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Resume
This master’s thesis examines personal recovery processes in the initial phase of “Project Peer
Support” in the Danish District and Social Psychiatry. The project revolves around former
psychiatric patients, referred to as ‘peers’, who have recovered from their mental disorders,
and are now employed to provide support and guidance to current psychiatric patients. These
peers are considered to have a different and more experiential approach, which entails a
different kind of support provided, due to their own medical history and recovery. The
foundation for the peer support program is the concept of ‘personal recovery’, which entails
subjective perceptions rather than objective and diagnostic views on how to recover from
mental disorders. Therefore the personal recovery is in opposition to the dominant “illness
perception” in established psychiatry, which focuses on standardized treatments from a
diagnostic point of departure.
Furthermore the recovery perspective breaks with the understanding that sees some
mental disorders as chronic. This perspective indicates that there is a possibility of recovery
from mental disorders regardless of the specific condition.
We have studied Project Peer Support through qualitative interviews with two peers and four
recipients of peer support. We have applied a first-person perspective to our participants,
which considers the participants to be experts in their own lives.
The empirical data is analysed through critical psychology as our theoretical approach.
We have used the following concepts from critical psychology: ‘participation’, ‘daily way of
life’, ‘ability to act’, ‘self-understanding’ and ‘emotionality’, formulated by Ole Dreier and
Klaus Holzkamp. Critical psychology is based upon historical dialectical materialism, which
also forms this thesis’ theory of science. In this thesis we adopt historical dialectical
materialism’s idea of the subject and society being in a dialectical relationship, where this
indicates a view of the participants as active creators of their own living conditions.
Critical psychology has along with the first-person perspective allowed us to focus on
the recipients’ interpretations of their living conditions in relation to the development of their
mental disorders. This master’s thesis examines how two peers and four recipients experience
the peer support program, and whether there are some elements of the peer support program
which may contribute to the recipients’ recovery processes. Furthermore an analysis of the
participants’ views on their mutual relationship is conducted. All of the above mentioned
analytical elements constitute the core of this master’s thesis.

	
  

The field research identifies a lack of qualitative knowledge about personal recovery
processes. In the scientific field there is a shortage of empirical research on the relationship
between peers and recipients and in particular how peers can facilitate hope for their
recipients. Therefore this master’s thesis contributes to the field by adding qualitative
knowledge about selected recipients’ personal recovery processes and their relation to their
peers. Additionally this thesis conveys new research on the peer support program’s working
methods and the challenges it faces in practice. This forms the basis for a discussion about the
potential of Project Peer Support’s implementation in the Danish psychiatric services.
Our findings suggest that the relationship between peer and recipient is a central element in
the peer support program, due to the groundbreaking mutual exchange of experience, which
constitutes the basis for the recipients’ hope and will to recovery. Furthermore the thesis’
findings show that the peer support program is a necessary and significant supplement to
established psychiatry and its treatment methods. However our findings suggest that the
implementation of the peer support program necessitates a rethinking of values and working
methods in established psychiatry.

	
  

Forord
Dette speciale er blevet til på baggrund af et samarbejde med Det Sociale Netværk1 om
‘Projekt Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske
lidelser’ (herefter Projekt Peer-støtte). Samarbejdet har bragt os i kontakt med et
socialpsykiatrisk botilbud for unge i Københavns Kommune samt et distriktspsykiatrisk
center (herefter DPC) i Region Hovedstaden. Samarbejdet har bidraget til specialets
empiriske fundament, hvor vi har interviewet en peer-støttemedarbejder på hvert af de to
steder samt én person fra botilbuddet og tre personer fra DPC, som er modtagere af peerstøtten.
Vi vil gerne rette en stor og varm tak til alle involverede samarbejdspartnere og
herunder særligt peer-støttemedarbejderne Christian og Nina, modtagerne af peer-støtten:
Camilla, Ida, Lars og Tabita2 samt Klavs Serup Rasmussen og Gry Krath Johansen fra Det
Sociale Netværk. Foruden dem havde nærværende speciale ikke været til, og vi havde ikke
haft mulighed for at få indblik i deres interessante praksisser.
God læselyst!
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Det Sociale Netværk er en forening, dannet i 2009, som søger at skabe bedre forhold for psykisk sårbare. Dette
søges dels gennem en styrkelse af allerede eksisterende foreninger på området og dels gennem etablering af nye
projekter (Det Sociale Netværk: Om Det Sociale Netværk).
2 Deltagernes navne er anonymiserede.
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Kapitel 1: Indledning
	
  
	
  

1.1. Læsevejledning

	
  
I dette afsnit vil specialets opbygning forklares. Det gøres for at give læseren et overblik over,
hvordan specialet er struktureret.
Nærværende kapitel 1 udlægger vores problematisering af feltet og afgrænser vores undersøgelse.
Kapitlet indeholder også en belysning af psykiatriens historie samt en forskningsvandring af
recovery og peer-to-peer.
Kapitel

2

klarlægger

specialets

teoretiske

og

videnskabsteoretiske

fundament.

Begyndelsesvist vil vi præsentere vores videnskabsteoretiske afsæt, udfolde de valgte teoretiske
begreber og slutteligt fremlægges en kritik af vores teoretiske perspektiv.
Kapitel 3 forklarer specialets metodiske tilgange, hvor det kvalitative interview introduceres,
og der rejses en række kritikpunkter imod dette. Efterfølgende vil læseren præsenteres for vores
forskningsdesign,

interviewguides,

analysestrategi

samt

reliabiliteten,

validiteten

og

generaliserbarheden af vores undersøgelse.
Kapitel

4

analyserer

empirien,

hvor

der

vil

blive

fokuseret

på

modtagernes

betydningstilskrivelser af deres livsbetingelser. Det vil også særligt undersøges, hvorvidt Projekt
Peer-støtte kan bidrage til modtagernes recovery-proces.
Kapitel 5 indeholder en toleddet diskussion af de analytiske resultater. Første del diskuterer
det fremtidige implementeringspotentiale af Projekt Peer-støtte i psykiatrien, og anden del
diskuterer de anvendte metodiske og teoretiske tilgange.
Kapitel 6 indbefatter specialets konklusion samt en perspektivering af konklusionen med
henblik på at udfolde de implikationer, der kan drages af denne.

1.2. Problemfelt

	
  
Problemfeltet har til formål at eksplicitere specialets emneområde og uddybe, hvorfor vi anser det
for relevant at undersøge recovery i forbindelse med Projekt Peer-støtte.
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Der er i den seneste årrække rejst kritik af psykiatriens videnskabelighed, sygdomsopfattelse og
behandlingsmetoder, hvor der peges på, at diagnosticering prioriteres for højt i forhold til det
relationelle arbejde med borgeren og dennes sociale kontekst (Dybbroe, Liveng & Ringer 2014: 5f).
Kritikken beror på psykiatriens ’biomedicinske’ tilgang til psykiske lidelser og den efterfølgende
behandling af disse ud fra et standardiseret diagnostisk system. I denne forbindelse bliver der fra
flere sider sået tvivl om, hvorvidt psykiatriens sygdomsopfattelse og behandlingslogik er
kvalificeret til at behandle patienterne på bedst mulig vis (Dybbroe, Liveng & Ringer 2014: 5;
Gannik 2005: 20; Gøtzsche 2015: 249; Oute & Ringer 2014: 78; Tønder 2014: 2; Whitaker 2013:
193; Ørum 2013). Anvendelse af psykofarmaka, tvang og manglende blik for den enkeltes egen
opfattelse af sin psykiske lidelse fremhæves som faktorer, der er afgørende for, at psykiatrien ikke
formår at give patienterne en kvalificeret behandling (ibid.). Endvidere er psykiatrien blevet
kritiseret for at have anskuet visse psykiske lidelser som kroniske, således at der udelukkende er
blevet lagt op til en symptomatisk behandling af den psykiske lidelse (Jensen 2010; Sklar et al.
2013; Slade 2009: 6; Slade & Longden 2015: 3). Disse kritikpunkter har affødt en
forandringsproces i psykiatriens behandlingslogikker, som sigter mod at skabe en bedre og
anderledes type af behandling (Alberdi & Heinskou 2016; Topor 2002: 5).
Dog sporer vi en modsætningsfyldt splittelse i psykiatriens behandlingsindsatser, idet der
både er implementeret behandlingspakker, som er et afgrænset pakkeforløb udstukket af den
tilkendte diagnose, såvel som en øget recovery-orientering i psykiatrien (Region Hovedstadens
psykiatriske hospital: Behandlingspakker – voksenpsykiatri).
Behandlingspakkernes standardiserede behandlingsforløb anklages for ikke at tage
udgangspunkt i den enkeltes syn på egen psykiske lidelse og dertilhørende behov (Alberdi &
Heinskou 2016). Det kan derfor tyde på, at psykiatrien er splittet mellem de standardiserede og
diagnosedeterminerede behandlingspakker og recovery-perspektivets sigte mod den individuelle
behandlingstilrettelæggelse, som bygger på relationelle behandlingsmetoder.
Recovery-perspektivet bygger på tankegangen om, at hvis behandlingen af den psykiske
lidelse tilrettelægges ud fra personens egen vurdering af sin situation og dertilhørende
behandlingsbehov, er det muligt at komme sig af selv alvorlige psykiske lidelser (Borg et al. 2011:
92; Jensen 2006: 9). Perspektivet har sit ophav i en række personlige recovery-beretninger fra
tidligere patienter i det psykiatriske system (Bonnie & Stickley 2008: 140; Eriksen 2015: 192; Sklar
et al. 2013: 1083). Det særlige ved disse beretninger er, at de har bidraget til et fokus på
brugerperspektivet, hvor der gennem beskrivelser af dårlige erfaringer med psykiatriens
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behandlingsmetoder blev dannet afsæt for en ny måde at tænke behandling og patientinddragelse på
(Eriksen 2015: 191; Jensen 2006: 93). Dette har medført, at brugerperspektivet har vundet indpas
og anerkendelse som stemme i debatten om behandling og recovery af psykiske lidelser.
Beretningerne har haft betydning for, at medarbejdere og patienter i psykiatrien kunne tro på, at det
var muligt at komme sig af svære psykiske lidelser (ibid.). Eksempelvis har Arnhild Lauvengs
beretning om at komme sig af skizofreni givet anledning til debat indenfor psykiatrien (Lauveng
2015).
Debatten, der blev skabt af brugerperspektivet, har ligeledes udmundet i, at et udvalg under
den daværende SR-regering udformede en rapport, hvori der blev opfordret til en stærkere
recovery-orientering i psykiatrien. Begrundelsen herfor er, at synet på psykiske lidelser som
kroniske tilstande ikke længere kunne anses for at være korrekt eller tidssvarende (Rapport fra
Regeringens udvalg om psykiatri 2013: 207). I både regioner og kommuner er der igangsat en
indsats, som i højere grad end tidligere fokuserer på borgerinddragelse og på at fremme recoveryprocessen hos borgeren (Region Hovedstadens psykiatriske hospital: Fakta: Hvad er recovery?).
Med recovery-orienteringen flyttes fokus således væk fra at anskue psykiske lidelser som
kroniske tilstande. I stedet lægges der vægt på at skabe håb for den enkelte person om, at det er
muligt at komme sig af den psykiske lidelse, eller at leve med symptomer og eventuel medicin og
samtidig skabe ny mening i tilværelsen (Region Hovedstadens psykiatriske hospital: Fakta: Hvad er
recovery?; Slade & Longden 2015: 3). Recovery-perspektivet kan dermed siges at udfordre den
traditionelle psykiatri og dens fokus på alvorlige psykiske lidelser som kroniske og biologisk
betingede. Perspektivet tager afsæt i den enkeltes personlige proces med at komme sig og er derfor
optaget af individuelle betingelsers betydning for den psykiske lidelse (Slade 2009: 6).
Idet recovery-perspektivet lægger op til den enkeltes personlige proces med at komme sig,
udtrykkes der bekymring for, at ansvaret for recovery ligeledes kan blive placeret hos den enkelte.
Det kan medføre, at personer, der ikke kommer sig af deres psykiske lidelse, bliver stigmatiseret og
ansvarliggjort for deres manglende recovery (Bagh 2004: 38; Jensen 2006: 90; Rasmussen 2010:
227; Rørbæk 2005: 7). Det hævdes, at en del af de indsatser, der igangsættes for at fremme
recovery, er for individcentrede. Ved ikke at inddrage den større sociale sammenhæng er der risiko
for, at recovery kun bliver muligt for de særlige ressourcestærke personer (Jensen 2006: 90f).
En af de måder hvorpå der arbejdes med recovery i psykiatrien er gennem peers:
medarbejdere med brugerbaggrund. Psykiatrifondens formand, Anna Lindhardt, udtalte i 2014, at
ansættelsen af peers er noget af det vigtigste nye, der sker i psykiatrien i Danmark (Tønder 2014: 1).
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Peers kan tilføje andre kompetencer til arbejdet, end det øvrige personale kan, idet deres
kompetence er ‘en praktisk livsvisdom’ i modsætning til det øvrige personales ‘teoretiske lærdom’.
De ansatte peers har selv gennemgået en recovery-proces og kan dermed tænkes at være fordrende
for nuværende psykiatriske borgeres recovery-proces (ibid.). Der kan dog være bekymring for,
hvordan peer-støttemedarbejderen skal arbejde i forhold til den øvrige personalegruppe. Her peges
på, at der ikke er klart definerede arbejdsopgaver eller kompetenceområder for peerstøttemedarbejderen (Olesen 2015: 24). Endvidere udtrykker arbejdsgivere og øvrigt personale
bekymringer om, hvorvidt andre stillinger skal nedlægges som konsekvens af inddragelsen af peers
i psykiatrien (Peer-Netværkets Landstræf marts 2016: 6f). Dette tyder på, at der kan være
udfordringer ved implementeringen af peers i psykiatrien.
Ét af de projekter der arbejder recovery-orienteret, og som er bundet op på peerstøttemedarbejdere, er Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden, som dette speciale undersøger.
Der er samlet afgivet 35 millioner kroner i satspuljemidler til dette samt to andre regionale peerorienterede projekter (Socialstyrelsen 2016). Det er første gang, der målrettet er givet
satspuljemidler til recovery-orienterede peer-projekter (Peer-støtte i Region Hovedstaden: En vej til
recovery 2016: 1).
Selve peer-to-peer betegnelsen sporer an til, at det er en relation mellem to ligestillede parter
(Socialstyrelsen 2016). Vi er nysgerrige på, hvorvidt en relation mellem to såkaldte psykisk sårbare
personer risikerer at få uforudsigelige og uhensigtsmæssige følgevirkninger for begge parter.
Endvidere finder vi det interessant at undersøge, hvordan vores deltagere3 oplever deres indbyrdes
relation, og om peer-forløbet har potentiale for at føre til recovery hos modtagerne på trods af deres
eventuelle belastede livsbetingelser.
På baggrund af ovenstående problematisering af feltet ønsker nærværende speciale at
undersøge følgende problemformulering.

