, de menar att utan 

meningsfullhet skulle det inte finnas en mening med att kliva upp på morgonen. Med mening 

upplever de även att svårigheter är värda att övervinna och det spelar ingen roll hur dåligt 

måendet är, så tar man sig igenom detta på ett värdigt sätt.  

 

Slutsats 

Socialt stöd är en viktig del i återhämtning från psykisk ohälsa och aktivitetshus har visat sig 

vara en mycket betydande faktor i det avseendet för deltagarna. I bakgrunden beskriver 

forskningen hur socialt stöd förkortar sjukdomslängden och bidrar till minskad stigmatisering 

och studiens resultat pekar åt samma håll. Det sociala stödet ger deltagarna meningsfullhet, 

delaktighet, trygghet och gemenskap vilket är viktiga faktorer i återhämtningen. Vidare 

benämns KASAM där komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

samverkar för att individen skall få en känsla av sammanhang.  

 

I analysen framkom det att aktivitetshuset har en viktig inverkan för deltagarna. De ser stället 

som en samlingspunkt och en fristad som de kan besöka oavsett hur de mår. Att komma till 

aktivitetshuset sker på frivillig basis, vilket gör att ansvaret ligger hos deltagarna att ta sig dit. 

Drivkraften hos deltagarna gör att de vill komma dit för de vet vad som finns där. De har 

utvecklat social gemenskap med andra i liknande situationer där de delar med sig av sina 

erfarenheter. Detta är en slags bearbetning för båda parter i återhämtningen. Deltagarna har 

även en nära relation till personalen som det kan anförtro sig till eller diskutera med vid 

behov.  

Deltagarna beskriver om de olika sysselsättningarna som finns på aktivitetshuset, som ger 

struktur och meningsfullhet i vardagen. De ser det som ett arbete som ska skötas och ser fram 

emot till nästa arbetspass som kommer. Aktivitetshusets uppdrag kommer även från andra 

verksamheter som till exempel catering och kaféarbeten. Om deltagarna uteblev skulle inte 

sådana uppdrag vara möjliga att utföra. Att vara delaktig i någon form av sysselsättning 

stärker självkänslan och deltagarna utvecklas till sociala individer. Detta leder i sin tur att 

nätverket utökas och även steget närmare till en integration i samhället.  
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I aktivitetshuset upplever deltagarna trygghet. De har lärt känna andra deltagarna och är även 

väl bekanta med personalen. Detta möjliggör återhämtningsprocessen och stärker 

välbefinnandet. Genom att finna en mening i sin vardag, ha någonstans att gå beskriver flera 

av deltagarna ha räddat deras liv. De menar att om det inte haft aktivitetshuset hade de isolerat 

sig i sina lägenheter. Det är tydligt att aktivitetshuset har haft en bidragande effekt till att 

deltagarna är på god väg i återhämtningen. Samtliga deltagare har utvecklats enormt mycket 

och deltar i olika sammanhang både inom och utanför verksamheten idag.  

 

Förslag till vidare forskning 

Efter studiens resultat har det framkommit att socialt stöd har en viktig betydelse i 

återhämtningen för personer med psykisk ohälsa. Socialt stöd har i tidigare forskning påvisat 

att det förändrar människors liv och leder till återhämtning där de blir en del av samhället. 

Denna studie som fokuserade på deltagarnas inre tankar och erfarenheter har gett värdefull 

information om dess betydelse från deras perspektiv. I och med det borde mer forskning 

fokuseras på den enskilda individen och dess tankar och erfarenheter. Med ökade kunskaper 

från individens perspektiv kan rekreationstiden för återhämtning och integration i samhället 

möjligen reduceras i framtiden.
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Bilaga 1: Missivbrev 

Till deltagare som besöker aktivitetshus 

 

En undersökning pågår på Högskolan i Gävle där vi vänder oss till dig som besöker 

aktivitetshus. Vår avsikt är att undersöka dina erfarenheter av socialt stöd. Socialt stöd kan 

vara olika slags åtgärder i vardagen som arbetsträning, fritidsaktiviteter, socialt nätverk m.m. 

Vi har fokuserat på aktivitetshus och dess eventuella påverkan i vardagen för personer med 

psykisk ohälsa.  

Syftet är att få kunskap och förståelse om och hur du upplever att besöka aktivitetshus och om 

och hur det eventuellt påverkar din vardag.  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta eller tacka nej till din 

medverkan. Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att du kommer 

att vara helt anonym i denna undersökning.  

Samtalen sker i anslutning till Aktivitetshuset och enligt tidsöverenskommelse. Intervjuerna 

beräknas ta cirka 45 minuter.  

Vi som genomför denna undersökning heter Tiina Härkönen och Jenni Torvaldsson och läser 

den sista terminen på det hälsopedagogiska programmet. Har du några frågor eller behöver ha 

ytterligare information om studien får du gärna kontakta oss. 

. 

Tiina Härkönen 

Telefonnummer: xxx - xxxxxxx 

 

Jenni Torvaldsson 

Telefonnummer: xxx- xxxxxxx 

Vi tackar för visat intresse! 

Handledare:  

Maud Söderlund  

Högskolan i Gävle  

xxxx.xxxxxxxxx@xxx.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Hur länge har du besökt detta aktivitetshus? 

Vad fick dig att komma hit?  

Vem rekommenderade dig att besöka aktivitetshus? 

Vad brukar du sysselsätta dig med här?  

Medverkar du i några aktiviteter? 

 

Vilken är den främsta anledningen att du besöker aktivitetshus, är det för det sociala eller för 

sysselsättningen?  

Är du delaktig på möten som sker på aktivitetshuset? 

Har aktivitetshus en påverkan för ditt mående? 

 

Hur såg din vardag ut innan du började på aktivitetshuset, beskriv? 

Hur ser din vardag ut idag, beskriv? 

Har du förändrats som person? Kan du beskriva på vilket sätt? 

Är det något du vill tillägga, som kan vara relevant till studien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


