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SAMMANFATTNING 

Återhämtning hos unga är en pågående process, likställd den fysiologiska utvecklingen. 
Begreppet har olika innebörd utifrån ålder och mognadsgrad. Studiens syfte var att utifrån 
den unga människans perspektiv, belysa innebörden av återhämtning. Den teoretiska 
referensramen bygger på Phil Barkers teori Tidvattenmodellen. Datainsamlingen 
genomfördes i individuella intervjuer, semistrukturerade med en hermeneutisk ansats. 
Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med utgångspunkt i Lindseth och 
Norbergs metod. Tre huvudteman trädde fram - att bli medveten om hur kaos påverkar, att 
förstå behov av återhämtning för att må bra samt att reflektera över hur återhämtning kan 
ske. Resultatet visar att själv bemästra förmågan att återhämta sig, är en viktig del för att 
främja sin psykiska hälsa, men också ett viktigt verktyg för att lära sig hantera sin psykiska 
ohälsa. Återhämtningens kraft, är av betydelse vid psykisk ohälsa. Hur ungdomar återhämtar 
sig är individuellt och sker ofta utan att de själva är medvetna att och när det händer. 
Ungdomarna vittnar i sina livsberättelser om att det existerar ett stigma kring återhämtning i 
samhället, där en ständig tillgänglighet tidigt lärs in - behov att vara själv för att slappna av 
och stänga ute vardagens ständiga brus lyftes fram som särskilt betydande för individens liv. 

Nyckelord: Att vara själv, Tidvattenmodellen, ungdom, återhämtning 

  



ABSTRACT 

Recovery in young people is an ongoing process, equated to physiological development. The 
term has different meanings based on age and maturity. The purpose of the study was to 
highlight the meaning of recovery, based on the young person's perspective. The theoretical 
reference frame is based on Phil Barker's theory of tidal model. The data collection was 
conducted in individual interviews, semistructured with a hermeneutic approach. The 
interviews were recorded, transcribed and analyzed on the basis of Lindseth and Norberg's 
method. Three main themes emerged - to become aware of how chaos affect, to understand 
the need for recovery to feel good, and to reflect on how recovery can take place. The result 
shows that self-mastering ability to recover is an important part of promoting mental health, 
but also an important tool for learning how to handle mental illness. The recovery's power is 
important in mental ill health. How youth recovers is individual and happens often without 
being conscious and when it happens. The youngsters testify in their life stories that there is a 
stigma about community recovery, where constant availability is learned early - need to be 
self to relax and shut out the constant noise of everyday life is highlighted as particularly 
important to the individual's life. 

Keyword: Adolescent, being by yourself, recovery, Tidal-model. 
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1. INLEDNING 

Att arbeta med unga människors psykiska ohälsa, är komplext och innefattar många 
utmaningar. För att få förståelse för och medvetandegöra varför återhämtning är läkande och 
psykiskt stärkande, är det viktigt att belysa vad innebörden av återhämtningen betyder för de 
unga. Den här studien beskriver innebörden av återhämtning, hämtat ur den unga 
människans perspektiv. Alla människor är unika, och även de upplevelser och händelser vi är 
med om. 

Studiens ämnesval berör alla samhällen, samhällsklasser och unga - det är ett 
världsomspännande globalt fenomen som under de senaste åren fått allt större 
uppmärksamhet utifrån en ökande psykisk ohälsa. Ett ökande behov av att förstå den unga 
människans inneboende upplevelser, för att kunna utforma en god och säker omvårdnad inte 
bara inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin utan även inom tex 
skolhälsovård, bvc, primärvård och socialtjänst. Forskning i ämnet är ännu i sin linda, och 
författaren ser ett stort behov nationellt av fortsatta studier. Sett ur sjuksköterskans 
omvårdnadsperspektiv, är studien värdefull inte minst utifrån Kompetensbeskrivningen 
(Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2008) där 
förebyggande hälsofrämjande arbete för att främja och upprätthålla hälsa på person, grupp 
och samhällsnivå. 

Författarens egna upplevelser i möten med unga människor med psykisk ohälsa, ligger till 
grund för valet av ämne. Människans ständiga strävan att bli förstådd utifrån sitt 
sammanhang, att blir sedd som den individ man är i sina personliga och individuella 
förutsättningar och där behoven synliggörs för att kunna mötas. Ett mindre antal deltagare 
ger i den här studien sina perspektiv, som ger en kvalitativ beskrivning och 
kunskapsberikning av fenomenet. 

2. BAKGRUND 

I följande avsnitt ger jag en bild av min förförståelse, för att sedan presentera begreppet 
återhämtning med efterföljande genomgång av tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras 
den teoretiska referensramen och problemformulering. 

2.1. Förförståelse 
Då jag tidigare skrivit ett PM i ämnet, hade jag viss kunskap redan innan jag startade 
genomförandet av denna studie. PMet gav mig kännedom om att ungdomars återhämtning 
inte ännu har så mycket forskning, åtminstone sett till den svenska vården, och även att det 
finns det stort behov bland annat i vården att nå förståelse för innebörden av återhämtning 
för att kunna bemöta ungdomar med psykisk ohälsa på ett nyfiket och lösningsfokuserat sätt. 
Min bakgrund i den barn- och ungdomspsykiatriska vården har även gett mig förståelse för 
ungdomars stora behov av att återhämta sig, utifrån en samhällsbild med prestation som 
ledord. Magisteruppsatsen ger mig ytterligare möjlighet att fördjupa mig i ämnet. 
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Hermeneutikens inställning till förförståelse är beskriven som dubbelsidig. Det är en 
väsentlighet att vara medveten om och reflektera över vad ens förståelse spelar för roll i 
utformningen av frågor, på vilket sätt dessa ställs och vilken metod som används. Å andra 
sidan ger förförståelsen en utvecklad kännedom inom ett område som bakgrund, handlingar 
och texter, vilket ökar möjligheter till en djupare tolkning (Wiklund, Lindholm & Lindström, 
2002). 

Den fenomenologisk hermeneutiska ansatsen, som jag har i studien, möjliggör för mig som 
författare att vara medveten och reflektera över min förförståelse och använda mig av den 
som ett kreativt tillskott. Jag är medveten om att min förförståelse kan vara en 
påverkansfaktor för min studie, och jag har genom att vara medveten istället låtit min 
förförståelse vara en ingrediens i förståelsen för ungdomarnas berättelse. 

2.2. En begreppsförklaring 
Återhämtning är den process där meningsfullaktighet skapas, vilket ger förutsättningar till 
psykisk hälsa (Wiklund Gustin, 2014). Det innersta i återhämtningen, bygger på balans 
mellan det psykologiska och det fysiologiska (Wiklund Gustin, 2015) och för att förstå 
återhämtningens positiva verkan på det psykiska välbefinnandet, måste vi förstå hur 
symptomens negativa effekter påverkar patienten individuellt. 

Återhämtning och stress går hand i hand, i den svenska forskningen beskrivs att belastning 
utifrån social och psykologisk karaktär påverkas individens fysiologiska aktiveringssystem, 
som kan ha nedbrytande effekter biologiskt och därmed ökar risken för psykisk ohälsa. Det 
saknas forskning i ämnet, om hur det aktiva 24/7-samhälle vi alla - och specifikt barn och 
unga - lever i påverkar oss och hur gränslöshet/interaktion mellan aktivitet och fritid ger 
konsekvenser för det psykiska välmåendet. Alltfler barn och ungdomar i Sverige beskriver 
oro, livsleda, sömnsvårigheter, magont och huvudvärk i samband med stress, vilket 
föranleder forskningsansträngning att hitta orsaker för att främja framgångsfaktorer i en 
försummad grupp vad gäller området (Stressforskningsinstitutet, 2017). Mycket tyder på att 
den psykiska ohälsan hos unga är ett ökande fenomen (Beckman & Hagquist, 2010), och i 
den systematiska litteraturöversikt Kungliga Vetenskapsakademiens Hälsoutskott gjorde 
2010 som innefattade publikationer om ungas psykiska hälsa från år 1945 och framåt, 
konstaterades att ”...utvecklingen av barns och ungdomars psykiska ohälsa är ett 
ofullständigt utforskat område i Sverige. Det finns all anledning att närmare undersöka hur 
det verkligen förhåller sig med barnens och ungdomarnas psykiska hälsa och 
välbefinnande” (Petersen et al, 2010). 

Psykisk ohälsa är ett stort och vitt begrepp som omfattar många dimensioner (Wiklund, 
2015), och vad mitt research-arbete visat är att forskning ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
kring återhämtning hos barn och unga är begränsad. Folkhälsomyndigheten (2014) visar i en 
studie att tonåringar löper ökad risk för psykisk ohälsa och sämre förutsättningar till 
återhämtning orsakat av ett ökat antal stressorer. Vanliga symptom hos barn är till exempel 
sömnsvårigheter, oro och nedstämdhet (Gillberg, 2015). När symptomen börjar påverka 
individen i en negativ riktning, ökar risken för att utveckla psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 
2008). Världshälsoorganisationen, [WHO], (2017) definierar psykisk hälsa som ”…ett 
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tillstånd med mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, 
kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon 
eller han lever i.” 

Att inneha psykisk hälsa innebär inte att ha avsaknad av psykisk ohälsa, utan en förmåga att 
hantera de olika aspekterna av de båda för att låta innebörden av den egna upplevda hälsan 
få en starkare kraft vilken får individen att bidra till det gemensamma samhället i välmående 
och självförverkligande. Ett helhetsperspektiv behövs för att kunna dra slutsatser om ungas 
psykiska hälsa, och de gynnsamma påverkansfaktorerna i det komplexa samspelet mellan 
individuella egenskaper och uppväxtvillkor samt -miljö skapar motvikten i 
balansförhållandet till de faktorer som är ickestödjande samt då individens sårbarhet för 
psykisk ohälsa utgör en risk. Ett barn som växer upp med god erfarenhet av omsorg upplever 
en positiv självbild, har lättare för att samspela med andra människor och blir tryggare 
individer som möjliggör en utforskning av sin omgivning där barnet ser sig själv utifrån sitt 
sammanhang (Ahlin Åkerman & Ramberg, 2008). 

Ju fler skyddsfaktorer, desto bättre hälsa (Lindén-Boström & Persson, 2012). Skyddsfaktorer 
ska skydda mot psykisk ohälsa, och kan även vara hälsofrämjande och bidra till god hälsa. 
Den absolut starkaste skyddsfaktorn för psykisk hälsa är god sömn, och flera av de starka 
skyddsfaktorerna har anknytning till skolan vilket har betydelse för välbefinnandet och det 
själsliga välmåendet (Lindén-Boström & Persson, 2014). 

2.3. Tidigare forskning 
Forskning kring barn- och ungdomars återhämtning, är relativt outforskat på det svenska 
området. Ser man istället om hur vägen till återhämtning för vuxna är beskriven, finns det 
gott om forskning. Att därför kunna bidra med material ur ett svenskt perspektiv torde vara 
viktigt, för att öka och belysa kunskap inom området och därigenom minska kunskapsluckan.  