1.2.1. Problemformulering

	
  
Hvilke livsbetingelser tilskriver fire modtagere betydning for udviklingen af de psykiske lidelser,
som de ønsker at komme sig af ved hjælp af peer-støtten?
Hvordan betydningstilskriver to peer-støttemedarbejdere og fire modtagere peer-støtteforløbet, og
er der elementer af peer-støtten, som bidrager til modtagernes recovery-proces?
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Vi har valgt at benævne vores interviewpersoner som ’deltagere’. Betegnelsen anvendes, når vi refererer til både
modtagerne af peer-støtten og peer-støttemedarbejderne.
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1.2.1.1. Arbejdsspørgsmål
	
  
Vores

arbejdsspørgsmål

vil

anvendes

som

et

metodisk

værktøj

i

besvarelsen

af

problemformuleringen ved at operationalisere, hvorledes denne søges besvaret.
Hvad betydningstilskriver modtagerne som afgørende for udviklingen af deres problematiske
livsførelser?
Modtagernes betydningstilskrivelser af årsagen til udviklingen af deres problematiske livsførelser
må analyseres, førend det kan belyses, hvorvidt peer-støtten kan bidrage til, at de kan forandre
disse. Arbejdsspørgsmålet vil besvares i analysedel 1, som primært centrerer sig om modtagernes
livsførelser inden påbegyndelsen af peer-støtteforløbet.
Hvilke elementer i modtagernes daglige livsførelser er henholdsvis hæmmende og fremmende
for deres personlige recovery, og hvordan arbejder peer-støttemedarbejderne med disse?
Det anses for essentielt at opnå en forståelse af de hæmmende og fremmende recovery-faktorer i
modtagernes livsførelser for at kunne analysere, hvordan peer-støttemedarbejderne arbejder med
disse. Det vil belyses i analysedel 2, som fokuserer på modtagerne og peer-støttemedarbejdernes
oplevelser med peer-forløbet.
Hvilken betydning har modtagernes relation til deres peer-støttemedarbejder for deres håb
og tro på at kunne opnå recovery?
I analysedel 2 vil relationen mellem modtager og peer-støttemedarbejder analyseres med blik for,
om denne kan bidrage til modtagernes håb og tro på recovery. Idet peer-støtten tager form af et
atypisk behandlingstilbud, anses det for centralt at undersøge, hvilken betydning modtagernes
relation til deres peer-støttemedarbejder har for deres recovery-proces.

1.3. Afgrænsning

	
  
I nærværende afsnit vil specialets empiriske, metodiske og teoretiske til- og fravalg blive fremlagt.
Formålet hermed er at klarlægge, hvilke andre oplagte aspekter problemfeltet kunne lægge op til,
men som vi i specialet afgrænser os fra.
Siden år 2014 er der iværksat tre parallelle recovery- og peer-orienterede projekter i Danmark: ét i
Region Midtjylland, ét i Region Sjælland og ét i Region Hovedstaden. Projekterne forløber mellem
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2015 og 2018, og pilotfasen gennemføres fra 2015 til 2016 med afslutning 1. juni 2016 (To
modeller for Peer-støtte 2016: 1). Vi har afgrænset os til at undersøge pilotfasen i Projekt Peerstøtte i Region Hovedstaden4. Projektet har til formål at udvikle og afprøve forskellige modeller for
peer-støtte og inddrager ‘peers’ som et aktivt led i at fremme recovery hos borgere, som på
nuværende tidspunkt er i kontakt med psykiatrien (Socialstyrelsen 2016). Der stilles ingen krav til
peer-støttemedarbejdernes tidligere uddannelser, men de gennemgår en peer-uddannelse på deltid,
som forløber over seks måneder og i alt indeholder 90 timers uddannelse (Johansen & Rasmussen
2015: 2; To modeller for Peer-støtte 2016: 3f). Vi afgrænser os fra at analysere peerstøttemedarbejdernes faglige kvalifikationer, men deres faglighed vil efterfølgende diskuteres på
side 85.
I projektet er der ansat peers på ni forskellige psykiatriske centre. Herunder skønnes der at
være op mod 250 borgere, som kommer i kontakt med projektet (Peer-støtte i Region Hovedstaden:
En vej til recovery 2016: 2). Vi har afgrænset os til at undersøge ét distriktspsykiatrisk center og ét
socialpsykiatrisk botilbud, og herunder tillige begrænset os til at interviewe to peerstøttemedarbejdere samt fire modtagere af peer-støtten fra de udvalgte steder. Vi ønsker at gå i
dybden med enkelte personers oplevelser af peer-støtten, og derfor har vi indenfor rammerne af
specialet set os nødsaget til at begrænse os til ovenstående antal. Derudover er vi i mødet med
praksis blevet opmærksomme på, at idet Projekt Peer-støtte er et forholdsvis nyt projekt, er det
endnu ikke blevet indkørt alle steder. Dette ville have begrænset os i at finde flere
interviewpersoner. Herved afgrænser vi os fra en evaluerende tilgang af hele Projekt Peer-støtte.
Vores relativt begrænsede datamateriale kan give vanskeligheder for specialets udsagnskraft, men
ved at vi binder vores interviews op på forskning om recovery og peer-to-peer samt anvender det
kritisk psykologiske perspektiv, mener vi alligevel at kunne yde et bidrag til feltet. Det forklares
nærmere på side 15.
I Projekt Peer-støtte arbejdes der både ud fra en gruppe-orienteret peer-undervisning samt en
individuel peer-støtte5 (To modeller for Peer-støtte 2016: 1). Vi har afgrænset os til at fokusere på
den individuelle peer-støtte, idet denne giver os mulighed for at undersøge enkelte personers
recovery-proces og deres betydningstilskrivelser af relationen med deres peer-støttemedarbejder.
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Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Rudersdal Kommune,
Helsingør Kommune, Det Sociale Netværk samt Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden
(Socialstyrelsen 2016).
5
Det er de enkelte arbejdspladser, der vælger, hvilken form for støtte deres ansatte peer-støttemedarbejder særligt skal
arbejde med. Den individuelle peer-støtte har til formål at styrke modtagerens forudsætninger for aktivt at kunne
deltage i egen recovery-proces og at bidrage til at facilitere denne proces. Peer-undervisningen foregår som del af
eksisterende gruppeforløb i samarbejde med det øvrige personale på stederne (To modeller for Peer-støtte 2016: 1).
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Metodisk har vi afgrænset os til at udføre kvalitative interviews med de to peer-støttemedarbejdere
samt de fire modtagere af peer-støtten. Vi har afgrænset os fra at interviewe det øvrige personale på
de udvalgte steder, men peer-støttemedarbejdernes samarbejdsudfordringer med disse vil
efterfølgende diskuteres. Dog er vi bevidste om, at en forståelse af det øvrige personales
synspunkter om implementeringspotentialet af peer-støtten havde været fordrende for denne
diskussion.
Valget om kvalitative interviews med modtagere og peer-støttemedarbejdere er dels foretaget
på grundlag af Det Sociale Netværks ønske om interviews fremfor eksempelvis observationer. Dels
er det med udgangspunkt i ønsket om at få et dybere indblik i enkelte personers oplevelser med
peer-støtten. Herudover ønsker vi, med afsæt i kritisk psykologis første-persons perspektiv, at
undersøge deres erfaringer set fra deres synspunkt og ikke ud fra observationer, som muligvis
kunne virke objektiviserende og passiviserende for borgerne, idet de ikke ville have mulighed for at
udtrykke sig direkte om deres oplevelser med peer-støtten. Endvidere har vi netop været
interesserede i at undersøge brugerperspektivet, hvilket vi har fundet bedst imødekommet
herigennem.
Teoretisk har vi afgrænset os til at anvende kritisk psykologi og dens videnskabsteoretiske position:
historisk dialektisk materialisme. Vi har valgt at bearbejde empirien ud fra en kritisk psykologisk
optik, idet den muliggør en analyse af den enkeltes recovery-proces ud fra personens
betydningstilskrivelser af sine individuelle livsbetingelser (Holzkamp 2005: 8). Dette fandt vi
fordelagtigt i forhold til at kunne bidrage med et anderledes perspektiv på personer med psykiske
lidelser end den herskende sygdomsopfattelse i det biopsykosociale paradigme (jf.:9)6.

1.4. Psykiatriens historie

	
  
I følgende afsnit vil der redegøres for væsentlige milepæle i den danske psykiatris historie. Det
gøres for at belyse udviklingen i sygdomsopfattelser og behandlingsmetoder i psykiatrien og disses
betydning for den nuværende recovery-orientering.
Ifølge psykolog Jette Christensen blev psykiske lidelser indtil begyndelsen af 1800-tallet betragtet
som en selvforskyldt konsekvens af en syndig levevis (Christensen 2012: 36). I 1816 blev det første
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Gennem specialet anvendes betegnelsen ‘jf.’ for at kunne henvise til, hvor i specialet det pågældende er uddybet.
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hospital udelukkende for psykisk lidende, Sankt Hans Hospital, etableret. Her var formålet ikke at
helbrede de sindslidende, idet der ikke var udviklet klassificeringer af psykiske lidelser, og der var
derfor heller ikke udviklet behandlingsmetoder. Ydermere var formålet med hospitalet også at
kunne adskille og isolere de psykisk lidende fra den resterende befolkning (Christensen 2012: 36;
Schnohr 2008). Det kan på baggrund heraf udledes, at psykiske lidelser blev betragtet som værende
af forholdsvis kronisk karakter, idet der ikke blev lagt op til en behandling eller helbredelse af dem.
Fra midten af 1800-tallet begyndte et væsentligt paradigmeskift i opfattelsen af psykiske
lidelser, idet de ikke længere blev opfattet som selvforskyldte, men derimod som somatiske lidelser,
der kunne årsagsforklares og behandles. Det førte til psykiatriens fundering indenfor det
lægevidenskabelige felt fra begyndelsen af 1900-tallet (Christensen 2012: 37ff; Herlufsen 2014;
Kragh 2010: 815; Schnohr 2008). I kølvandet på paradigmeskiftet blev der set et
helbredelsespotentiale i visse psykiske lidelser, hvilket førte til opførelsen af fem psykiatriske
hospitaler i Danmark i perioden 1852-1915 (Kragh 2010: 816f). De psykiske lidelser blev
klassificeret og opdelt i potentielt helbredelige lidelser overfor kroniske og uhelbredelige lidelser
(Christensen 2012: 41; Herlufsen 2014). I 1950’erne begyndte den psykofarmakologiske æra, hvor
medicinering fik en central betydning for psykiatriens behandlingslogikker (Christensen 2012: 42f).
I 1970’erne opstod flere anti-psykiatriske bevægelser, som kritiserede psykiatriens
biomedicinske sygdomsopfattelse og særligt dens anvendelse af medicinering som primær
behandlingsmetode. Kritikere af psykiatrien ønskede i stedet et fokus på psykologiske og
socialpsykiatriske metoder, hvor patienten i højere grad kom i fokus (Christensen 2012: 44; Kragh
2010: 824f). Endvidere blev psykiatrien kritiseret for, at personer med psykiske lidelser efter endt
behandling på hospitalerne blev udskrevet og overladt til sig selv på trods af en manglende
helbredelse. Fra midten af 1970’erne blev antallet af psykiatriske sengepladser markant reduceret. I
stedet blev en række socialpsykiatriske7 og distriktspsykiatriske8 centre etableret, hvilket betød, at
behandling i højere grad end tidligere skete ambulant og blev integreret med personens dagligdag
(Abildtrup & Neidel 2003: 55; Blinkenborg 2002: 38f; Kragh 2010: 828; Petersen, Juliussen &
Jensen 2010: 104). I kraft af de strukturelle ændringer i psykiatrien, med oprettelsen af distrikts- og
socialpsykiatrien, kan der ses en forandring af behandlingsindsatserne, idet den biomedicinske
sygdomsopfattelse og dertilhørende behandling blev suppleret med socialpsykiatriske metoder.
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Socialpsykiatrien omfatter de sociale tilbud for personer med psykiske lidelser, herunder botilbud, væresteder, støttekontaktpersonsordninger og beskæftigelse (Petersen, Juliussen & Jensen 2010: 101).
8
Distriktspsykiatrien arbejder med ambulant behandling og udgår, i modsætning til socialpsykiatrien, fra hospitalerne
(Petersen, Juliussen & Jensen 2010: 104).
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Ifølge speciallæge i psykiatri, Bent Rosenbaum, har psykiatrien siden 1977 arbejdet ud fra det
såkaldte ‘biopsykosociale paradigme’. I denne forståelsesramme tillægges både biologiske,
psykologiske og sociale faktorer betydning for den enkeltes psykiske lidelse (Rosenbaum 2010:
857f). Ifølge Rosenbaum er det dog til stadighed det biomedicinske paradigme, som dominerer
sygdomsopfattelsen i psykiatrien, idet biologiske faktorer oftest ses som afgørende for den psykiske
lidelses udvikling og forløb (ibid.: 861f). I 1980 blev den tredje udgave af det psykiatriske
klassifikationssystem DSM-III9 udgivet. Det indeholdt en klassifikation af psykiske lidelser, således
at disse blev opdelt i psykiatriske diagnoser. Christensen argumenterer for, at diagnoserne har stor
betydning for psykiatriens biomedicinske sygdomsopfattelse i dag (Christensen 2012: 45).
Cand.pæd. og journalist Pernille Jensen stiller sig, i et recovery-perspektiv, kritisk overfor
psykiatriens biopsykosociale paradigme, da hun mener, at der i stedet må fokuseres på, hvordan den
enkelte oplever sin virkelighed (Jensen 2006: 26ff). I recovery-perspektivet er målet ikke
udelukkende symptombehandling, da der i højere grad må arbejdes på, at borgeren forsøger at
skabe mening og sammenhæng mellem sin livshistorie og de psykiske reaktioner. Det skal ses i
lyset af, at sygdomsforståelsen i denne tankegang går på, at ’symptomer’ er psykiske reaktioner på
følelsesmæssige belastninger (Eriksen 2015: 198; Jensen 2006: 26). Derfor argumenterer Jørn
Eriksen, leder af et socialpsykiatrisk botilbud, for, at recovery-perspektivet indbefatter en
normalisering af psykiske lidelser (Eriksen 2015: 193). Dette tyder på, at recovery-orienteringen i
psykiatrien udfordrer den biomedicinske sygdomsopfattelse og dertilhørende behandling.
På baggrund af ovenstående skitsering af psykiatriens historie tegner der sig et billede af, at
sygdomsopfattelsen og behandlingen af psykiske lidelser har ændret sig markant gennem tiden. I
nedenstående afsnit vil det blive klarlagt, at psykiatrien fortsat er i udvikling gennem nye og
banebrydende tilgange: recovery og peer-to-peer tiltag.

1.5. Forskningsvandring

	
  
I dette afsnit vil vi gennemgå dele af forskningen om recovery og peer-to-peer, hvor formålet er at
kontekstualisere det felt, som specialet indskriver sig i.
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Aktuelt arbejdes der ud fra DSM-V. DSM står for ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder’ og anvendes
særligt i USA, Canada og Australien. I Europa, og derfor også i Danmark, anvendes diagnosesystemet ‘International
Classification of Diseases’. Aktuelt arbejdes der ud fra ICD-10. DSM er ofte forgænger for ICD og influerer dermed på
dens udformning (NLD: Ny amerikansk diagnosemanual – hvad betyder det for os?).
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For at nærme os forskningen på området, har vi blandt andet søgt viden gennem forskellige
databaser, herunder særligt PsycINFO. På disse databaser har vi søgt på ‘recovery’, ‘peer-to-peer’
og ‘evidens’. Formålet med litteratursøgningen har været at danne overblik over forskningen på
området for at se, hvad der optager denne. Ydermere har hensigten været at undersøge, hvilke
aspekter af recovery og peer-to-peer som ikke har været genstand for forskning, for slutteligt at
kunne belyse, hvordan vi bidrager med ny viden på området.
Særligt er forskningen optaget af at undersøge evidensen af den personlige recovery.
Derudover fokuseres der på, hvad der kendetegner en personlig recovery, og hvordan denne kan
måles (Slade og Longden 2015: 3). Den personlige recovery anses som en individuel og personlig
rejse, men visse forskere argumenterer for, at dette blik overser de sociale og relationelle aspekter,
der er forbundet med en recovery-proces (Borg et al. 2011: 90). Der påpeges et manglende
forskningsmæssigt fokus på netværkets betydning for recovery-processen såvel som studier af
relationen mellem behandler og patient, da denne har vist sig at være af større betydning end selve
behandlingsmetoden (Borg et al. 2011: 90ff; Leamy et al. 2011: 450). Ligeledes er der behov for
undersøgelser af, hvordan håb konkret skabes, og om professionelle kan facilitere et håb hos
modtageren (Leamy et al. 2011: 450). Forskningen viser, at modtagerens relation til sin behandler
er af central betydning, og der pointeres et stigende behov for forskning i, hvordan denne relation
bedst etableres (Borg et al. 2011: 95).
Den personlige recovery er empirisk underbelyst, idet den kan være vanskelig at undersøge
gennem kvantitative metoder, hvilket er den mest benyttede metode til at undersøge evidensen
(Cavelti et al. 2012: 19; Leamy et al. 2011: 447). Derfor mener en række forskere, at den bedste
måde at forstå den personlige recovery er ud fra kvalitative data. Af samme grund er det de enkeltes
betydningstilskrivelser af deres personlige recovery, der bør sættes i centrum (Leamy et al. 2011:
445ff). Forskningen på området cementerer, at recovery er en individuel og kompleks proces, og
derfor er det nødvendigt med flere ideografiske studier, som kan belyse, hvilke faktorer der synes
vigtige for recovery, så behandlingsindsatserne fremadrettet kan udvikles i denne retning (ibid.:
450). Forskningen har påpeget en række væsentlige faktorer i recovery-processen, hvilket kan
sammenfattes således: Relationer til andre, håb og optimisme om fremtiden, identitet,
meningsfuldhed og selvbestemmelse (Bonnie & Stickley 2008: 141; Liberman 2012: 211; Leamy et
al. 2011: 448; Spaniol 2010). I forlængelse heraf peges der på, at klinisk behandling ikke er
afgørende for at opnå personlig recovery (Bonnie & Stickley 2008: 150). Derimod argumenteres
der for nødvendigheden i en nytænkning af behandlingssystemet, hvis der fremadrettet skal arbejdes
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ud fra den personlige recovery. De to engelske recovery-forskere, Mike Slade og Eleanor Longden,
er optagede af, hvordan nytænkningen bedst mulig kan foregå og peger i den forbindelse på flere
forsøg med peer-støtte (Slade & Longden 2015: 20).
På baggrund af studier hævdes det, at inddragelsen af peers kan bidrage til reduktion af
borgernes indlæggelsesgrad- samt varighed, reduktion af misbrug, styrkelse af socialt netværk, øget
oplevelse af håb, trivsel og magt over egen situation (Davidson et al. 2012: 124f; Olesen 2015;
Orwin 2008: 3; Rapport fra Regeringens udvalg om psykiatri 2013: 202; Rasmussen 2014). I
forskningen fremhæves det, at peer-støttemedarbejderen ofte har højere forventninger og krav til
sine modtagere, idet vedkommende selv har gennemgået en recovery-proces og derfor tror på, at det
også er muligt for modtageren (Davidson et al. 2012: 124). Der påpeges dog en manglende viden
om, hvilke konkrete metoder der er gavnlige for en peer-støttemedarbejder at anvende i praksis for
at kunne bidrage til modtagernes recovery (Orwin 2008: 3; Rapport fra Regeringens udvalg om
psykiatri 2013: 212ff; Socialstyrelsen 2014).
Med afsæt i ovennævnte forskningsmæssigt underbelyste områder om den personlige
recovery og peer-støtte ønsker vi gennem specialet at bidrage til en belysning af disse (jf.:15).

1.6. Recovery

	
  
Følgende afsnit omhandler det komplekse begreb recovery for at kunne belyse de forskellige
begrebsdefinitioner og implikationer forbundet herved. Endvidere vil det illustreres, hvilke trin der
kan forbindes med at gennemgå en recovery-proces.
Ifølge amerikanske forskere begyndte recovery i 1980’erne at tage form på baggrund af personlige
recovery-beretninger, hvilket førte til et opgør med opfattelsen af psykiske lidelser som kroniske
(Sklar et al. 2013: 1083). Meget af recovery-litteraturen omhandler skizofreni (Christensen 2012;
Coleman 2007; Jensen 2006; Liberman 2012; Topor 2002). Grunden herfor er, at skizofreni og
andre alvorlige psykiske lidelser indenfor psykiatrien er blevet anset som livslange tilstande
(Nicholas & Reifels 2014; Topor 2005: 2). Ifølge Christensen introducerede Videnscenter for
Socialpsykiatri i 2001 første gang begrebet recovery i en dansk sammenhæng, og siden hen har det
vundet indpas i psykiatrien, hvilket er sket på baggrund af politiske beslutninger (Christensen 2012:
8).
Eriksen hævder, at en af udfordringerne ved implementeringen af recovery-orienteringen er,
at personalet er uddannet i at forstå psykiske lidelser ud fra en ‘medicinsk sygdomsforståelse’
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(Eriksen 2015: 190). Denne påstand underbygges af en borger fra psykiatrien, der udtaler sig
således:
Jeg [var, red.] overbevist om, at psykisk sygdom er biologisk betinget. På det tidspunkt havde
jeg været i psykiatrien i over 20 år, og ingen havde nogen sinde fortalt mig, at jeg kunne komme
mig over en psykisk sygdom. Problemet er, at når man betragter psykisk sygdom som
udelukkende biologisk betinget, så er der ikke noget at kæmpe for (Det Sociale Netværk 2010:
Ekspert i eget liv).

Ovenstående peger på, at den biomedicinske sygdomsforståelse kan opleves som dominerende i
psykiatrien, og at denne kan have undergravende effekter for håbet om at komme sig for personale
såvel som borgere. Vi vil argumentere for, at den medicinske sygdomsforståelse ligeledes har
influeret på recovery-orienteringen. Recovery kan nemlig forstås ud fra forskellige definitioner,
hvortil den kliniske recovery kan siges at være påvirket af den biomedicinske sygdomsforståelse.

1.6.1. Klinisk og social recovery

	
  
Den kliniske og sociale recovery kan begge siges at være objektive og generaliserende definitioner
af recovery, men de opstiller forskellige kriterier for, hvornår en person kan karakteriseres som
recovered.
Den kliniske recovery defineres ved, at personen ikke længere opfylder diagnostiske kriterier
eller har brug for medicinering, og indebærer derfor en helbredelse af den psykiske lidelse
(Macpherson et al. 2015: 1). Det anslås, at omkring 25 procent af diagnosticerede personer med
forskellige psykiske lidelser opnår en klinisk recovery (Christensen 2012: 15).
Slade, Longden og den professionelle recovery coach Ron Coleman fremfører en kritik imod
de professionelles vurdering af klinisk recovery, som er rettet mod, at recovery-processen finder
sted på baggrund af den kliniske behandlingseffekt og ikke ud fra personens egen vurdering af, om
denne er kommet sig (Coleman 2007: 29f; Slade & Longden 2015: 10). Definitionen af den kliniske
recovery er fast og varierer således ikke fra person til person (Slade & Longden 2015: 10). Coleman
forklarer, at den kliniske recovery vurderes ud fra en symptomskala, hvortil et totalt fravær af
symptomer er lig med en klinisk recovery (Coleman 2007: 29f). Han forklarer, at det væsentligste
ikke bør ligge i, hvorvidt der er sygdomssymptomer eller ej, men derimod om disse symptomer,
eksempelvis stemmehøring, er problematiske eller om de udgør en ressource for personen (Coleman
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2007: 29f). En række forskningsstudier har konkluderet, at den kliniske recovery ikke er enslydende
med et øget velbefindende hos personen (Cavelti et al. 2012: 20; Macpherson 2015: 5f). Dette kan
ses som en af de væsentligste bevæggrunde for, at den kliniske recovery må suppleres eller endda
erstattes af andre definitioner.
Den sociale recovery anvendes ligeledes af professionelle og defineres ved, at det er personens
sociale funktionsevne, der afgør, om personen er kommet sig. Det anslås, at cirka 50 procent af
personer med forskellige psykiatriske diagnoser opnår social recovery (Christensen 2012: 15).
Personen kan stadig opfylde diagnostiske kriterier for en psykisk lidelse og have brug for støtte og
medicin, men må ikke have været indlagt indenfor de seneste to år (Brams 2007: 39). Psykolog
Alain Topor er kritisk overfor den professionelles vurdering af personens sociale evner, idet han
anser disse som afhængende af sociale omstændigheder (Topor 2002: 18). Coleman kritiserer
ligeledes de professionelles brug af på forhånd givne definitioner som måleenhed for vurderingen af
social recovery, hvortil han oplister vurderingsparametrene således: “Arbejdsevne, evne til at tage
sig af basale behov, unormal adfærd som medfører utryghed for andre, kriminel adfærd, antal
venner eller seksuel funktion” (Coleman 2007: 49). Coleman mener parametrene er nogle, som alle
kan have svært ved at have kontrol over, uanfægtet af om man har en psykisk lidelse eller ej (ibid.:
49ff). Han beskriver dem som individuelle og subjektive behov, som hverken kan eller bør vurderes
af andre (ibid.: 54f).