Jag har använt mig av sökdatabaserna Cinahl Plus, SveMed+, Cochrane Library och 
Discovery. Jag har även utnyttjat Kunskapsguiden, för att ta del av de kunskapsstöd som 
finns. På Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) har jag sökt efter 
definierade kunskapsluckor, men inte funnit något stöd för detta där. 

2.3.1. Vetenskaplig litteratur 

Genom att konstruera och berätta någons historia, stöttas individen att återta makten över 
att själv skapa sin meningsfullaktighet i den egna upplevelsen av sin psykiska ohälsa, och 
hittar i denna meningsfullaktighet sin återhämtning. Genom att berätta sin historia, stöds 
individen i sin vetskap om att de inte är ensamma, att det finns hopp, samt att det i 
berättelsens innehåll finns makt till förändring - att individuellt skapa och följa sin vision, är 
självkänsla (Clements, 2012). Återhämtning innebär att återta ett starkare jag, där hopp och 
tro på framtiden genom att själv bygga upp en bärande identitet (Gandi & Wai, 2010). 
Återhämtning kan ske utan intervention, genom att fokusera på att arbeta med unga på deras 
villkor och genom att stärka de individuella styrkorna (Wells & McCaig, 2016). 
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Den unika individuella historien om återhämtning, är en viktig källa till kunskap. Berättelsen 
är viktig för att fånga de sociala attityderna och föreställningarna, som finns idag vad gäller 
psykisk ohälsa (Clements, 2012). Wells och McCaig (2016) menar att bli lyssnad på kan ge 
effekt av empowerment, och då ge styrka till att ta kontroll över den egna återhämtningen. 
Clements (2012) menar att det finns stora kunskapsluckor inom begreppet återhämtning och 
unga, eftersom det saknas forskning inom området. Kärnan till återhämtning är en princip, 
där definitionen baseras på det individuella målet och meningsfullheten i livet. För att hitta 
denna princip, behöver forskningen inom psykiatri utmanas till att hitta vägar som bygger på 
empowerment, vilket möjliggör utredningen av personlig och individuell återhämtning. 

Innebörden av återhämtning består av två delar, en del där funktion återställs och hälsan 
återfås (Hess, Lacasse, Harmon, Williams & Vierling-Claessen, 2014). Att uppfattningen och 
förståelsen av återhämtningen är olika inom den psykiatriska hälsovården, kan förstås 
utifrån den medicinska definitionen där symtom minskar och den psykiska ohälsan kureras. 
Den andra delen är den humanistiska, där hälsan stärks genom strategier och att upptäcka 
sitt eget jag. Den psykiatriska vetenskapen tycks beskriva återhämtning, som rehabilitering 
(McCauley, McKenna, Keeney & McLaughlin, 2015). Den svenska forskaren Margareta Asp 
(2015) menar att återhämtning är livsvärldsbetingat och en ständig rörelse mellan vila och 
aktivitet - för att skapa mening i livssituationen där återhämtningsförloppet har betydelse för 
den individuella vårdprocessen. Engagemang från personal är avgörande för att stärka 
patienten menar Wells och McCaig (2016), för att patienten själv skall bli delaktig och aktiv i 
omvårdnaden för att på bästa sätt stärka återhämtningen. Lal (2010) diskuterar kring att 
olika återhämtningsmodeller behöver prövas i grupper som lider av psykisk ohälsa, för att 
valideras. Området är nytt, och outforskat. Att även koppla dessa modeller till teorier kring 
coping och resiliens för att hitta reliabilitet, menar författaren är nödvändigt. 

Aston och Coffey (2012) beskriver återhämtning som en unik individuell resa, och att likheter 
finns som möjliggör ett vidare synsätt och därmed ökad förståelse för vad återhämtningen 
innebär. Sjuksköterskor har möjlighet att använda sig praktiskt av uttrycket ”att resa”, för att 
beskriva hur processen återhämtning kan te sig för patienten. Detta kan skapa hopp, 
engagemang och positiva förväntningar hos patienten i omvårdnaden. Sjuksköterskor 
behöver utbildning i att stödja patienten i återhämningsprocessen, dels för att öka sin 
kunskap och dels för att inte fastna i tankar som att återhämtning är något sjuksköterskor 
tillhandahåller patienten. När dessutom synen på omvårdnad går från den medicinska boten 
mot mer än ett biologiskt fenomen, fördjupas förståelsen och interventioner i ett bredare 
perspektiv öppnar sig. Ward (2014) lyfter begreppet återhämtning i förhållande till 
ungdomars sätt att uttrycka sig kring det gentemot vuxnas uttryckssätt, och även de 
skillnader i uttryck återhämtning skapar i förväntningar och kanske även förvanskningar. Att 
se återhämtning hos unga som en socialt pågående process, där den mentala och fysiologiska 
utvecklingen har plats och skapar en djupare förståelse för fenomenet. Evans (2009) 
diskuterar kring specialistsjuksköterskans viktiga roll i att utbilda bland annat 
skolsjuksköterskor i effektiva interventioner för unga med psykiska ohälsa. Dessa 
interventioner bottnar i att stärka individens egna förmågor, samt att se till positiva 
förstärkare som familj, skola och omgivning. 
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2.3.2. Nordisk satsning inom området psykisk hälsa och återhämtning 

Det svenska projektet PRIO, syftade till att skapa en handlingsplan för insatser inom 
området psykisk ohälsa genom utvärdering av vården under åren 2007-2011. 
Handlingsplanen skall mynna ut i stödåtgärder, som skapar förutsättningar för långsiktigt 
förändringsarbete för människor med psykisk ohälsa. Regeringspolitiska beslut under år 
2009, mynnade ut i ett av flera delmål där barn och ungas omvårdnad prioriterades och gavs 
ekonomiska medel för att bland annat förbättra tillgängligheten till barn- och 
ungdomspsykiatri. Det fortsatta arbetet inom det psykiatriska området, med grund i de 
behov som uppmärksammats under mandatperioden 2012-2016, var att barn och ungas 
psykiska hälsa behövde prioriteras ytterligare. Ett antal delmål formulerades, där ett av dem 
syftade till att öka och utveckla kunskap för att identifiera och förebygga psykiska ohälsa hos 
barn och unga (Regeringskansliet, 2012). 

I Norden finns en annan satsning som Folkhälsan i Finland genomför mellan åren 
2015-2017, där ett material för återhämtning tagits fram under 2010 - kallat Chilla. 
Målgruppen är barn och unga i skolåldern, och används flitigt i förskolor och skolor. 
Materialet bygger på att återhämtning sker genom att lära känna sin kropp och sitt sinne för 
att skapa förutsättningar till ökad psykisk hälsa (Folkhälsan, 2016). Ingen vetenskaplig 
utvärdering om materialet finns ännu, och i Sverige finns inget motsvarande material med 
förankring mot nationell nivå såsom via Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen. 

2.3.3. Svensk forskning 

En aktuell rapportering av svenska barn- och ungdomars psykiska ohälsa, finns i ”Barns 
psykiska ohälsa - det är dags att bryta trenden” (BRIS, 2017), där det beskrivs att ohälsan 
ökat de senaste decennierna framför allt vad gäller ungdomar i åldern 15 år och uppåt. 
Rapporten lyfter fram skyddsfaktorer som trygg och säker uppväxtmiljö, trygga relationer till 
föräldrar och andra vuxna, trygg skolgång och att behandlas med respekt och värdighet som 
särskilt stärkande och motståndsgivande för psykisk ohälsa. 

Att uppleva att sin självtillit sviktar, skapar en oro inför sin egen förmåga att vara kapabel. 
Att inte känna sig kapabel kan skapa känslor hos ungdomar av osäkerhet och nedstämdhet, i 
miljöer som upplevs som särskilt pressande såsom skolan - där den största delen av vardagen 
spenderas i unga år - beskriver BRIS-rapporten (BRIS, 2017) att stress och ångest är 
symptom som är återkommande och representerar ett högre antal samtal än tex samtal som 
rör familjerelationer. 

Ulla-Karin Schön (2009) sökte i sin doktorsavhandling svar utifrån ett antal unga vuxnas 
perspektiv på frågorna ”Vad utnämner människor själva som hjälpande faktorer i sin 
återhämtning från psykisk ohälsa? På vilket sätt är dessa faktorer hjälpande? Finns det 
likheter med vad individer som återhämtat sig i Sverige berättar, i jämförelse med likartade 
studier i Nordamerika och Australien?”. Svaren bottnade i att återhämtning är en individuell 
process, relaterat till omvärld och det egna jaget. Återhämtning sker i sociala miljöer som är 
gynnsamma för individen, och genom strategier med syfte att hantera och minska 
ohälsosamma symptom. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

För att hitta processen som leder till återhämtning, beskriven av Barker och Barker-
Buchanan (2005), kan Tidvattenmodellen vara ett sätt där det individuella 
livsvärldsperspektivet sätts i fokus. Att lära sig hitta sina egna gränser, sin egen livsrytm och 
sin egen utvecklingsprocess är en viktig del i att hitta sig själv och sitt jag. Återhämtningen 
hittas i förmågan av utvecklandet av jaget, med hjälp av den individuella verktygslådans 
innehåll som syftar till att ha förmåga att hantera sin ohälsa istället för att lösa den (Barker, 
2009). 

Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver att återhämtningen är betydelsefull för att 
våga fortsätta, därigenom återta makten över sin resa i livet och acceptera det som förlist 
genom att använda effekterna av det som upplevts som svårigheter som en slags verktygslåda 
för att hantera liknande situationer som uppkommer. Jag uppfattar det som att människan 
hittar en väg till självhjälp, att lära genom det som varit genom att reflektera kring 
förutsättningar som skapar förändring (Johnson, 2016). 

Jag har valt att fokusera på den del i Tidvattenmodellen (Barker & Buchanan-Barker, 2005) 
som beskriver att individens egna resurser ska erkännas som möjligheter för att göra egna val 
på sin resan genom livet. Individen känner sig själv bäst, sina resurser och även då 
resurserna behöver fyllas genom återhämtning. 

4. PROBLEMFORMULERING 

Sökningar efter forskning i de stora databaserna visar att ungdomars psykiska ohälsa är ett 
stort och relativt outforskat område, inom den svenska vården. Vad som syns i samhället är 
dock att den psykiska ohälsan ökar bland unga, och behovet att möta upp med åtgärder inom 
vården är större än någonsin. 

Studiens relevans är att bidra till en kunskapsökning kring innebörden av ungdomars 
återhämtning för specialistsjuksköterskor. Jag har utifrån mina sökresultat dragit slutsatsen, 
att svensk forskning säkerligen är begränsad vad gäller mitt val av ämne. Jag har funnit att 
det finns stora kunskapsluckor vad gäller forskning kring innebörden av att återhämta sig 
som ungdom. 