1.6.2. Personlig recovery

	
  
I modsætning til den kliniske recoverys resultatorientering dækker den personlige recovery over en
subjektiv og varierende proces (Coleman 2007: 28; Eplov et al. 2010: 34; Slade & Longden 2015:
10). I denne forståelsesramme er behandling ikke nødvendigvis afgørende for at opnå recovery
(Slade & Longden 2015: 20). Den personlige recovery implicerer, at personen bliver i stand til
overkomme de negative personlige og sociale konsekvenser, som den psykiske lidelse har medført
(Cavelti et al. 2012: 20). Recovery behøver derfor ikke indebære, at personen i lægelig optik bliver
helbredt. Personlig recovery kan også betyde, at den enkelte bliver i stand til at leve et meningsfuldt
liv på trods af eventuelle sygdomssymptomer (Bjergborg 2006: 8). Ifølge Slade og Longden er
personlig recovery nu den forståelse af recovery, som er dominerende på internationalt plan (Slade
& Longden 2015: 14). Projekt Peer-støtte indskriver sig ligeledes i målsætningen om den personlige
recovery (Socialstyrelsen 2016).
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1.6.3. Vejen til recovery

	
  
Som beskrevet, er den personlige recovery en individuel og kompleks proces. Alligevel vil der
nedenfor udlægges fire trin, som kan være forbundet med at gennemgå en personlig recoveryproces. Her er det væsentligt at cementere, at trinene ikke skal forstås lineære, men derimod som
cykliske (Jensen 2006: 93; Topor 2002: 63). Den professionelle recovery-coach Coleman er
tidligere diagnosticeret med skizofreni og har tilbragt 13 år af sit liv i det psykiatriske system
(Coleman 2007: 4). Colemans fire trin bidrager med en subjektiv og erfaringsbaseret viden,
hvorimod Topors anvisninger er baseret på forskningsmæssige resultater (Topor 2002: 61).
Det første trin af recovery-processen indebærer ifølge Coleman og Topor erkendelsen af, at
personen ikke kun er lidelsen, men at der også findes dele af personen, som ikke er berørt af
lidelsen. Personens eget håb såvel som andre menneskers tiltro til personens evne til at kunne opnå
recovery nævnes i denne sammenhæng som havende afgørende betydning for recovery-processen
(Bonnie & Stickley 2008: 149; Coleman 2007: 17ff; Topor 2002: 61f). Coleman advarer imod at
isolere sig fra omverdenen og udelukkende have relationer af professionel karakter. Derimod ser
han det væsentligt gradvist at vende tilbage til sin normale hverdag i samspil med et trygt og
betydningsfuldt netværk (Coleman 2007: 17ff).
I det andet trin beskrives vigtigheden i at arbejde hen imod selvtillid, selvagtelse og
selvaccept. De forklarer, at man som psykisk lidende er nødt til at ændre den del af sin
selvforståelse, der fastholder en i rollen som passiv patient. Man er nødt til at acceptere og finde en
stolthed i sig selv over hvem man er, da man først herefter kan arbejde hen imod at komme sig
(Coleman 2007: 20f; Topor 2002: 62).
Det tredje trin indbefatter, at personen aktivt begynder at handle ud fra sin udviklede
selvforståelse. Det indebærer en fornyet tiltro til egne styrker, som kan give mod til at træffe egne
valg, fremfor at lade andre træffe sine valg for sig. Hertil er det væsentligt at tage ansvar for
konsekvenserne af disse valg, uden nødvendigvis at anskue en svær situation som tilbagefald og
hjælpeløshed (Coleman 2007: 22; Topor 2002: 63).
Det fjerde trin hævdes at være nøglen til recovery, idet man ved dette trin bryder fri af de
professionelles tolkninger af ens oplevelser, og i stedet begynder at tage ejerskab over egne
tolkninger. Hertil kan man begynde at inddrage sine succesfulde handlinger i selvforståelsen,
hvilket vil medføre en øget kontrol over eget liv (Coleman 2007: 23; Topor 2002: 63).
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Det kan sammenfattes, at recovery-processen i høj grad handler om rejsen fra passiv patient til
aktivt subjekt. Ligeledes tyder det på, at recovery er en social proces, som blandt andet afhænger af
personens netværk (Borg et al. 2011). På baggrund heraf kan det hævdes, at recovery-processen er
subjektiv og personlig, men sjældent individuel uden støtte fra netværk eller professionelle.
Endvidere kan det udledes, at ovennævnte trin lægger op til, at recovery-processen primært foregår
udenfor det etablerede behandlingssystem, hvilket peger på nødvendigheden i at nytænke
behandlingsindsatserne.
De fremlagte trin til recovery vil anvendes i analysen af modtagernes udsagn for at kunne
belyse, hvad der er essentielt for deres recovery-proces og for at kunne undersøge, hvorvidt peerstøtten har mulighed for at bidrage til disse trin. Endeligt vil de anvendes som led i at belyse, hvor
langt modtagerne er kommet i deres recovery-proces.

1.7. Specialets bidrag til feltet

	
  
Efter ovenstående indblik i forskningen om recovery og peer-to-peer finder vi det relevant at
argumentere for, hvordan nærværende speciales vidensproduktion kan bidrage til feltet.
I specialets begyndelsesfase havde vi et møde med Klavs Serup Rasmussen, projektlederen af
Projekt Peer-Støtte i Det Sociale Netværk, som ytrede ønske om, at vi gennem udarbejdelsen af
specialet kunne bidrage til at give stemme til modtagerne af peer-støtten. Brugerperspektivet i
psykiatrien såvel som i evalueringen af Projekt Peer-støtte synes ifølge Rasmussen at være
underprioriteret og forskningsmæssigt underbelyst (Bilag 8). Dette forstærkede vores oprindelige
ønske om at undersøge modtagernes oplevelser set fra deres perspektiver, hvilket derfor lagde
grund for et samarbejde i undersøgelsen af Projekt Peer-støtte.
Vi mener at kunne argumentere for, at specialet bidrager til en belysning af
brugerperspektivet i Projekt Peer-støtte. Vi har gennem vores interviews med modtagerne forsøgt at
give stemme til en marginaliseret samfundsgruppe. Dermed har vi bidraget til at skabe ny viden om
en samfundsgruppe, der ofte bliver umyndiggjort og frataget agens, idet deres perspektiver sjældent
bliver belyst i forskningen på området.
Med afsæt i forskningsvandringen er det blevet tydeligt, at den personlige recovery hidtil
primært er blevet undersøgt ud fra kvantitative metoder, hvor særligt evidensen ved den personlige
recovery har været genstand for opmærksomhed. Der mangler derfor et forskningsmæssigt fokus
på, hvordan enkelte personer har opnået recovery. Af samme grund er der behov for kvalitativ
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forskning på området, som kan belyse de personlige fortællinger om at gennemgå en recoveryproces (Shanks et al. 2013: 974). Vi vil argumentere for, at specialet netop bidrager til denne
underbelyste del af forskningen gennem vores kvalitative undersøgelse af, hvordan modtagerne
betydningstilskriver deres oplevelser med recovery. Ydermere bidrager specialet med en viden om
den forskningsmæssigt underbelyste relation mellem modtager og peer-støttemedarbejder. Hertil
undersøger vi, hvordan relationen kan facilitere håb om recovery hos modtagerne. Endvidere
bidrages der med en undersøgelse af, hvilke af peer-støttemedarbejdernes arbejdsmetoder der er
særligt fordrende for modtagernes recovery-proces. Eftersom specialet undersøger det første
regionale projekt med peer-støtte som recovery-understøttende ressource (Rapport fra Regeringens
udvalg om psykiatri 2013: 212ff), kan vores speciale være med til at skabe viden på et område, der
er i udvikling. Af samme grund håber vi, at nærværende speciale kan foranledige til fornyet
inspiration i udformningen af fremtidige tiltag i psykiatrien, hvori potentialet af peer-støttens
arbejdsmetoder i højere grad inddrages og opprioriteres.
Vi håber, at specialet kan bidrage til Det Sociale Netværks evaluering af Projekt Peer-støtte i
Region

Hovedstaden

i

samspil

med

Socialstyrelsens

evaluerende

kvantitative

spørgeskemaundersøgelser10. Vores fremanalyserede konklusioner, baseret på kvalitative interviews
med udvalgte deltagere, mener vi bør have betydning for den fremtidige udvikling af peer-støtten.
Vi er forhåbningsfulde om, at dette kan indgå som en værdifuld komponent til Socialstyrelsens
evalueringer, så brugerperspektivet opprioriteres i evalueringen og tilrettelæggelsen af Projekt Peerstøtte efter pilotfasen.

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10

Socialstyrelsen foretager kvantitative spørgeskemaundersøgelser for at undersøge effekten af Projekt Peer-støtte for
såvel modtagere som peer-støttemedarbejderne. Dog fokuserer de hovedsageligt på peer-støttemedarbejderne, hvorfor
vi finder det nødvendigt også at belyse modtagernes oplevelser på et kvalitativt grundlag.

	
  

16	
  

Kapitel 2: Teori
________________________________________________________________
Følgende kapitel vil fremhæve den teoretiske og videnskabsteoretiske position, der er fundet
relevant som analytisk værktøj til at kunne belyse vores problemformulering. Kapitlet indeholder en
redegørelse for vores videnskabsteoretiske afsæt, en argumentation for konsistensen i vores
undersøgelse, en præsentation af vores teoretiske ramme og slutteligt en kritik af det teoretiske
perspektiv.

2.1. Videnskabsteoretisk afsæt

	
  
I indeværende afsnit vil der redegøres for kritisk psykologis videnskabsteoretiske position: historisk
dialektisk materialisme, som ligeledes er den, vi i specialet positionerer os ud fra.
Kritisk psykologi blev udviklet i begyndelsen af 1970’erne ved Freie Universität Berlin og har
ifølge den kritiske psykolog Line Lerche Mørck sit videnskabsteoretiske ophav i historisk dialektisk
materialisme (Mørck 2006: 37). Historisk dialektisk materialisme udspringer blandt andet af
marxismen, som den er formuleret af Karl Marx og Friedrich Engels og herunder særligt Marx’
Feuerbach teser (Mørck 2006: 37; Shapiro 2007: 13). Ifølge den kritiske psykolog Klaus Holzkamp
omhandler Marx’ teori sammenhængen mellem samfundsmæssig og individuel reproduktion af
livsbetingelser. Holzkamps ærinde i kritisk psykologi er at bringe et subjektvidenskabeligt fokus i
spil og samtidig tage udgangspunkt i en marxistisk tankegang om, at individ og samfund gensidigt
(re)producerer hinanden (Holzkamp 2005: 9f).
Den historiske dialektik indbefatter, at den erkendte verden og menneskets forestillinger om
denne konstant er i udvikling og forandring. Mennesket skal ses ud fra dets historiske kontekst og
som værende i et dialektisk forhold til de samfundsmæssige betingelser (Mørck 2006: 260). Vi har
forsøgt at imødekomme den historiske dialektik ved at redegøre for psykiatriens historiske
udvikling. Endvidere har vi i vores interviewguides haft modtagernes betydningstilskrivelser af
deres opvækst for øje, da deres livsførelser må ses i en historisk dialektisk sammenhæng.
Mennesket er dermed både determineret af og medkonstruerende af de objektive betingelser, som
det handler og eksisterer under i en bestemt historisk kontekst (ibid.).
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Materialisme dækker ifølge Mørck over, at verden, og dermed de objektive betingelser, eksisterer
uafhængigt af menneskets bevidsthed. Derimod er menneskets bevidsthed afhængigt af den
objektivt eksisterende virkelighed, kaldet ‘materien’ (ibid.: 261). Med andre ord eksisterer de
objektive betingelser forud for menneskets erkendelse af disse, men menneskets bevidsthed
afhænger af dets væren i den objektive verden. Ifølge psykolog Torben Bechmann Jensen indebærer
det dog ikke, at personer eller forhold bliver objektiviseret, men det stiller skarpt på, at betingelser
og subjekter forstås og forandres i en historisk kontekst (Jensen 2005: 117).
Flere argumenterer for, at kritisk psykologi bygger på en realistisk virkelighedsforståelse, idet
der tages udgangspunkt i materialismen. Hermed anerkendes det, at verden eksisterer uafhængigt af
mennesket, og at mennesket er i stand til at erkende dette (Christensen 2014: 224; Jensen 2005:
117). Psykolog Ian Parker argumenterer dog for, at kritisk psykologi hverken bør placeres som
tilhørende en realistisk eller relativistisk videnskabsteoretisk forståelse. Han mener, at kritisk
psykologi ikke abonnerer på én epistemologisk position fremfor andre, men at der derimod
sammenfattes mange forskelligartede opfattelser af epistemologiske positioner i teorien (Parker
1998: 36). På trods af kritisk psykologis betydningstilskrivelse af den objektive verdens eksistens
forud for menneskelig bevidsthed vil vi argumentere for, at den alligevel ikke udelukkende kan
klassificeres som tilhørende den realistiske virkelighedsforståelse. Vi sporer en fremhævelse af den
relativistiske opfattelse, idet der lægges vægt på mennesket som en aktiv medskaber af de objektive
betingelser og dermed den materielle verden. Derfor vil vi, i tråd med Parker, karakterisere kritisk
psykologi som værende et sted mellem den realistiske og relativistiske virkelighedsopfattelse.
Denne videnskabsteoretiske forståelse anvendes i analysen af vores deltagere, og deres objektive
betingelser anses som havende betydning for deres livsførelse og handlemuligheder. Samtidig anser
vi vores deltagere som potentielle forandringsskabere, således at disse ikke anskues som
determinerede af deres betingelser.
I nærværende speciale anvendes to differentierede begrebsbetegnelser: personens individuelle
livsbetingelser og de objektive betingelser. Vi anvender disse forskelligartede betegnelser for at
knytte an til en forståelse af, at der i samfundet eksisterer objektive og materielle betingelser, som
hvert individ producerer og reproducerer på særlige måder gennem sin positionerede deltagelse. I
kraft af den særlige positionerede deltagelse i forskellige kontekster udvikler personen sine
individuelle livsbetingelser. De individuelle livsbetingelser er forankret i de objektive betingelser
og kan ikke forstås isoleret derfra (Dreier 2002: 71). I specialet fokuseres der særligt på deltagernes
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oplevelser af deres individuelle livsbetingelser, men da disse tager afsæt i de objektive betingelser,
berøres de også gennem analysen af deltagernes betydningstilskrivelser.

2.1.1. Konsistens mellem videnskabsteori, teori, metode og genstandsfelt

	
  
Følgelig vil der argumenteres for specialets konsistens mellem de anlagte teoretiske og metodiske
perspektiver.
Vores anvendte teoretiske perspektiv er kritisk psykologi, som bygger på historisk dialektisk
materialisme, hvilket ligeledes udgør vores videnskabsteoretiske perspektiv for undersøgelsen.
Disse anlagte teoretiske perspektiver kan derfor siges at være konsistente. Vi har fundet dem
relevante til at kunne analysere de individuelle livsbetingelser som gensidigt forankret i de
objektive betingelser. Det findes relevant for besvarelsen af vores problemformulering, idet der her
kan fokuseres på det dialektiske forhold mellem peer-støttens betingelser og modtagernes recoveryproces.
Vores metodiske valg er truffet ud fra en refleksion af vores valgte teori og undersøgte
genstandsfelt. Vi har valgt at anvende første-persons perspektivet og inddrage deltagerne som
medforskere

i

vores

kvalitative

interviews.

Disse

valg

er

truffet

på

baggrund

af

erkendelsesinteressen i kritisk psykologi, der centrerer sig om selvforståelsen (Holzkamp 1998: 21).
Derfor vil vi argumentere for, at der er konsistens mellem vores teoretiske perspektiv og anlagte
metodiske tilgange i kraft af erkendelsesinteressens adækvathed med vores metodiske valg, idet der
herigennem knyttes an til en analyse af deltagernes selvforståelser.
Denne erkendelsesinteresse har vi ligeledes fundet relevant i forhold til vores undersøgte
genstandsfelt, idet der indenfor recovery-forskningen mangler fokus på personlige recoveryprocesser gennem et brugerperspektiv. Vi mener derfor, at selvforståelsen er et essentielt aspekt af
at kunne forstå modtagernes recovery-proces og oplevelser med peer-støtten.
På baggrund af ovenstående vil vi argumentere for, at der er konsistens mellem vores
teoretiske perspektiver og dertilhørende erkendelsesinteresse samt vores metodiske tilgange til det
undersøgte genstandsfelt.
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2.2. Teoretisk ramme

	
  
Afsnittet vil præsentere læseren for vores overordnede teoretiske ramme, og samtidig vil der
argumenteres for de udvalgte begrebers relevans for undersøgelsen.
Centrale teoretikere indenfor den kritiske psykologi er de tyske psykologer Ute HolzkampOsterkamp og Klaus Holzkamp og i Danmark særligt psykologen Ole Dreier (HolzkampOsterkamp 2012: 10). Kritisk psykologi er således hovedsageligt en dansk og tysk retning, som har
været inspireret af Alexej N. Leontjevs virksomhedsteori11 (Dreier 2002: 54; Jartoft 1996: 182). Vi
anvender primært Dreier og Holzkamps udlægninger af kritisk psykologi. Begrundelsen herfor er,
at Holzkamp anses som en af hovedteoretikerne i kritisk psykologi (Nissen 2002: 68), og Dreier har
haft tæt samarbejde med Holzkamp i udviklingen af den kritiske psykologi. Endvidere er Dreier den
mest fremtrædende kritiske psykolog i Danmark og kan siges at bidrage med en mere nutidig
fortolkning af teorien (Holzkamp-Osterkamp 2012: 10). Vi supplerer disse hovedteoretikere med
blandt andre de kritiske psykologer Holzkamp-Osterkamp, Line Lerche Mørck, Morten Nissen,
Morus Markard og Vibeke Jartoft.
I nedenstående afsnit vil vi udfolde de begreber, vi har fundet relevante til at belyse vores
empiri. Vi har udvalgt følgende begreber: Deltagelse, daglig livsførelse, handleevne, emotionalitet
og selvforståelse. Disse begreber findes aktuelle for vores undersøgelse, idet en indsigt i
modtagerens dagligdag og livsbetingelser er central for en forståelse af, hvilke udfordringer i
modtagerens liv peer-støtten har til formål at hjælpe personen med at komme sig af. Endvidere
anser vi det for nødvendigt at få indblik i modtagerens handleevne og selvforståelse for at kunne
opnå en forståelse af modtagerens udfordringer og ressourcer i sin livsførelse. Modtagernes
emotionalitet og deltagelse findes vedkommende at undersøge for at kunne fokusere på deres
betydningstilskrivelser af deres livsførelser og oplevelser med peer-støtten ud fra deres førstepersons perspektiver.
Disse udvalgte begreber betragtes som adækvate for at kunne undersøge de aspekter, der kan
indgå i en personlig recovery-proces. Det udleder vi på baggrund af forskningen om recovery samt
de personlige recovery-beretninger, vi har stiftet bekendtskab med gennem Coleman og Lauveng
(Coleman 2007; Lauveng 2015).
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Virksomhedsteorien, eller den kulturhistoriske skole, udspringer af den marxistiske dialektiske materialisme.
Individet anskues i virksomhedsteorien som en del af en større historisk og samfundsmæssig kontekst (Christensen
2014: 83f). Dreier hævder, at Leontjev mangler blik for den individuelle virksomheds samfundsmæssige sammenhæng,
hvilket fører til abstrakt forståelse af personligheden. Derfor ønsker Dreier at udbygge kritisk psykologi til at indeholde
personlighedens samfundsmæssige sammenhæng (Dreier 2002: 65).
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2.2.1. Kritik af den traditionelle psykologi og udviklingen af en dialektisk
psykologi

	
  
I følgende afsnit vil Holzkamp og Dreiers kritik af den traditionelle psykologi blive præsenteret, da
vi finder det uundgåeligt at belyse det ‘kritiske’ aspekt ved kritisk psykologi. Ligeledes vil et af de
mest grundlæggende aspekter af den kritiske psykologi fremføres – nemlig forholdet mellem subjekt
og samfund.
Vi finder det væsentligt at illustrere udviklingen fra at have studeret mennesket som et objekt i den
traditionelle psykologi, til at studere mennesket som et aktivt og reproducerende subjekt i den
kritiske psykologi. Holzkamp hævder: “at i den traditionelle psykologi er mennesket skam ikke
subjekt for videnskabelig metodik” (Holzkamp 2005: 5). Heraf udleder vi, at Holzkamp anklager
den traditionelle psykologi for ikke at anskue mennesket som et subjekt, men derimod snarere som
et objekt for videnskabelig forskning. Ud fra vores tolkning dækker den traditionelle psykologi
særligt over Sigmund Freuds psykoanalyse (Dreier 1979: 8) samt andre psykologiske teorier, der
har eksisteret før den kritiske psykologi12. Dreier og Holzkamp er især skeptiske overfor, hvordan
der fejlagtigt er blevet set på menneskets livsbetingelser i den traditionelle psykologi (Dreier 2013:
5; Holzkamp 2005: 8).
Holzkamp ønsker med kritisk psykologi at skabe et nyt paradigme indenfor psykologien,
hvori dialektikken mellem subjekt og samfund indfanges (Holzkamp 2005: 7). Han mener, at det er
forfejlet at anskue samfundet som en samling af på forhånd givne strukturer af betingelser og
normer, som individet er underkastet. Han plæderer derimod for, at det interessante er: ”Hvordan
finder individet sig til rette i det, hvordan udvikler det sig i det? Og det andet spørgsmål: Hvordan
den enkelte egentlig kan være i stand til og motiveret for at deltage i skabelsen af livsbetingelserne”
(Holzkamp 2005: 9). Vi finder dette relevant som led i at belyse, hvordan modtagerne kan være
motiveret for at forandre deres livsbetingelser i deres personlige recovery-proces.
Ifølge Dreier er relationen mellem samfundet og subjektet en mulighedsrelation og ikke en
mekanisk determination (Dreier 2002: 53). Der findes derfor altid flere forskellige
handlemuligheder. Ifølge Dreier må en undersøgelse af personligheden udforskes gennem dens
udvikling i og med sine samfundsmæssige handlesammenhænge (ibid.: 62). Dreier og Holzkamp
plæderer for, at personen har en ’dobbelt mulighed’ i forhold til samtidigt at leve under sine
betingelser og forsøge at forandre disse, hvilket åbner for at anskue personen som deltager og ikke
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Her tænkes der særligt på de større psykologiske retninger som eksempelvis Humanistisk psykologi og
Behaviorismen (Jartoft 1996: 181)

	
  

21	
  

blot som en social aktør (Dreier 2002: 63; Holzkamp 2005: 8). Den dobbelte mulighed vil blive
undersøgt i forhold til, hvordan modtagerne er med til at (re)producere egne livsbetingelser, som
samtidigt er forankret i de objektive betingelser. Dreier argumenterer for, at der gennem den
dobbelte mulighed skabes en gensidig relation mellem personens objektive betingelser og egen
medbestemmelse, når personen udnytter sine handlemuligheder. Han slår dog fast, at personen ikke
kun er et subjekt, når det forsøger at forandre sine livsbetingelser. Det er også et subjekt, når det
handler og udnytter sine muligheder indenfor rammerne af sine nuværende betingelser (Dreier
2002: 64).

2.2.2. Deltagelse

	
  
Dette afsnit har til formål at belyse, hvordan den kritiske psykologi anskuer personer som
positionerede og situerede deltagere.
Mørck anvender begrebet handlesammenhæng til at betone, at praksis er organiseret i særlige
sammenhænge i personers handlen, som er konkret forankret i tid og rum. Det stiller skarpt på, at
personer i bestemte handlesammenhænge deltager fra en særlig position og handler ud fra en
bestemt opfattelse, som udgør deres første-persons perspektiv (Mørck 2006: 38). Alle deltagere har
forskellige opgaver og ansvarsområder i adskillige praksisser og situationer, hvorfor der er tale om
en situeret deltagelse i den sociale praksis i en særlig kontekst. Den positionerede deltagelse og
handlemulighederne kan forhandles indenfor konteksten, men med større eller mindre indflydelse
herpå (Dreier 2013:9). I den forbindelse vil vi undersøge de objektive betingelsers handlerum for at
kunne belyse modtagernes handlemuligheder for recovery i deres livsførelser.
En person befinder sig altid på et ståsted, som bevirker et særligt perspektiv. Der er
forbindelser mellem de forskellige ståsteder en person handler ud fra gennem tiden. Dét perspektiv,
en person indtager på et særligt sted, er derfor formidlet af personens subjektive forhold til disse
forbindelser. Disse anlagte perspektiver kommer også til udtryk i relationen til andre mennesker,
hvor de vil påvirke, hvilke standpunkter personen tager i livet. Vi forstår standpunkter som
holdninger og meninger individet vil indtage gennem sin deltagelse. Det er standpunkterne, der er
med til at definere en persons ’partnere’ og ’modstandere’ i forskellige situationer (Dreier 2002:
71). Endvidere vil en persons handlegrunde i en given kontekst, afhænge af personens standpunkter
om praksissen og dens formål. Standpunkterne er dermed afgørende for, hvorvidt personen vil
engagere sig i konteksten og dermed forandre eller opretholde den sociale praksis (Dreier 2013: 10).
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Ifølge Dreier er begrebsliggørelsen af standpunkter særlig væsentlig, da den definerer personen som
en aktiv deltager, fremfor en der passivt er determineret af sin position i denne praksis (Dreier 2013:
10). Vi vil undersøge modtagernes standpunkter om deres deltagelse og handlemulighederne
forbundet herved.
Dreier forklarer, at der gennem den kritiske psykologi bringes et fokus på, at den enkeltes
handlegrunde i en særlig kontekst er forbundet med personens andre aktiviteter, ståsted og
personlige situation. På den måde argumenterer han for, at den traditionelle psykologis dualisme
mellem personen og de objektive betingelser undgås, og i stedet opretholdes det dialektiske forhold
(Dreier 2002: 67; Dreier 2013: 8). Forskellige personers deltagelse og ansvar er ikke uafhængige af
hinanden eller af konteksten. En persons succesfulde deltagelse i sociale praksisser udgør ifølge
Dreier grundlaget for individets udviklings- og handlemuligheder (Dreier 2013: 9). I den
forbindelse kan det udledes, at det også kan føre til en indskrænkning af individets
udviklingspotentiale, hvis personen ikke succesfuldt formår at deltage indenfor situationens
dertilhørende sociale praksisser. Det skal ikke forstås ud fra en deterministisk optik, men snarere ud
fra en forståelse af at en succesfuld deltagelse fordrer muligheder for forandring. Vi vil med afsæt i
denne teoretisering om handlegrunde og deltagelse analysere modtagernes handlegrunde for deres
deltagelse i forskellige handlesammenhænge. Det anses for relevant for at kunne opnå en forståelse
af de hæmmende og fremmende recovery-faktorer i modtagernes daglige livsførelse.