I kompetensbeskrivningen (Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008) är ett av kompetensområdena att ”…stärka förmågan till 
egenvård och återhämtning”, att utforska innebörden av återhämtning hos unga människor 
berikar vårdvetenskapen utifrån det personcentrerade synsättet och den individuella 
upplevelsen av livsvärlden. Att specialistsjuksköterskan får del av denna kunskap är relevant 
för förståelsen av den unga människans behov för specifika interventioner, med syfte att 
härda ut och kanske hitta lösningar i den upplevda psykiska ohälsan under en 
återhämtningsfas. 
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Min valda teoretiska referensram ger mig förutsättningar att själv vara i ett ständigt lärande 
utifrån ungdomarnas berättelser, utifrån den transparens och bekräftelse jag som 
professionell kan ge. 

5. SYFTE 

Att utifrån den unga människans perspektiv, belysa innebörden av återhämtning. 

6. METOD 

Studiens forskningsdesign är kvalitativ med utgångspunkt i livsvärldsperspektivet, utifrån 
mitt intresse att förstå innebörden av återhämtning hos ungdomar i åldern 15-18 år. Studiens 
metod är fenomenologisk hermeneutisk, vilket innebär att fokus ligger på tolkning och 
förståelse och är lämplig vid transkribering av intervjuer ur livsvärldsperspektivet. Genom att 
tolka budskapet, görs det osynliga synligt i texten (Lindseth & Norberg, 2004). Själva 
innebörden av den hermeneutiska ansatsen är att vi först måste tolka någonting för att förstå 
någonting. Att förstå en helhet bygger på att sönderdela den i delar som tolkas, och som 
sedan åter sätts ihop till en helhet - den hermeneutiska bågen innebär att för att förstå 
helheten måste man förstå delarna och tvärtom. Genom att reflektera med den 
hermeneutiska ansatsen som fokus, skapas en förståelse på ett djupare plan för en mänskliga 
existensen (Ricoeur, 1992). 

Att ta del av berättelser, är den mest förekommande metoden för datainsamling inom den 
kvalitativa forskningen. Med den narrativa utgångspunkten strävar forskaren att ta del av det 
berättande perspektivet, vilket är starkt skiljt från att presentera faktabaserad kunskap. Det 
handlar om att ta fasta på berättelsens kraft, för att kasta ljus på just berättelsen om hur 
individen beskriver företeelser. Ungdomarna i studien beskrev sin livsvärld och sina 
upplevelser, utifrån en semistrukturerad intervjuteknik (Lindseth & Norberg, 2004). 

I följande avsnitt beskrivs studiens urval och datainsamling samt analys och etiska 
överväganden. 

6.1. Urval 
Ämnets känslighet och även urvalet av forskningspersoner, innebar en svårighet att just 
komma i kontakt med forskningspersoner villiga att delta i studien. Utgångspunkten jag haft 
med min studie, fick resultat i att en mycket stor mängd data kunde samlas in tack vare de 
livsberättelser som förmedlades. Att analysera denna mängd data hade varit en omöjlighet i 
denna studies tidsomfattning, varpå jag har valt att begränsa min analys till omfattningen av 
tre intervjuer. 

Till en början valde jag att söka deltagare på inom barn- och ungdomspsykiatrin där 
inklusionskriterierna var åldersspannet 15-18 år och kontakt med Barn- och 
Ungdomspsykiatrin, vilket resulterade i två deltagare där den ena valde att efter information 
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inte delta och den andra deltagaren valde att efter intervjun avböja och inte delta. Jag valde 
då att kontakta gymnasieskolor i en mellansvensk stad, och fick där intresse för att sätta upp 
flyers för att rekrytera deltagare. Mitt inklusionskriterie åldersspannet 15-18 år kvarstod, det 
övriga togs bort. Anledningen till att det specifika åldersspannet valdes, var för att deltagarna 
ur ett forskningsetiskt (Vetenskapsrådet, 2015) perspektiv skulle ha uppnått tillräcklig mogen 
ålder, för att kunna resonera och reflektera över sin egen psykiska hälsa. Ungdomar fick 
själva kontakta författaren via sms utifrån intresse att delta i studien, jag ringde då upp och 
informerade om syftet samt att allt deltagande var frivilligt och att de när som helst fick 
avbryta deltagandet utan att motivera varför om så önskades. Deltagarna fick även ge sitt 
skriftliga samtycke till deltagande, innan intervjuerna påbörjades. 

Ungdomarna skiljer sig åt i egenskaper som ålder, kultur och familjesituation - detta för att få 
en bredd i dataunderlaget. 

6.2. Datainsamling 
Att intervjua med det narrativa som utgångspunkt, innebär att det finns möjligheter att ta del 
av berättelser genom frågor i det omedelbara. Intervjuaren har en möjlighet att samspela 
med den intervjuade, där samspelet genererar en eftersökt berättelse som i sin tur ger 
möjligheter att organisera och strukturera det berättade. Intervjuaren har även sin 
förförståelse att hantera, för att vara medveten om den påverkande roll hen har för hur 
berättelsen tar sig uttryck (Lindseth & Norberg, 2004). 

Jag skapade en intervjuguide, där avsikten var att berättaren skulle få stöd i den riktning 
berättelsen skulle uppmärksamma. Intervjuguiden utformades av semistrukturerad karaktär 
för att intervjuerna skulle hålla en gemensam struktur, vilket innebar att den riktades mot 
innebörden av återhämtning, men ändå med utrymme för ungdomarna att tala fritt (Kvale & 
Brinkmann, 2015). Under intervjuerna, som alla varit unika till sitt uttryck, kom 
intervjuguiden att bli mer som ett samtalsstöd för berättelserna. Min ansats vad gäller 
berättelsens tidsordning var av underordnad karaktär, jag hade inget krav på kronologi för 
berättelsens betydelse, utan uppmuntrade och entusiasmerade när berättaren kom av sig i 
sin livsberättelse. Jag använde mig därför av ickeakademiska ord och fraser, för att vara så 
tydlig och distinkt som möjligt gentemot berättaren och ett språk anpassat efter berättarens 
ålder och upplevda erfarenhet. 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes individuellt, i en miljö som var väl känd för 
deltagaren och där deltagaren uttryckte trygghet att befinna sig i. Förutsättningarna 
uppfylldes enligt den beskrivning Lindseth och Norberg (2004) uttrycker för 
alliansbyggande, intervjuerna inleddes med att småprata för att skapa en avslappnad 
atmosfär. Intervjuerna utfördes under veckorna nio, tio och elva under tidpunkter deltagarna 
själva uttryckte passade för dem. Jag spelade in intervjuerna på bandspelaren i en Iphone, 
ljudupptagningen har hjälpt mig att bearbeta materialet genom att underlätta genomlyssning 
under transkriberingen. 
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6.3. Analys av data 
Jag har valt att tillämpa analysmetoden beskriven av Lindseth och Norberg (2004), där de 
tre stegen naiv läsning, strukturanalys och tolkad helhet är centrala begrepp som knyter an 
till den hermeneutiska ansatsen. Den naiva läsningen innebär att texten läses tillräckligt 
antal gånger, för att läsaren ska få en känsla av innebörden som helhet. Forskarens 
förförståelse kring fenomenet läggs åt sidan, för att med ett öppet sinne ta texten till sig. 
Strukturanalysen delar in texten i så kallade kärncitat, som är de meningsbärande delar 
svarande mot studiens frågeställning. Kärncitaten kondenseras, för att bilda subteman och 
teman i vilka innebörden av det studerade fenomenet kan framträda. I den tolkade 
helhetsfasen läggs samtliga teman samman till en helhet och ställs på nytt i relation till 
studiens frågeställning, ursprungstexten läses åter igen med denna nya helhet i åtanke för att 
på så vis med reflektion och fantasi skapa en djupare förståelse av det studerade fenomenet. 

Efter att jag transkriberat intervjuerna, läste jag igenom dem flera gånger för att skapa en 
helhetsbild dels utifrån dem enskilt och även för dem sammantaget. I nästa fas, 
strukturanalysen, hittade jag de meningsbärande enheter de transkriberade texterna 
abstraherats från och sorterade dessa efter likheter och skillnader i innehåll. Ytterligare en 
abstraktion genomfördes som resulterade i subteman och slutligen en sammanslagning av 
subtemana till teman (tabell 1). Med utgångspunkt i subteman och teman, läste jag texterna 
på nytt för att nå den djupare förståelsen av fenomenet. 
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Tabell 1: Från meningbärande enhet till tema enligt Lindseth & Norberg, 2004 

Meningbärande 
enhet

Kondensation Subtema Tema

alltså det, när jag blir 
arg och skakar och 
pulsen rusar och det 
känns som att jag 
sprängs 

jag blir vilsen när 
stressen tar över, och 
då kan jag inte tänka 
klart

Arg och skakar, pulsen 
rusar och känsla av att 
sprängas 

vilsen när stressen tar 
över, och upplevelse av 
att inte kunna tänka 
klart

Att känna igen tecken 
när jag känner mig 
stressad 

Att vara vilsen i 
känslomässiga 
reaktioner

Att bli medveten om 
hur kaos påverkar

Jag har den här 
återhämtningsprocesse
n, när jag funderar, 
kanske tre dagar 
behöver jag. Sen 
bestämmer jag okej jag 
vet inte vad jag ska 
göra framåt, men nu 
vet jag iallafall att jag 
ska låta det som var 
förut vara borta för att 
må bättre 

och jag går in på mitt 
rum och gör min grej 
en liten stund, jag 
måste lugna mig själv 
och vara måste få vara 
ensam

Återhämtningsprocess
en behövs för 
reflektion, för att 
släppa taget om det 
som varit för att må 
bättre 

gör min egen grej i 
ensamhet för att lugna 
mig

Att förstå behov av 
återhämtning för att 
må bra 

Att förstå vad jag 
behöver göra för att 
lugna mig

Att ha kännedom om 
mig själv

Trappstegen dämpar 
stressen  steg för steg, 
när jag vet att jag gjort 
stegen är stressen 
borta 

Och när man kommit 
från stallet och man 
har gjort sina sysslor 
och man har ridit, då 
är det ännu mer att 
trappa ner liksom. Det 
finns inget mer som 
stressar mig då.

Trappstegen dämpar 
stress 

Att rida är att trappa 
ner från stress

Att reflektera över hur 
återhämtning kan ske 

Att konkret utföra 
aktivitet för att trappa 
ned

Att utveckla en egen 
metod
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6.4. Etiska överväganden 
För de etiska aspekterna kring studiens utformning, har Forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2015) samt Lag (2003;460) om etikprövning av forskning som avser 
människor använts. Etiken med studiens syfte diskuterades i PM-seminarie, samt lyftes även 
med handledare och i lärargrupp vid Mälardalens Högskola. 

De fyra huvudprinciperna kring individskyddet vid forskningsetik presenterade av 
Vetenskapsrådet (2015), handlar om krav för information, samtycke, konfidentialitet samt 
nyttjande. Informationskravet beskriver forskningspersonens frivillighet i deltagande, samt 
rätten att avbryta sitt deltagande. Det beskriver även att forskningspersonen har rätt att ta 
del av studiens utformning och syfte, för att öka medvetenheten kring sitt deltagande samt 
att informationen som lämnas enbart används i forskningssyfte. Samtyckeskravet bygger på 
att forskningspersonen själv har rätt att bestämma över sin medverkan, och att det när som 
helst står forskningspersonen fritt av avsluta sitt deltagande. Är forskningspersonen under 15 
år skall föräldrar/vårdnadshavare lämna sitt samtycke för deltagande. 
Konfidentialitetskravets regel om tystnadsplikt, forskningspersonernas avidentifiering för att 
igenkänning ej ska kunna ske samt forskningsmaterialets förvaring så att ingen obehörig får 
fatt i det ska uppfyllas. Nyttjandekravet handlar om att studiens material endast avses för 
forskning och ej får användas i kommersiellt syfte, ej heller av myndigheter eller sjukvård för 
att ta del av enskild forskningspersons hälso- eller socioekonomiskt tillstånd. 

Frågeställningar som togs hänsyn till innan utformning av studiens syfte, var bland annat: 
Vilka konsekvenser får intervjufrågorna, och hur tas dessa om hand på bästa sätt? Är 
metoden ett korrekt val utifrån etiska principer? Kan resultatet drabba andra som inte deltar 
i studien, och i sådant fall hur handhas detta? 

Mot bakgrund av de inledande frågeställningarna beaktas de på detaljnivå, då barn och unga 
har en sårbar- och känslighet vad gäller information och flöden: intervjufrågorna ska inte 
väcka känslomässiga reaktioner som behöver tas om hand efter intervjuns avslutande, 
frågorna ska anpassas till den åldersgruppen ungdomar 15-18 år så att frågorna blir 
lättförståeliga och inte kräver ytterligare förklaringar, föräldrar ska samtycka till den ungas 
deltagande i studien och den unga ska ge sitt medgivande till att delta i studien. Dessutom 
säkerställs att; ingen utomstående får tillgång till underlaget, forskningspersonerna inte går 
att identifiera och att forskningspersonerna inte far illa av att delta i studien. 

Den insamlade empirin i forma av ljudupptagningar och utskrifter - där den medverkande 
ungdomen i studien gett sitt medgivande - kommer att sparas, efter det att den här studien är 
avslutad. Materialet kommer att användas vidare, då jag avser fortsätta mina studier i ämnet. 
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7. RESULTAT 

I följande stycken presenterar jag mitt resultat utifrån den analysmetod Lindseth och 
Norberg (2004) beskrivit, de tre faserna naiv läsning, strukturanalys och tolkad helhet. 
Under rubriken strukturanalys finns en översiktlig tabell (tabell 2) över huvudteman och 
subteman, därtill även en förklarande text för att tydliggöra tolkningen. 

7.1. Naiv läsning 
Mot bakgrund av en stressad och kravfylld vardagstillvaro förstås återhämtning som att vara 
sig själv, att vara i en miljö där attribut som trivsel och trygghet var det viktiga för att hitta 
sitt lugn och sin ro. Ungdomarnas berättelse belyste deras upplevelse av vad återhämtning 
innebar, men också vad som upplevdes som stressande faktorer. Sammanhanget de befann 
sig i påverkade i olika grad, och även i vilken omfattning återhämtningen behövdes. Att bli 
medveten om sin ohälsa för att kunna hantera den är nödvändigt för att utvecklas, och 
ungdomar berättar om att det hjälper att bli medveten själv om vad som stressar dem. 
Ungdomars återhämtning är relaterad till erfarenheter av att reflektera och hämta kraft, men 
också till att hitta sin egen individuella metod för att återhämta sig. Ungdomar beskriver 
innehållet i verktygslådan för återhämtning mycket konkret, och efterlyser lyhördhet från sin 
omgivning för att kunna använda innehållet. 

Gemensamt för samtliga teman, är att de skapar meningsfullhet för ungdomarna. Det 
innebär att det finns en vakenhet hos dem, ett slags skyddsmekanism, där en ständig 
reflektion tar plats intuitivt och utan att ungdomarna reflekterar över processen. I studien 
framkommer det tydligt, att det pågår processer som ungdomarna inte är medvetna om - 
däribland återhämtning - om de inte har fått ett ord att benämna processen med. Ungdomar 
berättar om att de är medvetna om kroppsliga reaktioner på stress, men att de saknar ett 
samlingsord för när de upplever avslappning. 
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7.2. Strukturanalys 
Jag fann tre teman och sex subteman i min studie, se tabell 2. Temana är inte rangordnade 
på något vis. Citaten är inte märkta, vilket jag valt att inte göra för att bevara sekretessen 
kring ungdomarnas berättelser. 

Tabell 2: Tema och subtema, enligt Lindseth & Norberg, 2004 

7.2.1. Att bli medveten om hur kaos påverkar 

Det här temat framträdde ur subtemana att känna igen tecken när jag känner mig stressad 
samt att vara vilsen i känslomässiga reaktioner. 

Ungdomarna hade utgångspunkt i skolvärlden när de började beskriva sin vardag, den 
största delen av den vakna tiden tillbringas där och det var en naturlig utgångspunkt. Det 
kom fram att vardagen kantas av flera stressorer, däribland mängden arbete och sociala 
relationer. Att vardagen inte var tillräckligt förutsägbar, skapade en inre stress av 
upplevelsen att möjligen inte lyckas. 

 Stress för mig kan vara att veta att vi har matte på schemat, men att inte veta innehållet och 
 vad vi ska göra - gör att jag inte kan förbereda mig. Då känns det jobbigt, eftersom jag är am-
 bitiös och vill lyckas. Jag får tankar om att inte kunna, jag oroar mig och det känns inte bra i 
 kroppen. Jag blir nervös och pillar med allt, svettas i händerna och kan känna att hjärtat slår 
 hårt. 

Detta innebar en upplevelse av stress över att inte lyckas, att inte vara bäst och att inte kunna 
var en stor rädsla. Att inte ha kontroll över hur kroppen reagerade, var ett tydligt tecken för 
ungdomar att omgivningens krav påverkade dem. Den inre oron med tankar om att vara 
dålig, för dåligt påläst, ha fula kläder, inte vara tillräckligt populär och ha många kompisar i 
olika sammanhang eller inte vara bäst på sin idrott kunde slå rot i tankar om att vara dömd 

Tema Subtema

Att bli medveten om hur kaos påverkar Att känna igen tecken när jag känner mig 
stressad 

Att vara vilsen i känslomässiga reaktioner

Att ha kännedom om mig själv Att förstå behov av återhämtning för att må 
bra 

Att förstå vad jag behöver göra för att lugna 
mig

Att utveckla en egen metod Att reflektera över hur återhämtning kan ske 

Att konkret utföra aktivitet för att trappa ned
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att misslyckas. När den inre oron tog uttryck i kroppsliga tecken som att svettas i händerna, 
svettas så att kläderna blev blöta, att hjärtat slog så hårt i bröstet att det upplevdes nära att 
brista, att inte kunna sova om nätterna då grubblandet över att inte veta vad förväntningarna 
i ämneskunskapen är och även att ständigt uppleva att ligga efter för att inte kunnat 
förbereda sig skapade ännu mer oro. Det var svårt för ungdomar att hantera kroppens 
signaler, då de inte kände igen dem. Tankar om att vara värdelös och inte kunna kom i 
omgångar, och känslor av uppgivenhet fanns. 

Ungdomar beskriver att efter det akuta skedet av kaos, är det viktigaste målet att få mer 
kunskap om hur känslor och tankar samt dess konsekvenser påverkar dem, för att skapa 
medvetenhet och kunna fortsätta med sitt liv. Kunskapen har oftast sin grund i det 
självupplevda, genom att ha provat sig igenom en rad strategier. Ungdomar kan uttrycka en 
besvikelse över att de saknar att kunna prata med någon som hjälper dem att koppla samman 
det som händer i kroppen med det som de upplever känslomässigt. Att prata med föräldrarna 
när allt var som mest jobbigt, var svårt. Då var det lättare att prata med kamrater, eller någon 
helt utomstående som mentorn eller tränaren. Frågorna som man lyfte tillsammans 
handlade om vad som hände just där och då, och rörde speciellt det kroppsliga som syntes 
utanpå. Att prata om känslorna och hur de kändes, upplevdes mycket mer svårt. Ungdomar 
beskriver att man gärna uteslöt att beskriva jobbiga händelser och hur de påverkade dem 
negativt, för att slippa handskas med upplevelsen av dem. Det handlade inte om att förtränga 
varesig händelse eller upplevelse, utan mer att få perspektiv på det som hänt och därigenom 
försöka återhämta sig genom att reflektera över hur man påverkats. 

 Istället för att låta en händelse påverka mitt liv negativt så tar jag det till en positiv sak och lär 
 mig utav det. 

Ungdomar beskriver att de lär sig att hantera nya situationer de utsätts för konstant, och de 
är i ett ständigt lärande och utvecklas. De beskriver att de behöver motivation för att fortsätta 
sitt lärande, och motivationen hämtas i erfarenheter av lärandet. 

7.2.2. Att förstå behov av återhämtning för att må bra 

Temat att förstå behov av återhämtning för att må bra, framträdde ur subtemat att ha 
kännedom om mig själv samt att förstå vad jag behöver göra för att lugna mig. 

För att hantera känslor av otillräcklighet och en slags förkänsla av misslyckande, uttrycktes 
val kring att ta tid för sig själv och vara själva. Att vara själv är inte samma sak som att vara 
ensam, att vara själv för ungdomarna var att koppla av, chilla och inte behöva vara 
uppkopplad mot sociala medier eller ens anträffbar för kamrater. Fokus för ungdomarna var 
att hitta sig själva, och skapa ett eget rum av lugn. 

 Anledningen till att jag behöver den här tiden för mig själv, är att ändå känner jag mig vilsen. 
 Om jag då får lugnet inom mig själv, genom att vara ensam, så har jag alla svaren i mig. 

De kunde sitta på sitt eget rum och lyssna på musik, spela nätverksspel, måla eller vila en 
stund på sängen. De kunde också skapa sitt lugn tillsammans med familjemedlemmar genom 
att se på tv tillsammans, ta en promenad eller sitta tillsammans utan att prata med varandra. 
Känslorna och tankarna kom senare, när ungdomarna var själva, det beskrevs att familjen 
och föräldrarna i synnerhet var de som såg det riktiga och genuina - när de slappnat av en 
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stund och fått distans till händelser för att sedan kunna prata om dem på konstruktiva sätt. 
Att någon bekräftade det kaos som ungdomen befann sig, skapades trygghet vilket hade en 
lugnade effekt på känslorna som upplevdes jobbiga. 

I stunden då ungdomarna var för sig själva, berättade de att det var just då de fann sin 
energi. De kunde slappna av, slippa alla krav från omvärlden och bara vara. 

 Jag försöker alltid se till att vid slutet av dagen hitta MIG, andas ut och ta det lugnt liksom. 