2.2.3. Daglig livsførelse

	
  
Herunder vil begrebet daglig livsførelse præsenteres med henblik på at illustrere, at rutiniseringen
og udviklingen af den daglige livsførelse sker i samspil med de samfundsmæssige deltagelsesbaner.
Holzkamp har udviklet begrebet daglig livsførelse til et psykologisk begreb på baggrund af et
oprindeligt sociologisk begreb om dette (Holzkamp 1998: 8). Begrebet skal stille skarpt på, at
førelsen af et dagligliv kræver en aktiv indsats fra subjektet. Derfor er den daglige livsførelse altid i
udvikling og er dermed ikke en passiv og stabil tilstand (ibid.: 9). En tilfredsstillende daglig
livsførelse opnås, ifølge Holzkamp, når personen er i stand til at indfri krav fra forskellige
situationer og relationer, således at disse integreres i en samlet daglig livsførelse, uden at det
medfører en kollision i personens liv (ibid.: 6). Dreier fastslår, at det kræver noget særligt at indfri
disse krav fra forskellige situationer i hverdagen, hvilket indebærer, at personen må lære at skabe
sig nogle rutiner for at kunne opretholde og overskue sin daglige livsførelse (Dreier 2013: 4).
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Holzkamp pointerer, at rutinerne indgår i livsførelsen uden fornyet refleksion af, hvilke grunde
personen måtte have til disse (Holzkamp 1998: 28). I denne sammenhæng inddrager Dreier
begrebet deltagerbaner som en måde at tydeliggøre individuelle livsførelser i et større arrangement
af samfundsmæssige deltagelsesbaner, således at den enkelte person må forfølge egne anliggender
og drømme på en hensigtsmæssig måde – for både den enkelte og samfundet (Dreier 2013: 15).
Livsførelsen er ikke betinget af samfundsmæssige forhold og krav, men er dog begrundet heri som
handlemuligheder for subjektet (Holzkamp 1998: 24).
Dreier cementerer, at førelsen af et dagligliv ikke er et kontrolleret og selvstændigt
anliggende, da det netop sker i samspil med andre deltagere i de samfundsmæssige deltagelsesbaner
(Dreier 2013: 15). Der er derfor tale om en overlappende livsførelse mellem forskellige deltagere i
en delt kontekst, hvori disse må komme til en overensstemmelse mellem både deres fælles og
forskellige grunde til hver deres personlige livsførelse (Dreier 2013: 17). Den daglige livsførelse
indbefatter personens selvforståelse, og denne vil ifølge Dreier forandre sig, når personen forandrer
sin livsførelses praksisstruktur (Dreier 1998: 5). Han pointerer, at eftersom livsførelsen præges af
rutiner kan den medføre en følelse af stabilitet og tryghed. Han forklarer, hvordan individer lever
med en modsigelse, idet de på den ene side trækkes mod en forandring af deres livsbetingelser og
dermed deres livsførelse, men på den anden side kan dette føles som en trussel mod det vante og
stabile (ibid.: 4). Holzkamp understreger i forlængelse heraf, at det kun er når personen udvider og
forandrer sine livsbetingelser, at der kan opnås en øget livskvalitet (Holzkamp 1998: 25). Vi vil
være opmærksomme på denne modsigelse i analysen af vores interviewmateriale, da vi formoder, at
recovery-processen indebærer en forandring af modtagernes livsbetingelser, som samtidig kan
udgøre en trussel mod den vante og trygge livsførelse.

2.2.4. Handleevne

	
  
Nærværende afsnit vil forklare, hvorledes personens handleevne i forskellige handlesammenhænge
afhænger af,

hvorvidt personen er i stand til at tyde eller begribe sine alternative

handlemuligheder.
Begrebet handleevne konkretiserer dialektikken mellem menneske og samfund. Begrebet stiller
skarpt på, at den individuelle handleevne ikke kan opfattes isoleret fra deltagelsen i den
samfundsmæssige reproduktion (Holzkamp 2005: 17; Jartoft 1996: 196). Personens handleevne skal
ses som formidlet af nogle eksisterende objektive handlemuligheder (Dreier 2002: 24f). En persons

	
  

24	
  

handleevne anses derfor ikke for at være en kontekstfri og personlig egenskab (Dreier 2013: 10).
Den udgøres derimod af individuelle erfaringer og forståelser af den konkrete kontekst samt den
sociale praksis, der indbefatter denne (ibid.: 9f). En væsentlig del af handleevnen er ifølge
Holzkamp evnen til at opleve sig selv som kilde til egne handlinger, og dermed opleve sig selv som
særlig i forhold til samfundsmæssigheden. Herved vil personen også kunne se, at andre mennesker
udgør hver deres særlige del af samfundsmæssigheden. Intersubjektivitet skal ifølge Holzkamp
forstås som evnen til at se, at andre personers handlinger er udtryk for deres egne hensigter
(Holzkamp 2005: 18). Intersubjektivitet dækker også over evnen til at kunne forstå, hvordan
mennesker i samspil med hinanden kan forandre deres livsbetingelser (ibid.: 26).
Dreier skelner mellem to former for handleevne: den udvidende handleevne og den restriktive
handleevne. Den udvidende handleevne henviser til handlinger, som forandrer personens
betingelser (Dreier 2002: 119). Når en person anvender den udvidende handleevne er det på
baggrund af, at denne kan forholde sig bevidst til sine livsbetingelser og gennem sine handlinger
ændre på disse (Jartoft 1996: 196). Det kædes af Jartoft sammen med den ‘middelbare handlen’,
hvilket implicerer, at personen søger at sikre sine livsbetingelser på længere sigt (ibid.: 196f). At
handle ud fra middelbare interesser forudsætter ifølge Holzkamp, at individet har en motivation for
at udvide sine livsmuligheder ved at analysere sin situation og handle på den, med målet om at øge
sin livskvalitet (Holzkamp 2005: 21). Han forklarer motivation således: “motivation afhænger af
muligheden for, i de individuelle mål samtidigt at forbedre ens egen rådighed over livsbetingelserne
og egen livskvalitet” (ibid.). Jartoft understreger, at motivation afhænger af, om der findes konkrete
handlemuligheder (Jartoft 1996: 199).
Den restriktive handleevne anvendes, når en person, grundet modsigelsesfyldte forhold, ser
det for risikabelt at forandre sine betingelser og dermed vælger at handle indenfor disse
modsigelsesfyldte forhold (Dreier 2002: 119; Jartoft 1996: 195). Den restriktive handleevne kædes
af Jartoft sammen med den ‘umiddelbare handlen’, som betyder, at personen handler kortsigtet i
forhold til de umiddelbare betingelser. Dette er ifølge Jartoft den typiske handlen i
hverdagssituationer, men det bliver problematisk, hvis en person udelukkende handler restriktivt og
umiddelbart, idet en sådan handlen på sigt kan modarbejde middelbare interesser (Jartoft 1996:
197). Denne skelnen mellem restriktive og udvidende handlinger vil anvendes til at analysere, om
modtagerne handler ud fra deres middelbare eller umiddelbare interesser i forskellige
handlesammenhænge.
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Evnen til at udføre restriktive eller udvidende handlinger er ifølge Holzkamp afhængigt af, at
personen kan overskue sine muligheder og alternativer og dermed deltage i den samfundsmæssige
opretholdelse (Holzkamp 2005: 18). Dette findes relevant i forbindelse med modtagernes recoveryproces, da vi formoder, at denne afhænger af, at de kan forholde sig bevidst til deres muligheder og
alternativer. Vi vil derfor undersøge, om peer-støtten kan bidrage til, at modtagerne kan overskue
deres muligheder og alternativer.
Holzkamp differentierer mellem to væsentlige begreber til at forstå ens egen livssituation. At
tyde er forbundet med en hverdagslig tænkemåde, hvori der skabes overfladiske sammenhænge
mellem ens betingelser. Når personen tyder en situation er det bundet op på, at personen i sin
umiddelbare realitet ikke er i stand til at gøre sig den ‘totalsamfundsmæssige’ sammenhæng
bevidst. Vi tolker, at den totalsamfundsmæssige sammenhæng dækker over kritisk psykologis
forståelse af menneske og samfund som værende i et gensidigt dialektisk forhold. Med andre ord vil
en persons forståelse af det dialektiske forhold være afgørende for, hvorvidt denne er i stand til at
tyde eller begribe den større samfundsmæssighed (Holzkamp 2005: 22). Når man derimod er i stand
til at begribe kan man, ifølge Holzkamp, på et dybere niveau forstå sin egen livssituation som en del
af den større samfundsmæssighed (ibid.). Holzkamp tydeliggør, at personen altid har mulighed for
at ændre sine livsbetingelser og dermed opnå mere rådighed over disse. På et tydende plan vil
personen ikke anvende sine muligheder og alternativer, men vil derimod affinde sig med sin
situation, på den måde den umiddelbart fremtræder. På et begribende niveau vil personen derimod
benytte sig af sine muligheder og alternativer for at forandre sine betingelser. Gennem disse
forandrede betingelser vil personen dermed ændre sin situation og daglige livsførelse (ibid.: 23).
Måderne at forholde sig til sine muligheder og alternativer på, kan kun forstås i relation til
personens handlerum (Dreier 2002: 113). Handlerummet udgøres af personens livsbetingelser, som
er forankret i de objektive betingelser. Hermed konstituerer handlerummet personens
handlemuligheder- og begrænsninger (Jartoft 1996: 196). Tyde og begribe vil anvendes som
begreber til at analysere, hvorledes deltagerne gennem deres recovery-proces forholder sig til deres
alternative handlemuligheder.

2.2.5. Emotionalitet

	
  
Følgende afsnit vil belyse, hvordan emotionalitet i en kritisk psykologisk optik er et centralt aspekt
af deltagelsen og derfor afgørende for, hvorvidt personen er i stand til at ændre relevante
livsbetingelser.
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Ifølge Dreier vil en persons emotionelle vurdering af sin pågældende situation og relationer influere
på vurderingen af muligheder og alternativer i andre situationer. Det vil påvirke personens
emotionelle befindende, sådan at personens handlegrunde og standpunkter vil påvirke deltagelsen
og relationen til andre mennesker (Dreier 2013: 10). Hertil understreger Dreier, at en persons
deltagelse ikke er determineret af situationen, men at deltagelsen altid vil være situeret (ibid.: 11).
Motivation og emotionalitet er for Holzkamp-Osterkamp centrale elementer af den kritiske
psykologi. Hun finder det interessant at se på, hvorvidt emotionelle processer er i stand til at ændre
relevante livsbetingelser, og derfor ses de i relation til handleevnen (Holzkamp-Osterkamp 2012:
110).
Emotioner kan både være klare og uklare. Når personens emotioner er tydelige og bevidste
for den enkelte og når relationer til andre mennesker og situationer er entydige, er der tale om klare
emotioner. Når emotionerne er klare, får personen også mulighed for at handle på disse. Emotioner
er derimod uklare, når relationerne til omverdenen er modsigelsesfyldte og bestemte
udviklingsmuligheder forhindres. Således vanskeliggøres subjektet i at handle på sine klare
emotioner (ibid.: 113f). Vi vil i analysen være opmærksomme på, hvorvidt modtagerne har uklare
emotioner, da vi formoder, at dette kan vanskeliggøre deres recovery-proces.