Att själv förstå att återhämtningen var betydelsefullt, att hitta tillbaka till sig själv och sitt 
behov av att åter vinna rodret i båten för att kunna styra framåt på resan genom livet. 
Ungdomarna upplever att de i stunden av lugn innebär en möjlighet att få reflektera om 
framtiden såväl som om det som varit, att det blir en hjälp att hitta motivation och styrka till 
att våga leva vidare. Känslan av otrygghet och oro är vanligt förekommande och handlar för 
många om en rädsla för att åter uppleva dessa känslor och att då inte ha beredskap att 
hantera dem. Att uppleva känslor av stress och att själv inte räcka till innebär för ungdomar 
en påminnelse om att livet när som helst kan ta ta en negativ vändning av att den psykiska 
hälsan försämras, och många upplever istället en trygghet i att dela oron för att hantera sina 
rädslor. Ungdomar upplever att det stärker känslan av trygghet av att få kännedom om att 
kroppen och själens reaktioner är naturliga och att många upplever detsamma som de själva. 

Behovet av att ha tyst omkring sig var viktig och betydelsefull, det fanns en skillnad mellan 
tystnad och ljudlöst. Tystnaden skulle vara självvald, och innebar att omvärldens ljud skulle 
stängas ute för att inte störa återhämtningen. Detta kunde ske genom att se på tv, en film 
eller lyssna på musik. Det kunde också ske tillsammans med andra, men den omgivande 
miljöns aktivitetsgrad skulle vara låg. Ungdomar beskrev att inte fick förekomma störningar 
som gjorde att fokus flyttades från tanken kring återhämtning till aktivitet. Störningar 
beskrevs som krav från föräldrar att delta i familjens gemensamma uppgifter i hemmet 
såsom att städa sitt rum, att ta hand om sin tvätt eller delta i matlagning eller plocka ur 
diskmaskinen. Kom dessa krav i samband med att lugnet infunnit sig och det egna rummet 
skapats utifrån att lyssna på sitt behov av återhämtning, upplevdes att känslorna av kaos 
förstärktes och därmed ökade också stresspåslaget. Under de här stunderna upplevde 
ungdomar att förutsättningarna saknades för att skapa lugnet, och påfrestningarna i form av 
stress och oro var svårare att hantera. Upplevelsen var att för att kunna tänka klart och 
strukturerat för att själv möta sin oro, behövdes ett inre lugn att vila i. Det var på basen av 
den stabilitet lugnet gav, ungdomar kunde fatta val för att fortsätta må bra. Beskrivningen att 
känna sig smart och stark nog att kunna fatta bra beslut för sig själv, vilade i att tankesättet 
formats inom ungdomar att se sitt behov och agera efter det. Att ta ställning för sig själv, och 
sätta sig själv främst, utifrån en väl grundad reflektiv bild av att våga välja att ge omsorg till 
sig själv när man upplevde det behövligt. Många ungdomar beskriver att de lärt sig att 
reflektera och värdera situationen av upplevd stress, genom att ta ett steg tillbaka och 
jämföra med tidigare erfarenheter. Att genom sina misslyckanden att återhämta sig, hitta 
fram till något mer fungerande för varje gång är stärkande och hoppingivande. 

Att göra något som innebär trygghet och trivsel, var något som ungdomarna i studien beskrev 
som viktigt för att främja återhämtningen. Att just skapa sin värld, oavsett aktivitet, var av 
synnerlig betydelse. En aktivitet skapade förutsättningar för att kunna ta till sig sin 
individuella teknik för att koppla av. 
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 …älskar jag att läsa. Då får man en egen liten värld i huvudet som du koncentrerar dig på. 

Insikten av att mentalt är vägen lång för att hantera det jobbiga, men tanken på att må bra 
här och nu är dominerande. Det gick att släppa taget om de jobbiga tankarna för en stund, 
och att flytta fokus för att under en stund uppleva att tankarna skingrades. Ungdomar 
beskriver att det inte handlar om att vara osann mot sig själv och förtränga det jobbiga, utan 
istället att få vila ut en stund för att orka fortsätta. Det här gav tro på framtiden och hopp 
inför att kunna bemästra känslor av skam och skuld, när energin och orken återkommit efter 
en stunds vila. 

För ungdomar innebär att förstå sitt behov av återhämtning, att de själva upplever det tillåtet 
att få ta en paus från livet de lever. De vill känna att de tar ansvar för sig själva, och att de inte  
skuldbeläggs från sin omgivning. Föräldrar upplevs av ungdomar vara stöttande och 
förstående, men kan även möta upp med krav när behovet av återhämtning är som störst. 
Ungdomar vill att föräldrar visar intresse för deras behov av avslappning, för att orka 
handskas med kaoset de befinner sig i. Ungdomar upplever att det finns intressekonflikter 
mellan dem själva och den direkta omgivningen som många gånger är föräldrar, där 
ungdomens ovilja att förändra situationen inte överensstämmer med förälderns. 

 Pappa säger ofta att det bara är att ta tag i och göra, men inte för mig. 

Att själv få dra i nödbromsen när det känns tungt var viktigt, för att senare orka återvända till 
uppgiften som skulle genomföras. Att få förståelse för riskerna att utsätta sig för långvarig 
stress, var att kommunicera kring riskfaktorerna och hur de kunde påverka den psykiska 
hälsan. Ofta beskrevs den kommunikationen ta plats i hemmet med föräldrarna. 
Ungdomarna ville själva göra medvetna val kring dessa faktorer, kanske också förändringar i 
sin livsstil. Vissa ungdomar var ointresserade av att lyssna på kroppens signaler, andra mer 
medvetna om hur de påverkade den egna hälsan. Det var lättare att prata med någon 
utomstående kring de här sakerna, skamkänslorna över att inte orka sätta stressen åt sidan 
var svår att kommunicera med föräldrarna utan att det uppstod konflikter. Det finns 
erfarenhet bland ungdomar att samtala med sjuksköterskor, och upplevelsen var att i det 
vårdande samtalet fanns möjligheten för ungdomen att i samspelet bearbeta sin förståelse för 
återhämtning. Ungdomar beskrev att sjuksköterskan mötte upp här och nu, var inte 
värderande eller dömande inför ungdomars berättelse. 

7.2.3. Att reflektera över hur återhämtning kan ske 

Temat att reflektera över hur återhämtning kan ske, framträdde ur subtemat att utveckla en 
egen metod samt att konkret utföra aktivitet för att trappa ned.  

 …återhämtningen får mig lugn, men samtidigt är den ju väldigt jobbig och så tung i mig. För 
 jag pratar ju inte med någon annan. Jag pratar med mig själv i mitt huvud. 

Att själv kunna hantera sin återhämtning genom att reflektera över saker och situationer 
under dagen, var ett viktigt sätt för att hantera dem. En stunds egentid där att vara själv var 
en stark faktor, utan den skedde ingen återhämtning. Förmågan att reflektera infann sig när 
tankarna samlades, det fick ta den tid som behövdes - en timma för sig själv efter skolan, 
någon annan ett par minuter framför skärmen. Processen att reflektera beskrevs som något 
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sorterande och också läkande, där innebörden var att komma ut stärkt. Reflektionen 
handlade inte om att göra rätt eller fel, det handlade mer om att se på alternativ och om valet 
som gjorts i situationen kändes bra och därmed kunde läggas bakom sig. 

Ungdomarna kommunicerade en metod för återhämtning, de satte olika ord på dem men för 
mig kom det att handla om en och samma sak. En metod de funnit, genom att pröva sig fram 
- de beskriver alla lusten att fortsätta sökandet efter det som ska fungera, och inte misströsta 
när de inte lyckats. Det handlar om att skapa en tillvaro av lugn och ro, där reflektionen över 
vad som hänt får ta plats utan dömande och kritiserande. En plats där ungdomen genom att 
fokusera på något som de känner igen och är trygga med och i, som exempelvis att rida eller 
se en film, gör att stress gradvis minskar och känslan av välmående och avspändhet ökar. 
Processen liknades vid en trappstege: 

 …trappstegen, alltså den dämpar ju stressen. Men tillslut när jag vet att jag har gjort den här 
 trappstegen, då är den helt borta. 

 Mitt första steg är att gå därifrån, hitta ett ställe där det är tyst och lugnt där jag trivs. Sen  
 försöka börja läsa, kanske börja om med den sidan… 

 …om jag slappnar av direkt så känns det liksom inte bra. 

 …gjort saker trappvis och då liksom hinner jag tänka nu är det klart nu går jag över till nästa. 

Processen att återhämta sig, metoden för det, är unik - det som är gemensamt är att de har en 
metod som fungerar för dem och som är av betydelse. 

7.3. Tolkad helhet 

Analysfasens sista del innebär att hela resultatet ses som en helhet, och den naiva läsningen 
tillsammans med strukturanalys och författarens förförståelse sammanfogas. 

Att möta svårigheter är något vardagligt för ungdomar, och kan innebära känslor av skam 
och skuld och att hoppet lämnar då påfrestningar blir tunga att bära. Stress finns ständigt 
närvarande i ungdomars liv, de lever kontinuerligt uppkopplade mot nätet där mycket av det 
sociala livet levs och skolans krav på prestation är faktorer med stark påverkanskraft. Det 
gäller att hänga med och vara någon i alla sammanhang, för att inte hamna utanför 
gemenskapen och sammanhanget. För att klara de påfrestningar de utsätts för i sin vardag 
såväl som på sin fritid, behöver ungdomar återhämtning. Innebörden av återhämtning visar 
en process, där ett slags acceptans av de situationer som förekommit under en dag infinner 
sig. För att nå denna acceptans, är betydelsen av sitt eget space av stor vikt. Det här spacet 
formuleras av ungdomar, som min egen bubbla. 

För att nå denna egna bubbla, krävs att ett kaos utbryter och hela personens livsvärld 
påverkas. Barker (2009) menar att genom att själv ta kommandot över sitt liv, ökar känslan 
av att vara kapabel. Att lära sig hantera sina motgångar med sin unika verktygslåda, där 
erfarenheter samlats för krishantering, är metoden. Med utgångspunkt i examensarbetets 
teori, kan detta förstås som att återerövra makten över sitt eget liv. Återerövringen upplevs 
genom att ungdomar blir medvetna om att de befinner sig i kaos, och hur detta kaos påverkar 
dem. För att medvetenheten ska bli meningsfull, behöver ungdomar dela upplevelsen med 
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någon. Denna någon kan vara en förälder eller en kamrat, vilka genom sin närhet fick 
innebörden att vara en livlina, och på det sätt skapa en relationell aspekt sprungen ur det 
vårdande samtalet. Närheten bestod i att dela det sociala rummet, att finnas tillsammans, till 
en början utan krav på det talade ordet. Det handlade också om att normalisera det 
kroppsliga som upplevdes i samband med stressreaktioner, vilket verkade lindrade och 
tryggade i det akuta kaoset. 

Ungdomar berättar om att genom självständiga beslut kunna koppla av på sitt individuella 
sätt, tar de hand om sig och framför allt tar de ansvar över hur de vill må. Att lära sig hitta 
sina gränser är en tuff och utmanande uppgift, metaforen Barker och Buchanan-Barker 
(2005) använder om stormarna som river båten på havet passar in. Ungdomar lär och 
utvecklas varje dag, deras ryggsäck uppdateras fort med nya erfarenheter. Lärandets bas 
finns i erfarenheter, och motivation för att lära sig använda erfarenheterna är en stark faktor 
för att komma vidare. Det är vad som beskrivs krävs för att inte ge upp utan söka och prova 
något nytt för att hitta sitt lugn och då kunna bemästra det kaos man befinner sig i. 

Ungdomar berättar om att de kan uppleva hälsa under press och stress, om de valt att 
befinna sig i den situationen själva. Efter en sådan situation behövdes inte återhämtning, då 
beskrev ungdomarna istället en känsla av välbehag och stolthet över sin prestation. Ohälsan 
beskrivs när förhållandet är tvärtom, när situationen inte är självvald och påfrestningarna 
överstiger förväntningarna ungdomarna har. Den egna bubblan är motvikten till 
påfrestningar och stressorer, en balans som hjälper till jämvikt och när återhämtningen 
fungerar som bäst väger den över. Precis som en balansbräda. När jämvikt vunnits, när den 
förlista båten nått hamn (Barker och Buchanan-Barker, 2005), ökar det psykiska välmåendet 
och förmågan att orka blir större. 

8. DISKUSSION 

Det här avsnittet diskuterar först metod, relevansen för studien och genomförandet. Efter det 
en resultatdiskussion, i relation till tidigare forskning. Till sist redovisas slutsatserna av 
resultatet och förslag till vidare forskning. 

Syftet med examensarbetet har varit att utifrån den unga människans perspektiv, belysa 
innebörden av återhämtning. 

8.1. Metoddiskussion 
Den narrativa intervjun har bidragit med ett rikt och brett analysmaterial till 
datainsamlingen. Om en enkät istället skulle använts, hade möjligheten att berika 
ungdomens beskrivning uteblivit. En fördel med en enkät hade kunna vara att ungdomar 
upplevt ett lättare sätt att uttrycka sin berättelse i hemmiljö, och kanske framförallt att få 
längre tid för att reflektera över sitt svar. Å andra sidan hade den naturliga dialogen i den 
narrativa intervjun uteblivit. Tidsaspekten för examensarbetet gjorde detta omöjligt. 
Sökningar i databaser gjordes kring ämnet, med ett relativt litet resultat. 
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De data som lämnats är självupplevda ur ett livsvärldsperspektiv, och visar att det inte finns 
en absolut sanning i förhållande till mitt syfte och frågeställning. Intervjuer var därför ett 
naturligt val av metod, för att kunna fånga upplevelsen av fenomenet. Att som intervjuare 
även kunna ställa följdfrågor och be om förtydliganden, är en stor möjlighet i metodvalet. En 
nackdel med intervjumetoden skulle vara utifrån att informanten upplever sig vara i 
beroendeställning till mig som intervjuare, då jag representerar sjukvården. Detta kan 
påverka studiens reliabilitet, Detta visade sig även i mitt urval då ett par ungdomar med 
kontakt i Barn- och ungdomspsykiatrin kontaktade mig, men senare avböjde sitt deltagande. 
Ytterligare en felkälla är att jag vid varje intervju presenterade mig själv till både yrke och 
arbetsplats - vilket kan vara en faktor för ofrivilligt förtroende då ungdomarna öppnade upp 
sitt personliga snabbt. En annan felkälla kan vara att man som ungdom utifrån flyern 
uppfattade att intervjutillfället var något som skulle generera i egna strategier, ett 
terapitillfälle, vilket ej var fallet. Jag var noggrann med att flera gånger informera om att 
deltagandet i studien var frivilligt, och kunde avbrytas när som helst. 

Målet var att få samtalet att flyta fritt, att ungdomarna skulle hitta lugn och bekvämlighet för 
att bättre kunna slappna av och reflektera i en fri och tillåtande situation. Vissa ungdomar 
tyckte att det var svårt att berätta fritt, det var svårt att hitta beskrivningar av det 
självupplevda. De behövde tid att samla sig, och tid att fundera på sina upplevelser. Jag 
stödde den här processen genom att upprepa frågan, och gav den tid som behövdes. 
Ungdomarna var informativa, hade en stark förmåga både till egen reflektion samt 
berättarröst. 

Jag upplevde det svårt i vissa intervjuer, att få ungdomen att fördjupa sin berättelse och 
berätta mer. Kvale & Brinkmann (2014) menar att en intervju är ett hantverk, som förädlas 
genom intervjuarens egen empati, kunnande och känslighet. Med intervjuernas gång, 
stärktes min egen förmåga och säkerhet och jag upplevde ökad trygghet vilket gjorde det 
lättare för mig att genomföra intervjuerna. Något jag också var noga med att uppmuntra 
ungdomen med under intervjuns gång, var att svaren på inte värderades som rätt eller fel. 
Det var hela tiden det unika och individuella perspektivet på upplevelsen som var viktigt, och 
jag upplevde att jag fick ta del av ungdomars uppriktiga berättelse. Jag kämpade ständigt 
med min egen förförståelse under intervjuerna, och ställde hellre flera följdfrågor än att själv 
ta något för givet. Jag valde en fenomenologisk hermeneutisk analys utifrån min egen 
förförståelse om det studerade fenomenet. Min egen förförståelse i ämnet är stor, och utifrån 
examensarbetets syfte ansåg jag analysmetoden passa väl. Jag är medveten om att all 
forskning måste bedrivas med ett öppet sinne och medvetenhet om sin egen förförståelse och 
sina fördomar, och att även besitta förmågan att reflektera över hur detta påverkar processen 
för att uppfylla det oskrivna kravet på tillförlitlighet och trovärdighet. Ett kritiskt och 
samtidigt öppet förhållningssätt och att reflektera över den påverkan förförståelsen har, är 
ett kriterie för tillförlitlighet och trovärdighet (Dahlberg, 2003). 

Arbetet med analys har varit en rörelse mellan den naiva förståelsen och teman samt helhet. 
Omarbetning av den naiva tolkningen har genomförts flera gånger, för att tillslut nå fram till 
vad som presenteras. Det har varit ett mycket krävande arbete, vilket till största del 
säkerligen beror på min egen bristande erfarenhet av metoden enligt Lindseth & Norberg 
(2004). De meningsbärande enheterna är absolut textnära, subteman och teman är mina 
tolkningar. För att inte låta min förförståelse genomsyra mina tolkningar, har jag återgått till 
den ursprungliga texten och sökt belägg för dem. Rörelsen mellan förståelse och tolkning av 
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helheten, metodens dialektiska karaktär (Lindseth & Norberg, 2004), är examensarbetets 
styrka, Jag är också medveten om att det resultat jag funnit, skulle kunna varit annorlunda 
om någon annan tolkat resultatet med annan förförståelse än mig egen. Jag har också fått 
ovärderlig feedback från handledare, som stärkt min egen reflektion över både helhet och 
delar av  tolkningen. Resultatet är trovärdigt, då det sammanfaller med den forskning som 
finns i ämnet. 

Ungdomarna valde själva platsen för intervjun av de förslag jag gav, någon valde 
gymnasieskolan någon annan valde stadens högskola och någon valde sjukhuset. Samtliga 
intervjuer genomfördes i en miljö som var ostörd och avslutades först när ungdomen själv 
ansåg sig färdig och samtalsämnet tömt. Den generella upplevelsen av intervjuerna bland 
ungdomarna var positiv och det upplevdes att ungdomars röst blev hörd utifrån deras 
perspektiv. 

8.2. Etikdiskussion 
Valet av ämne och studiens syfte anser jag vara av betydelse för vården, för det 
vårdvetenskapliga perspektivet utifrån att öka kunskapen för att vidare utveckla 
professionen. Innan studiens genomförande reflekterade jag över risk-nytta, och jag vilar då i 
att betydelsen av ökad kunskap inom fenomenet är av stor nytta inom framför allt i den 
psykiatriska omvårdnaden inom Barnpsykiatrin. Förnyad och förädlad kunskap inom 
området verkar stärkande för att utveckla vården, samt även för att stärka de omvårdande 
banden mellan specialistsjuksköterska och ungdom. Jag har följt de etiska riktlinjerna från 
Vetenskapsrådet gällande samtycke-, nyttjande-, konfidentialits- samt informationskravet, 
och även under arbetets gång reflekterat över etiska aspekter. Ungdomarna gav sitt 
medgivande att delta i studien genom det egna valet, och ingen kom till skada under studien. 
Jag hade ingen personlig anknytning till ungdomarna varför heller ingen beroendeställning 
funnits. Ungdomarna fick bestämma tid och plats för intervjuerna, utifrån att de skulle känna 
sig så bekväma i miljön som möjligt. Ungdomarna och föräldrar/vårdnadshavare fick 
noggrann information både skriftligt och muntligt om att deltagande i studien var frivilligt 
och att de när som helst kunde avbryta, utan att lämna någon förklaring till varför samt även 
att ungdomarna var helt anonyma under hela processen. 

Mitt eget förhållningssätt gentemot ungdomarna under intervjuerna och senare mot det 
insamlade materialet, har varit genomgående respektfullt och med stor lyhördhet och 
följsamhet. Jag har under hela arbetet varit medveten om min egen förförståelse, låtit den 
finnas men inte färga tolkningen i resultatet. 
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8.3. Resultatdiskussion 
Resultatet diskuteras utifrån de teman som framkom i strukturanalysen, i relation till teori 
och tidigare forskning. Syftet är att utifrån den unga människans perspektiv, belysa 
innebörden av återhämtning. 

När kroppen signalerade kaos genom att reagera på sätt ungdomar inte kände igen, fanns en 
känsla som präglades av rädsla och behov av trygghet var stort. Tryggheten finns i basen av 
att känna igen det som upplevs, och att haft möjlighet att dela det skrämmande med någon 
var betydelsefullt för upplevelsen av trygghet. För att uppleva lugn och trygghet, var kunskap 
kring hur och varför den egna kroppen reagerar på stress viktigt att själv förstå. Närheten till 
kunskap finns för många på internet, där det är lätt att söka information kring upplevelserna 
man har. Den här formen av psykoedukation ligger nära det som McCauley, McKenna, 
Keeney & McLaughlin (2015) beskriver som en beståndsdel i att öka självkänslan och stärka 
hoppet genom öka sin medvetenhet. 

I det här akuta skedet, när både kropp och själ signalerar kaos, efterfrågar ungdomar 
möjlighet att tillsammans med någon sätta ord på de kroppsliga reaktionerna upplevs 
känslomässigt. Det finns en förväntan att kunna göra detta tillsammans med sina föräldrar, 
då det finns nära känslomässiga band, samtidigt som det finns en besvikelse över att det är 
svårt att diskutera känslor när det är som mest jobbigt. Upplevelsen av att inte bli trodd, att 
bli missförstådd och ignorerad av den eller de som står en närmst, vilket torde bottna i 
föreställningen av att inte bli sedd som den man är och inte dömd på förhand, upplevdes som 
ett starkt argument för att inte involvera föräldrar i den känslomässiga belastning ungdomen 
befann sig i. För mig överraskade det att ungdomar tydligt beskrev att de förväntade sig en 
vårdande relation, och framför allt ett vårdande samtal där närvaron och inte i första hand 
det talade ordet var av mest betydelse för att skapa trygghet. Higham & Martynchyk (2016) 
beskriver den terapeutiska alliansen där förtroendet skapas mellan vårdpersonal och 
ungdomar utifrån en trygg bas där ungdomen accepteras för den som den är och inte döms 
utifrån det beteende som visas upp. Sjuksköterskans förmåga att genom att bjuda på 
konkreta förklaringar till hur kroppen somatiskt beter sig under stress och koppla samman 
detta med de psykiska upplevelserna, kan hjälpa till att skapa denna trygga bas där 
ungdomar känner sig supportade och inte behandlade som om de gjort något fel. 