2.2.6. Selvforståelse

	
  
Følgeligt vil begrebet selvforståelse belyses, da denne er personens situerede forståelse af sig selv
og sin livsførelse.
Dreier forklarer, at en persons selvforståelse er en situeret kæde af oplevelser og erfaringer, som
udgør personens ståsted i en given kontekst. Dette forklarer han på følgende måde:
En person kan altså både begrunde sine oplevelser og forståelser lokalt og forbinde og
forarbejde dem i sin selvforståelse, mens den udfolder sig over tid og sted i hendes
deltagerbaner. Selvet eller den personlige identitet er med andre ord situeret i en persons
deltagerbaner i social praksis (Dreier 2013: 18).

Vi sporer den samme forståelse hos Holzkamp, idet han beskriver, hvordan selvforståelsen
indbefatter en forståelse af egne grunde til sine handlinger (Holzkamp 1998: 21).
Selvforståelsen er forankret i personens nuværende daglige livsførelse. Når en person får
adgang til nye situationer og dermed nye positioner, giver det ifølge Dreier anledning til en
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revurdering af sig selv og sin daglige livsførelse (Dreier 2013: 18). Med andre ord sker udviklingen
af selvforståelsen ikke i et vakuum, der drives indefra, men derimod i samspil med de
samfundsmæssige deltagelsesbaner (ibid.). Selvforståelsen er dermed ikke en stabil og afsluttet
størrelse, men en situeret forståelse af sig selv og sin daglige livsførelse. Af samme grund er det
selvforståelsen, der vejleder og influerer livsførelsen og personens standpunkter om denne (ibid.:
19).
Ifølge Dreier er der også interpersonelle aspekter ved selvforståelsen. Disse kommer til
udtryk, når der i en kontekst er forskellige deltagere med overlappende livsførelser, som udfordrer
og udvikler den enkeltes selvforståelse (ibid.). Selvforståelsen bunder ligeledes i en interesse om at
komme til forståelse med andre, hvilket kaldes den sociale selvforståelse (Holzkamp 1998: 21). Det
er i denne sammenhæng, at personen udpeger sine allierede og sine modstandere, hvilket er en
proces, der udfordrer selvforståelsen (Dreier 2013: 19). Ifølge Dreier er det i denne konstellation, at
psykiske lidelser kan opstå. Gennem konflikter mellem deltagere i en bestemt handlesammenhæng,
som står i vejen for hinanden grundet modstridende behov og interesser, vil muligheden for
udviklingen af en problematisk livsførelse opstå, hvilket kan diagnosticeres som en psykisk lidelse
hos den enkelte (Dreier 2002: 118). Ifølge Dreier er psykiske lidelser udtryk for en uhensigtsmæssig
begrænsning af personen, som også bevirker, at handleevnen bliver utilstrækkelig til at klare disse
begrænsede livsbetingelser (ibid.: 109). Her flyttes fokus således væk fra at anskue psykiske lidelser
som særlige personlige tilstande (ibid.: 118). Denne forståelse af psykiske lidelser, som resultat af
en uhensigtsmæssig daglig livsførelse, vil vi hævde muliggør recovery i takt med udviklingen af en
mere hensigtsmæssig daglig livsførelse.

2.3. Kritik af det teoretiske perspektiv

	
  
Nærværende afsnit har til hensigt at indvie læseren i en række kritikpunkter af vores anvendte
teoretiske perspektiv. Kritikken rejses med afsæt i litteraturen, hvortil vi vil reflektere over disse
kritikpunkters betydning for vores undersøgelse.
Cand.psych. Jesper Döpping anklager den kritiske psykologi for at have: “svært ved at fastholde de
samfundsmæssige forholds betydning i menneskers handlesammenhænge, når den kritiske psykologi
selv skal foretage empirisk forskning” (Döpping 1992: 178). Kritikken rejses med afsæt i følgende
tre kritikpunkter: For det første mener han, at den kritiske psykologi ikke formår at arbejde ud fra
en socialpsykologisk genstandsforståelse i sin betragtning af det enkelte individ. For det andet
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mener han ikke, at den kritiske psykologis to-trins analyse, betingelses-, betydnings- og
begrundelsesanalysen, kan: “gribe det socialpsykologiske problem”. Det socialpsykologiske
problem er ifølge Döpping: “forholdet mellem samfundsmæssige handlenødvendigheder og de
subjektive livsperspektiver” (Döpping 1992: 196). Endeligt mener han, at den kritiske psykologis
forskningsinteresse afgrænses til et personlighedspsykologisk niveau, på trods af kritisk psykologis
afstandtagen fra dette (ibid.: 178).
Döpping argumenterer for, at den kritisk psykologiske analyse af subjektet fokuserer på de
særegne og individuelle forhold dette har til sine betingelser. Han mener, at der i denne
sammenhæng bør fastholdes et fokus på de objektive betingelsers påvirkning på individets
handlemuligheder (ibid.: 179). Heraf kan det udledes, at Döpping fremfører en kritik af, at kritisk
psykologi i praksis negligerer de objektive betingelsers betydninger i sig selv, på trods af dens
intention om at anskue individ og samfund som gensidigt afhængige.
Döpping forholder sig kritisk til, at kritisk psykologi i første trin af analysestrategien,
betingelses-

og

betydningsanalysen,

søger

at

bestemme

de

objektive

betingelser

og

samfundsmæssige handlenødvendigheder, da han mener, at dette gøres ud fra personens standpunkt.
Det bliver således gennem personens subjektive perspektiv, at de objektive betingelser defineres
(Döpping 1992: 187). Vi udleder, at Döpping forholder sig skeptisk overfor, at betingelser og
betydninger sammenkædes i ét analytisk niveau fremfor at være to opdelte analyseniveauer.
Overordnet kritiserer Döpping kritisk psykologi for overvejende at fokusere på individet
fremfor

dialektikken

mellem

individet

og

samfundet,

hvilket

var

den

oprindelige

erkendelsesinteresse (ibid.: 188). Han placerer derfor kritisk psykologi som tilhørende en
subjektvidenskabelig personlighedspsykologi, hvis genstand er subjekters udviklingsmuligheder og
deres forhold til samfundsmæssige betingelser (ibid.: 209). Vi udleder, at Döpping på baggrund af
sine fremførte kritikpunkter ikke mener, at den kritiske psykologi kan anvendes til
socialpsykologisk forskning (ibid.: 208).
Vi anerkender den videnskabelige udfordring i at få adgang til materialiteten udenfor den
menneskelige formidling af denne. Vi er bevidste om udfordringen og finder den vedkommende for
specialet. Af samme grund vil vi nedenfor argumentere for, hvordan vi forholder os til denne kritik.
Vi er enige i Döppings rejste kritikpunkter på et metateoretisk niveau, da vi anerkender
problematikken i, at den kritisk psykologiske forskningsinteresse er at favne et socialpsykologisk
perspektiv, men at der i praksis opereres ud fra subjektive betydningstilskrivelser af objektive

	
  

29	
  

betingelser. Man kan argumentere for, at en analyse af samfundets objektive betingelser ikke alene
kan reduceres til menneskers oplevelser af disse. Dog stiller vi os en smule uforstående overfor
kritikken af den omtalte toleddede analysestrategi. Vi mener, at analysestrategien formår at gribe
forholdet mellem de samfundsmæssige handlenødvendigheder og de subjektive livsperspektiver og
dermed favne det dialektiske forhold mellem individ og samfund. Med andre ord mener vi, at vi
gennem individuelle livsfortællinger, i et første-persons perspektiv, kan opnå adgang til de
objektive betingelser. Dog er vi bevidste om, at vi analyserer de objektive betingelser ud fra et
subjektivt perspektiv, og dermed vil en selvstændig analyse af de objektive betingelsers betydninger
og essens i sig selv forsømmes. Vi opnår derfor udelukkende indblik i materialiteten gennem
deltagernes fortællinger, hvilket er konsistent med vores videnskabsteoretiske afsæt. Vi er netop
interesserede i at se på mennesker som medskabere af deres betingelser og dermed på dialektikken
mellem individ og samfund. Denne forståelse har som beskrevet på side 18 været afgørende for, at
vi positionerer os midt imellem den relativistiske og realistiske videnskabsteoretiske position.
Vi stiller os kritiske overfor, hvordan en selvstændig analyse af de objektive betingelser skulle
foregå uafhængigt af den menneskelige erkendelse af disse samt hvilket formål det skulle tjene for
besvarelsen af vores problemformulering. Eksempelvis ville en selvstændig analyse af
behandlingssystemet ikke nødvendigvis bidrage til en bedre forståelse af peer-støttens potentiale.
Med afsæt i forskningsvandringen er der netop mangel på viden om brugerperspektivet, hvorfor en
isoleret analyse af behandlingssystemet ikke havde afhjulpet denne vidensmangel. Endvidere finder
vi det relevant at undersøge modtagernes oplevelser med behandlingssystemet, fremfor at
undersøge det ud fra objektive forskningskriterier. Med andre ord ønsker vi at analysere de
objektive betingelser ud fra et subjektivt første-persons perspektiv.
Ydermere kan det diskuteres, hvorvidt man ud fra en kritisk psykologisk forståelsesramme
isoleret kan undersøge de objektive betingelser, idet mennesker i denne optik anskues som
medskabere af deres betingelser. Derfor vil vi hævde, at en undersøgelse af de objektive betingelser
altid vil være formidlet af mennesker, uanset hvilken metode vi valgte at udforske dem gennem.
Endvidere var Holzkamps primære kundskabsambition med kritisk psykologi at udvikle en
‘subjektvidenskabelig teori’, som favner samfundets påvirkninger på subjektet såvel som subjektets
aktive medskaben af sine betingelser (Holzkamp 2005: 10). Med andre ord har fokus fra
begyndelsen været på subjektet fremfor at have et samfundsvidenskabeligt perspektiv. Videre vil vi
hævde, at en analyse af de objektive betingelser i sig selv overfor en analyse af subjektets
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betydningstilskrivelser af disse ville risikere at havne i en dualistisk forståelse, hvilket netop har
været kritisk psykologis ambition at overskride.
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Kapitel 3: Metode
________________________________________________________________
Nærværende kapitel ekspliciterer specialets metodiske tilgange til den undersøgte praksis.
Endvidere vil der reflekteres over vores metodiske bearbejdelse af empirien samt specialets
reliabilitet, validitet og generaliserbarhed.

3.1. Første-persons perspektivet

	
  
I nedenstående afsnit vil valget af første-persons perspektivet som del af vores metodiske tilgang til
den undersøgte praksis begrundes.
Dreier fremfører et særdeles centralt metodologisk princip indenfor kritisk psykologi – førstepersons perspektivet (Dreier 2002: 22). Ifølge den kritiske psykolog Ernst Schraube er der en
fundamental forskel på forståelsen af mennesket og dets omverden ud fra henholdsvis et førstepersons perspektiv og et tredje-persons perspektiv. Sidstnævnte refererer ofte til et ‘objektivt’
perspektiv, som undersøger og opnår viden ved at se udefra på det undersøgte, hvorimod et førstepersons perspektiv er et blik indefra på det undersøgte. Derfor er det i denne sammenhæng den
undersøgtes forståelse af sig selv, sine erfaringer, tanker og handlinger, der sættes i centrum
(Schraube 2010: 92). Vi har valgt at anlægge et første-persons perspektiv på vores deltagere, idet vi
netop fokuserer på deres forståelser af egne handlinger og situationer. I kritisk psykologi er der
særligt indenfor den dansk-tyske tradition en tendens til, at det er brugere og eller samfundsmæssigt
marginaliserede gruppers første-persons perspektiver, der fokuseres på (Mørck 2006: 234), hvilket
vores speciale dermed kan siges at indskrive sig i.
Schraube kritiserer den traditionelle psykologi for at undersøge subjektet som et objekt ud fra
et tredje-persons perspektiv. Han finder dette problematisk, da subjektets erfaringer, tanker og
handlinger sker ud fra et situeret og individuelt perspektiv på verden, hvorfor en objektiv tilgang til
subjektet er fejlagtig (Schraube 2010: 93). Ifølge Schraube vil man forstå menneske og samfund
som værende i et dualistisk forhold, hvis man undersøger subjektet ud fra et tredje-persons
perspektiv. Det dualistiske forhold kan kun undgås ved at inkludere subjektiviteten og indtage et
første-persons perspektiv på det undersøgte (ibid.). Herigennem forstås mennesket som et aktivt
handlende subjekt, der er centrum for egne erkendelser (Holzkamp 2005: 5; Nissen 2002: 72;
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Schraube 2010: 100). Det implicerer en tilgang, hvori vores deltagere anses som ‘eksperter’ i
betragtningen af deres egen livsverden. Vi har bestræbt os på at imødekomme det i
interviewsituationerne, idet vi ved vores relativt åbne spørgsmål har forsøgt at give plads til deres
individuelle fortællinger på egne præmisser (Bilag 1). Dog er vi bevidste om, at vi ikke kan få
direkte adgang til deltagernes første-persons perspektiver, og derfor er det vores forståelser af deres
udsagn, der i specialet formidles (Shapiro 2007: 6). Ambitionen om at give plads til deltagernes
‘ekspertviden’ på egen praksis, har ligeledes bevirket et ønske om at inddrage dem som
medforskere, hvilket følgeligt vil blive forklaret.