Att återhämtning i medvetenheten av att kaos påverkar är en ständigt pågående process, och 
kan liknas i beskrivningen given av Barker (2008) som ett böljande fram och åter likt vågor 
på en sjö eller som Hess, Lacasse, Harmon, Williams & Vierling-Claessen (2014) menar ett 
förhållande som ebb och flod där stunder av mörker och förtvivlan får förklaringar i konkreta 
händelser för att bringa ordning och livet då kan flyta på. Ungdomar beskriver att det är svårt 
att prata om det jobbiga känslomässiga som händer under stress, kan det vara för att de är så 
upptagna av att tolka sina egna reaktioner? Clements (2011) säger att den viktigaste källan till 
återhämtning är den individuella historien, och att dela sina upplevelser skapar känsla av 
sammanhang och gemenskap. Ungdomar beskriver att de saknar beredskap initialt att 
hantera de känslomässiga aspekterna som följer efter stress och kaos, de saknar någon att 
dela upplevelserna med. Ungdomar känner sig oförberedda, har oro för framtiden och vet 
inte om det de upplever är normalt eller inte. Jag tror att det som hjälper ungdomar att 
komma ur den kaotiska situation de initialt befinner sig i, handlar om att de behöver stöd. 
Stödet som sjuksköterskan kan erbjuda är förmågan att vara lyhörd och finnas till hands med 
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råd och tröst, för att ungdomen själv ska finna sin livsvilja och styrka att genom kunskapen 
om kaoset acceptera och gå vidare. Sättet att hantera sitt kaos blir ett verktyg i verktygslådan 
(Barker & Buchanan-Barker, 2005), och en erfarenhet att plocka fram i liknande situationer. 

Återhämtning handlar om att åter vinna makten över sitt liv (Barker, 2009). Som tidigare 
nämnts, finns en prioritet hos ungdomar att få kunskap av somatisk karaktär i det akuta 
skedet av kaos för att få förståelse som lindrar och kunskap som skapar ordning. Resultatet i 
examensarbetet visar att bekräftades ungdomarna i sin egen upplevelse av kaos, skapades ett 
lugn där ungdomar kan börja reflektera över vad de varit med om och hur det påverkat dem. 
Reaktionerna var inte möjliga att förutse, utan byggstenarna var tidigare upplevelser av 
ungefär samma karaktär. Att lära känna sig själv och sitt eget behov, är en icke-linjär 
individuell resa där ett steg framåt har ett par steg bakåt bakom sig. Att i den här processen 
också bemötas med respekt och acceptans från omgivningen, är en ingrediens för att kunna 
möta sina rädslor med trygghet och säkerhet. 

Barker’s (2009) beskrivning av hälsa som en individuell återhämtningsprocess, där uttrycken 
livsrytm och lärande av sig själv har en given plats tycker jag är samstämmig med det resultat 
jag nått i studien utifrån ungdomarnas berättelser. Att se livsrytmen som ung, och kunna ge 
uttryck för ett sådant komplext begrepp, är en utmaning tror jag - men att då istället använda 
de subteman som växt fram ur berättelserna, är att ge en förklaring till begreppet. Att 
ungdomar är i ett ständigt lärande, kommer fram i berättelserna. Genom att tydligt visa 
genom att reflektera över innebörden av återhämtningen, visar ungdomarna också på 
medvetenhet och självinsikt - ett nyttjande av den egna verktygslådan (Barker & Buchanan-
Barker, 2005) för att hitta vidare och våga fortsätta. En förändring av livet är både svår att 
genomföra och beskriva, det visar mitt resultat. Det krävs lärtillfällen som upprepas, för vissa 
tar det lång tid att hitta och ta till sig de positiva erfarenheterna genom reflektion. 
Motivationen att hitta lösningar till sitt problem, som beskrivet av Wells & McCaig (2016), 
finns i hopp om att vilja må bättre. 

Webster & Harrison (2008) beskriver en modell över hur unga människor första gången 
upplever psykisk ohälsa och hur de hittar vägar att hantera sina upplevelser. Den här 
modellen finner jag mycket sammanfallande med den metod ungdomar i mitt examensarbete 
beskrev som ”trappstegen”. Förutsättningar för att finna en metod som denna, var att på 
basen av erfarenheter kring förståelsen kring den egna återhämtningen hitta utrymme för 
egentid. ”Trappstegen” bestod i att 1) uppleva känslan av maktlöshet i den kaosartade 
känslomässiga situationen, där rädslan bottnade i att inte känna igen kroppens signaler 2) 
uppleva sitt eget behov av hjälp och stöd, genom att söka kunskap om vad kroppen 
signalerade 3) hitta lugnet antingen tillsammans med någon eller på egen hand, och 
acceptera det belastande 4) att genom reflektionen återhämta sig och läka, och därmed få 
acceptans för hur en jobbig situation kan hanteras. Det är en komplex process, som tar tid 
och kräver både tålamod och uthållighet. 

Temat i sig svarar inte upp mot examensarbetets syfte, men jag valde att ta med det utifrån 
att ungdomarnas reflektioner kring återhämtningen var så kloka och innehållsrika.  Att 
fortsätta arbeta med det här temat som utgångspunkt, skulle vara intressant utifrån en 
problemformulering metoden för ungas återhämtning står i fokus. 
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9. SLUTSATSER, KLINISKA IMPLIKATIONER OCH 
FORTSATT FORSKNING 

Syftet med studien var att utifrån den unga människans perspektiv, belysa innebörden av 
återhämtning. Det finns flera uttryck ungdomar använder sig av, för att beskriva sin 
återhämtning. Det kunde vara att koppla av, chilla, trappa ner, vara för mig själv, hitta min 
bubbla och landa. Min studie visar att ungdomar idag lever ett stressigt liv, där att ständigt 
vara uppkopplad mot sociala nätverk och hänga med har stor betydelse för vem man är och 
hur andra uppfattar en. Att vara bäst, att ligga främst och att prestera högst är en ständig 
kamp för att nå det bästa resultatet oavsett om det gäller skolarbete, fritidsaktivitet eller 
privatliv. Att då hitta sin comfort zone, där att vara själv i tystnad beskrevs som en viktig del 
för att ta ny styrfart över sitt liv och skapa sitt eget rum där återhämtningen var central. 

Det jag tolkar i min studie, är att innebörden av återhämtning är en kraft ungdomarna 
besitter. Kraften har en avsikt, vilket är att skapa jämvikt i ett för ungdomen just då 
obalanserat tillstånd. Att hitta den egna bubblan, det är att vända inåt och lyssna på sig själv, 
en process som genom reflektion och lärande blir vägen framåt. Innebörden av att skapa 
detta perspektiv i den egna bubblan av att vara själv, menar jag framkommer i min studie 
som ett sätt att hantera sitt liv genom en positiv återhämtning. 

Jag menar att det är viktigt att vi som arbetar med ungdomar har kunskap om att vara själv, 
är ett sätt att stänga ute det dagliga bruset, för att kunna återhämta sig. Att få förutsättningar 
att vara själv en stund, beskrevs som ett läkande för ungdomarna, och uppfattades inte alltid 
som enkelt i familjesituationer. Där kan vi i vården vara en trygghet även för föräldrar och 
vårdnadshavare, genom att utbilda och vara ett bollplank - inte genom att veta bäst, utan att 
anamma det centrala i det som Barker och Buchanan-Barker (2009) beskriver i att lyssna in 
individen och livsberättelsen, att guida, lotsa och att ha medvetenhet om att det enda 
konstanta är förändring. 

Jag hoppas att den psykiatriska vården, vågar lyssnar till den starka röst ungdomar har. Först 
då tror jag att vården möjliggör en förändring mot att vårda personcentrerat, och ur rätt 
perspektiv. Min studie lyfter fram reflektioner som kanske för många är självklara, men 
ingen självklarhet att varken vårda eller leva utifrån. Min önskan är att studien kan användas 
som diskussionsunderlag kliniskt, för att väcka tankar och funderingar i verksamheten. Att 
utforska ytterligare inom området ungdomars återhämtning för att ge svar på hur de gör och 
varför, behövs vetenskapligt. 

Att få förståelse för vad det innebär att återhämta sig som ungdom, är en kunskap viktig för 
sjuksköterskor som arbetar med målgruppen inom exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin. 
Det handlar många gånger om att ge alternativ till den livsvärld patienten befinner sig i, 
speciellt i stunder av psykisk ohälsa. Som tidigare nämnt är svensk forskning i ämnet 
begränsad, varför den här studiens presenterade resultat kan bidra till förståelsen kring 
varför återhämtning är av betydelse i unga år. Det finns få studier i dagsläget och de som 
finns beskriver ofta perspektiv som vila och resiliens där återhämtningens innebörd kan 
uttryckas som ett tillstånd av motståndskraft och förmåga att återuppta det som tidigare 
varit. Styrkan i materialet är att det är innehållsrikt till sitt omfång, och resultatet kan 
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tillämpas av flera professioner som dagligen möter ungdomar i sitt arbete - däribland 
grupper som inte tillhör vården - och inte bara av sjuksköterskor. 

Studiens syfte med att lyfta fram innebörden av det studerade fenomenet, skulle kunna 
kopplas till andra teoribildningar än den jag valt som utgångspunkt. Jag har sett under 
arbetets gång, att innebörden av upplevelsen i mångt och mycket stämmer överens med 
KASAM-teorin där en känsla av sammanhang kontrasterar en känsla av påfrestning. Det 
skulle vara intressant att jämföra materialet mot en sådan teori, där upplevelsen då kan 
komma att handla mer om coping och strategier för det. 

10. AVSLUTNING 

Jag vill rikta ett stort tack till de ungdomar som deltagit i min studie, ni har bidragit med 
värdefulla tankar och reflektioner! Även tack till de ungdomar som visat intresse för 
deltagande i min studie men som ännu inte fått sin intervju genomförd, vi har kontakt och vi 
kommer att träffas. 

Ett tack till Er som arbetar inom skolan, för gott samarbete! Utan Ert engagemang hade min 
vision kring att lyfta ämnet kring ungdomars återhämtning och undersöka det närmre, varit 
en större utmaning. 

En fortsättning och utveckling av denna studie, ligger i den närmsta framtiden. Jag ser min 
studie som en förstudie till någonting större. Vad detta större är, kan jag i nuläget inte sätta 
ord på. Jag ser fram emot fler givande intervjuer, som kan ge ytterligare stoff till ett ämne 
som berör på många sätt. 
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BILAGA A 
FÖRFRÅGAN TILL VERKSAMHET 

Förfrågan om tillstånd att träffa ungdomar 15-18 år för ett samtal inom 
ett examensarbete. 

Jag heter Cina Johnson och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid 
Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av ett 
examensarbete, där mitt syfte är att undersöka vad återhämtning, samla energi, skapa lugn och hitta 
rofylldhet innebär för ungdomar mellan 15-18 år. 

Jag tror att ungdomar själva kan uttrycka hur de återhämtar sig, samlar energi, skapar lugn och hittar 
rofylldhet - informationen de lämnar kan vi sjuksköterskor omvandla till kunskap att använda i mötet 
med unga som har psykisk ohälsa. Det här arbetet kan bidra med att skapa nyfikenhet för hur 
ungdomar uttrycker sin återhämtning, samlar energi, skapar lugn och hittar rofylldhet och därmed 
även ge förutsättningar för nyfikna diskussioner i verksamheten som kan bidra till att omvårdnaden 
utvecklas. 

Kompetensbeskrivningen (Psykiatriska Riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 2014) 
beskriver att patientens perspektiv såväl barn som vuxna och äldre personer, beaktas och tas tillvara i 
psykiatrisk hälso- och sjukvård samt att patienten erhåller stöd och insatser för att stärka förmågan till 
egenvård och återhämtning. Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad ska även kunna 
bidra till utveckling av nya psykosociala behandlingsmetoder samt hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser. Utifrån detta, tillsammans med barnkonventionens 12e och 13e 
artikel som båda handlar om rättigheten att barnets röst blir hörd och lyssnad på samt barnets åsikter 
och yttrandefrihet respekteras, har specialist-sjuksköterskan i psykiatrisk omvårdnad som arbetar 
med barn där psykisk ohälsa förekommer ansvar att ständigt vara medveten om behoven barnet som 
vårdas behöver och ger uttryck för. 

Jag ber därför om tillåtelse att genomföra fem samtal med ungdomar i åldern 15-18 år vid er 
gymnasieskola, tänkta att ta 30-90 minuter beroende på deras egen berättelse. Samtalen sker under 
dagtid och på den plats där ungdomen känner sig bekväm att genomföra dem. Om ungdomen så 
önskar, vill jag låna en lokal. 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Mälardalens högskola

20170301
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Ungdomarna rekryteras genom att sätta upp flyers i väntrummet på er skola.

Deltagandet är frivilligt, avslut kan ske när som helst och utan att förklaring behöver lämnas, och 
ungdomarna skall själva ha valt att ta kontakt med mig efter det att den skriftliga informationen 
mottagits. Deltagandet föregås av att ungdomarna samtycker till att delta,  och vårdnadshavare får 
både muntlig och skriftlig information. 

All insamlad data kommer att hanteras i beaktande av forskningsetiska krav, samt avidentifieras med 
respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204). 

Examensarbetets resultat kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens 
högskola. 

Med vänliga hälsningar, Cina Johnson 

Ytterligare information lämnas av 

Cina Johnson 

xxx-xxxxxxx 

Handledare xxxx xxxxxxxxx, Universitetslektor i vårdvetenskap 

xxx-xxxxxx 

Bilaga 

Informationsbrev till ungdom 

Informationsbrev till vårdnadshavare  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Tillstånd till genomförande av examensarbete, ” vad återhämtning, samla energi, skapa 
lugn och hitta rofylldhet innebär för ungdomar mellan 15-18 år” 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska genomföras, 
samt har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet 

_______________________________ 

Ort och datum 

__________________________   _______________________________  

Rektor      Namnförtydligande 
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BILAGA B 
FÖRFRÅGAN TILL UNGDOM 

Förfrågan om att delta i ett samtal om vad återhämtning, samla energi, skapa 
lugn och hitta rofylldhet innebär för dig som är mellan 15-18 år. 

Jag heter Cina Johnson och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 
vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett examensarbete, där mitt 
syfte är att undersöka vad återhämtning, samla energi, skapa lugn och hitta rofylldhet 
innebär för ungdomar mellan 15-18 år. 

Genom att delta i samtalet, får vi sjuksköterskor kunskap om hur Ni ungdomar i åldern 15-18 
år upplever Er återhämtning och hur Ni samlar energi, skapar lugn och hittar rofylldhet. Det 
är värdefull information och kan användas av oss, när vi möter ungdomar med psykisk 
ohälsa. 

Samtalet är frivilligt, och Du kan närsomhelst avbryta utan förklaring. Samtalet behandlas 
med beaktande av sekretess vilket innebär att alla Dina uppgifter kodas och kommer sedan 
att förvaras inlåsta, så att ingen utomstående kan ta del av dem. I den färdiga uppsatsen 
kommer inga uppgifter att kunna härledas till Dig. 

Deltagandet skulle för Din del innebära att Du och jag genomför ett samtal om 30-90 
minuter, som spelas in med hjälp av en diktafon. Samtalet sker under dagtid, på en plats vi 
kommer överens om tillsammans. Ditt inspelade samtal kommer sedan att skrivas ut till text, 
och därefter analyseras för att upptäcka mönster. 

Om Du vill delta i ett samtal med mig, önskar jag att Du snarast skickar ett sms till mig på nr 
XXX-XXXXXXX med Dina kontaktuppgifter. Jag tar då kontakt med Dig via telefon, och ger 
Dig ytterligare information om samtalets syfte och hur det kommer att genomföras.  

Om Du vill, kan Du informera Dina föräldrar / vårdnadshavare om det här samtalet genom 
att ge dem föräldrainformationen bifogad det här informationsbrevet! Jag kommer att ta 
kontakt med dem, för att även muntligen informera dem om samtalet och mitt 
examensarbete. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller av min handledare, xxxx xxxxxxxxx 
Universitetslektor i vårdvetenskap, se nedan. 

Med vänliga hälsningar Cina Johnson 

Kontaktuppgifter 

Student Cina Johnson, Leg. Sjuksköterska 

Tel: xxx-xxxxxxx 

Handledare xxxx xxxxxxxxx, Universitetslektor i vårdvetenskap 

Tel: xxx-xxxxxx 



Samtycke till att delta i ett samtal om, ”vad återhämtning, samla energi, skapa 
lugn och hitta rofylldhet innebär för ungdomar mellan 15-18 år” 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om det aktuella samtalet och haft tillfälle att i 
lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 
skriftliga informationen om examensarbetet och på detta samtyckesformulär. 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 
orsak, kan avbryta mitt deltagande i samtalet. 

 JA,  jag vill delta  i examensarbetet ”vad återhämtning, samla energi, skapa lugn 
och hitta rofylldhet innebär för ungdomar mellan 15-18 år”, och jag samtycker till 
att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på föregående 
sida. 

_______________________________ 

Datum 

____________________________    _______________________________  

Underskrift      Namnförtydligande 



BILAGA C 
INFORMATION TILL FÖRÄLDER/VÅRDNADSHAVARE 

Information till föräldrar/vårdnadshavare om ditt barns deltagande i ett samtal 
om ”vad återhämtning, samla energi, skapa lugn och hitta rofylldhet innebär”. 

Jag heter Cina Johnson och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 
vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett examensarbete, där mitt 
syfte är att undersöka vad återhämtning, samla energi, skapa lugn och hitta rofylldhet 
innebär för ungdomar mellan 15-18 år. 

Genom att Ditt/Ert barn deltar i ett samtal tillsammans med mig, får vi sjuksköterskor 
kunskap om hur ungdomar i åldern 15-18 år upplever återhämtning, samlar energi, skapar 
lugn och hittar rofylldhet. Det är värdefull information som kan användas av oss, när vi 
möter ungdomar med psykisk ohälsa. 

Samtalet är frivilligt, och Ditt/Ert barn kan närsomhelst avbryta utan förklaring. Samtalet 
behandlas med beaktande av sekretess vilket innebär att alla uppgifter kodas och kommer 
sedan att förvaras inlåsta, så att ingen utomstående kan ta del av dem. I den färdiga 
uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas till Ditt/Ert barn. Deltagandet skulle 
innebära att Ditt/Ert barn och jag genomför ett samtal om 30-90 minuter, som jag spelar in 
med hjälp av en diktafon. Samtalet sker under dagtid, på en plats barnet och jag kommer 
överens om tillsammans. Det inspelade samtalet kommer sedan att transkriberas, skrivas ut 
till text, och därefter analyseras tillsammans med flera samtal för att upptäcka mönster. 

Då Ditt/Ert barn är 15 år eller äldre, behöver jag inget samtycke från vårdnadshavare enligt 
de forskningsetiska reglerna och riktlinjerna. I Lagen om etikprövning sägs i 18 § att barn 
som fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del, skall själv 
informeras och samtycka. 

Jag vill dock informera Er vårdnadshavare om mitt examensarbete, dess syfte och hur det 
kommer att genomföras. Ni får gärna ta kontakt med mig per telefon, på nr XXX-XXXXXXX, 
så berättar jag mer.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller av min handledare, xxxx xxxxxxxxx 
Universitetslektor i vårdvetenskap, se nedan. 

Med vänliga hälsningar Cina Johnson 

Kontaktuppgifter 

Student Cina Johnson    Handledare xxxx xxxxxxxxx 

Leg Sjuksköterska    Universitetslektor Vårdvetenskap 

Tel xxx-xxxxxxx    Tel xxx-xxxxxx 



BILAGA D 
FLYER 

DIN BERÄTTELSE ÄR VIKTIG! 
VILL DU DELTA I ETT SAMTAL OM HUR DU ÅTERHÄMTAR 
DIG, SAMLAR ENERGI, SKAPAR LUGN OCH HITTAR 

hej! 

Jag heter Cina Johnson och studerar till 
specialistsjuksköterska i psykiatri. Jag 
skriver min examensuppsats om hur unga i 
åldern 15-18 år återhämtar sig, samlar 
energi, skapar lugn och hittar rofylldhet 
samt hur vi sjuksköterskor kan stötta i det.  

Din berättelse är viktig och kan ge värdefull 
kunskap för oss som arbetar med er unga! 

Vill DU samtala med mig? Skicka ett sms 
till nr XXX-XXXXXXX med dina 
kontaktuppgifter, så hör jag av mig med 
mer information! Vill Du, informera gärna 
dina föräldrar om Ditt deltagande (jag 
kommer även att informera dem efter vår 
första kontakt).

SAMTALET 
TAR 30-90 
MINUTER



BILAGA E 
INTERVJUGUIDE 

• När jag beskriver återhämtning använder jag de här orden hitta energi/skapa lugn 
och hitta rofylldhet, kan vi enas om något av dem eller har nu något annat uttryck för 
återhämtning? 

• Kan du berätta för mig vad återhämtning (härifrån beskriver jag med det ord vi 
kommit överens om alt det nya ordet ungdomen själv valt) betyder för dig? 

• Förklara för mig vilken innebörd återhämtning har för dig? 

• Berätta för mig hur du gör för att återhämta dig? 

• Kan du förklara och berätta för mig om varför och på vilket sätt din återhämtning 
sker just på det sätt du beskriver? 

• Berätta för mig vad som händer inuti dig (alltså hur känns det inuti) när du 
återhämtar dig? 

• Vill du lägga till något ytterligare? 

• Får jag återkomma till dig om jag har något ytterligare att komplettera med? 



  

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