3.2. Medforskerperspektivet

	
  
Følgende afsnit vil centrere sig om at belyse den kritisk psykologiske ambition om at inddrage de
udforskede personer i forskningen, så deres perspektiver på egen praksis opprioriteres.
Mørck hævder, at kritisk psykologisk praksisforskning har et dobbelt formål om at bidrage til
teoriudvikling samt at analysere mulighederne for at forbedre den undersøgte praksis. Herudover
opfordres de udforskede personer til at være medforskere (Mørck 2006: 35). Holzkamp pointerer, at
mennesker er mere end objekter for videnskabelige forsøg, og at de må betragtes som
subjektvidenskabelige medforskere (Holzkamp 1998: 17).
Vi har ladet os inspirere af Det Sociale Netværk og peer-støttemedarbejdernes input inden
udførelsen af interviewene. Vi har medtænkt deres udsagn om, at psykisk lidende personers
perspektiver på eget behandlingsforløb ikke i tilstrækkelig grad inddrages i hverken praksis eller
forskningen på området, hvilket har affødt et ønske hos os om at give talerør til en marginaliseret og
umyndiggjort gruppe. Dette skal dog ikke forstås på den måde, at vi ukritisk formidler deltagernes
udsagn, og i Mørck og Nissens terminologi udelukkende er ’mikrofonholdere’ for deres ytringer.
Deltagernes udsagn sættes i relation til vores teoretiske perspektiv, med forbehold for at havne i
‘akademisk bedreviden’ (Mørck & Nissen 2005: 131). Vi søger således at skabe en dialektik
mellem deltagernes udsagn og det kritisk psykologiske perspektiv.
At anlægge et medforskerperspektiv implicerer ifølge Mørck, at de udforskede personer bliver
udforskende i eget liv (Mørck 2006: 223). I forbindelse hermed nærer vi håb om, at
interviewsituationerne kan fordre refleksioner, som kan føre til en udforskning af egne
handlegrunde og livsførelse hos vores deltagere (Holzkamp 2005: 29).
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Dreier stiller sig kritisk overfor forskningens manglende afdækning af brugernes perspektiver på
egen praksis (Dreier 1992: 211). Han forklarer vigtigheden i at anerkende de store forskelle på
personalet og brugernes perspektiver på deres delte praksis. Dette skal tydeliggøres i forskningen,
og heri skal brugernes ønsker og syn på praksissen fremhæves ved at inddrage dem som
medforskere (ibid.). Vi har netop forsøgt at inddrage deltagerne som medforskere, idet deres syn på
egen praksis danner grundlaget for nærværende speciale. Endvidere har vi opfordret dem til at læse
og kommentere transskriptionerne og har herefter inkorporeret deres korrektioner i analysen.

3.3. Præsentation af empirigrundlag

	
  
Nedenfor vil vores empiriske grundlag kort skitseres med fokus på, hvilke formål vores interviews
tjener for undersøgelsen.
Vi har valgt at udføre seks interviews, heraf fire interviews med modtagere og to interviews med
deres peer-støttemedarbejdere. Intentionen med disse interviews er at kunne belyse deres
betydningstilskrivelser af peer-støtten. Eftersom vi arbejder ud fra et kritisk psykologisk perspektiv,
har modtagernes individuelle livsbetingelser før og under peer-støtten betydning for analysen af
deres oplevelser med peer-støtten. Vi har valgt at analysere modtagernes betingelser for recovery ud
fra deres egne udsagn. Det gøres i et forsøg på at begribe dialektikken mellem de objektive og
individuelle betingelser for modtagerne. Der vil således ikke foretages en isoleret analyse af de
objektive betingelser udenfor modtagernes betydningstilskrivelser, da det ikke synes at bidrage til
besvarelsen af vores problemformulering.
Interviewene med peer-støttemedarbejderne vil danne grundlag for en analyse af deres
recovery-opfattelser og arbejdsmetoder, for at kunne bidrage til forståelsen af modtagernes
betydningstilskrivelser

af

peer-støtteforløbet.

Vi

har

valgt

ikke

at

analysere

peer-

støttemedarbejdernes recovery-proces, men snarere se på, hvordan de anvender deres egne
recovery-erfaringer i relationen til deres modtagere.

3.3.1. Det kvalitative interview

	
  
I dette afsnit vil der argumenteres for valget af det kvalitative interview som vores
empiriindsamlingsmetode.
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Ifølge professor i sociologi Jan Trost og lektor i organisationsledelse Lise Jeremiassen er det ved
kvalitative interviews væsentligt at forstå, hvad interviewpersonen tænker, handler og føler (Trost
& Jeremiassen 2010: 58). Vi er interesserede i at forstå, hvordan modtagerne betydningstilskriver
deres opvækst og livsbetingelser, men også særligt hvordan de anskuer deres nuværende daglige
livsførelse og forløb i peer-støtten. Her er det dog væsentligt at pointere, at fortiden i
interviewsituationen ses fra et nutidigt synspunkt, og dermed indeholder beretningerne
efterrationaliseringer (ibid.).
Da vi undersøger personlige og følsomme aspekter af deltagernes liv, har vi valgt at udføre
individuelle interviews, da disse ifølge psykolog Svend Brinkmann indeholder en højere grad af
fortrolighed, tillid og diskretion, end gruppeinterviews gør (Brinkmann 2014: 46). Vi har udført
ansigt-til-ansigt interviews, da vi herigennem mener bedst muligt at kunne facilitere en tryg og
behagelig stemning for modtagernes personlige fortællinger (ibid.: 48). I det semi-strukturerede
kvalitative interview, som vil blive uddybet på side 43, stiller intervieweren relativt få og åbne
spørgsmål, hvilket muliggør en kompleks og detaljerig besvarelse (Brinkmann 2014: 51; Trost &
Jeremiassen 2010: 25). I modsætning hertil er man i kvantitativ forskning interesseret i forbindelser
mellem forskellige faktorer, hvilket skal udmunde i viden, som er målbar og statistisk (Trost &
Jeremiassen 2010: 26f). Det kan sættes i relation til Socialstyrelsens kvantitative spørgeskemaer,
som har til formål at evaluere hele Projekt Peer-støtte. Hertil bidrager vores speciale med en
dybdegående undersøgelse af udvalgte deltageres oplevelser af peer-støtten ud fra et teoretisk
grundlag.
Trost og Jeremiassen plæderer for, at man så vidt muligt skal undgå en ujævn magtbalance, på
trods af to ikke-ligestillede positioner i interviewsituationen (ibid.: 96). Vi har bestræbt os på at
nedbryde den ekspertposition, der ofte kan medfølge, ved at vi har forsøgt at skabe en situation,
hvori deltageren føler sig væsentlig og værdsat. Vores indtryk er, at alle vores interviews har været
præget af et stemningsskift fra interviewets begyndelse til dets slutning. I begyndelsen fornemmede
vi deltagernes varsomhed og nervøsitet, men vores oplevelse er, at det undervejs i alle interviewene
udviklede sig til en afslappet og behagelig stemning for begge parter. Endvidere er vi blevet positivt
overrasket over alle deltagernes store åbenhed og nærvær i interviewsituationerne. Denne åbenhed
fra deltagerne har påvirket vidensproduktionen, idet vi har opnået adgang til et område, som kan
være privat og følsomt (Brinkmann 2014: 20).
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3.3.2. Kritik af det kvalitative interview

	
  
I nærværende afsnit vil der redegøres for dele af den fremsatte kritik af det kvalitative interview.
Dette vil belyses for at kunne imødekomme visse aspekter af den rejste kritik og samtidig
argumentere for valget af det kvalitative interview som vores empiriske grundlag.
Lektor i kommunikation Jan Foght Mikkelsen pointerer en række etiske problemstillinger ved
udførelsen og bearbejdelsen af det kvalitative interview. Her fremhæves særligt den asymmetriske
magtrelation mellem intervieweren og interviewpersonen, hvor intervieweren enevældigt har
mulighed for at fortolke interviewpersonens udsagn, uden at denne kan korrigere eller kritisere
fortolkningen (Mikkelsen 2015: 80). Denne privilegerede position mener han ligeledes kommer til
udtryk ved magten til at bestemme, om interviewpersonerne skal anonymiseres eller ej, på trods af
de alvorlige konsekvenser det kan medføre for dem. Asymmetrien ved det kvalitative interview kan
ifølge Mikkelsen ikke undgås, men kan minimeres ved færre og mere åbne spørgsmål (ibid.: 89f).
Vi har taget højde for kritikken ved at udforme en semi-struktureret interviewguide, hvor der
tilbydes et større rum for interviewpersonens perspektiver. Mikkelsen mener, at det kvalitative
interview kan føre til en objektivisering af interviewpersonen, hvis denne modvilligt bliver genstand
for forskerens formål med undersøgelsen (ibid.: 80ff). Vi har forsøgt at imødekomme denne kritik
gennem vores anlagte medforskerperspektiv og anonymisering af vores deltagere.
Antropolog og sociolog Nanna Mik-Meyer og professor i socialt arbejde Margaretha Järvinen
kritiserer Steinar Kvale, professor i psykologi, og Brinkmanns interviewtilgang for at stræbe efter
en afdækning af interviewpersonens livsverden. Dette er de kritiske overfor, idet de ikke mener, at
der findes en stabil livsverden, som forskeren kan afdække. I stedet mener de, at man bør undersøge
meningsproduktionen i selve interviewsituation, hvori den sociale virkelighed bliver skabt (Järvinen
& Mik-Meyer 2005: 16). Vi tolker, at deres rejste kritik udspringer af en større videnskabsteoretisk
sondring mellem realistiske og relativistiske metodiske tilgange til analyseobjekterne (Kvale &
Brinkmann 2009: 267), hvoraf Järvinen og Mik-Meyer abonnerer på sidstnævnte forståelse. De
hævder, at der er en væsentlig forskel på tilgangen til analyseobjekterne ud fra henholdsvis en
realistisk forståelse, som fænomenologien kan siges at tilhøre, overfor en relativistisk forståelse,
som konstruktivismen kan siges at tilhøre (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 9). Heraf udleder vi, at
Kvale og Brinkmanns interviewtilgang kan placeres indenfor den realistiske og fænomenologiske
tilgang, idet den kritiseres for at forsøge at afdække interviewpersonens livsverden. I modsætning
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hertil argumenterer Järvinen og Mik-Meyer for, at analyseobjektet altid er af flydende, flertydig og
ustabil karakter, som konstrueres i samspil med forskeren (ibid.). Vi har den fremførte kritik in
mente, men eftersom vi ikke anvender Kvale og Brinkmanns teoretiske og videnskabsteoretiske
forståelse i analysen af vores deltageres udsagn, søger vi ikke at afdække en stabil livsverden. Vi
anlægger et kritisk psykologisk og historisk dialektisk materialistisk blik i analysen, der abonnerer
på en forståelse af subjektet som en aktiv medskaber af sine betingelser. Dermed anskuer vi
subjektet som en situeret og flertydig størrelse.

3.4. Forskningsdesign

	
  
De følgende afsnit har til formål at give læseren et indblik i specialets metodiske forskningsdesign,
hvor der vil fokuseres på de etiske refleksioner herom.

3.4.1. Etiske overvejelser

	
  
Herunder vil de etiske overvejelser vi har gjort os i forbindelse med vores undersøgelse fremføres,
med særlig vægt på implikationerne ved anvendelsen af deltagernes personlige fortællinger som
grundlag for analysen.
Kvale og Brinkmann plæderer for, at etiske aspekter ikke alene er afgrænset til selve
interviewsituationen, men at de omfatter hele undersøgelsen (Kvale & Brinkmann 2009: 79). Når
man som interviewer får adgang til et andet menneskes private liv, er man nødsaget til at overveje
de etiske problemstillinger, som det kan medføre. Det bliver særligt immanent, da vi også
efterfølgende behandler det private materiale på et videnskabeligt grundlag og offentliggør dette
(ibid.: 80). Vi har valgt at følge psykologernes etiske retningslinjer, idet vores interviews indeholder
personlige fortællinger. Vi mener det er væsentligt, at vi: “viser respekt for ethvert menneskes
rettigheder, værdighed og integritet og arbejder for at fremme udviklingen heraf” (Christensen
2014: 243). Det vil nedenfor blive præciseret, hvorledes vi har søgt at overholde disse etiske
retningslinjer i vores undersøgelse.
Kvale og Brinkmann opererer med syv forskningsfaser i udarbejdelsen af en
interviewundersøgelse, hvor der knyttes særlige etiske spørgsmål til hver af disse faser. Den første
fase benævnes ‘tematisering’, hvor interviewundersøgelsens videnskabelige formål skal klarlægges,
og i den forbindelse nævner Kvale og Brinkmann, at det også skal ske: “med henblik på at forbedre

	
  

37	
  

den menneskelige situation, der udforskes” (Kvale & Brinkmann 2009: 81). I forlængelse af vores
medforskerperspektiv ønsker vi, at interviewet kan give anledning til fornyet refleksion over egen
livsførelse hos deltagerne (jf.: 33). Samtidig er vi bevidste om, at modtagerne har været igennem
adskillige behandlingsforløb, hvilket derfor kan illustrere udfordringen i at forbedre deres situation.
Ved at stille reflekterende spørgsmål risikeres det dog også at fremprovokere utiltænkte
konsekvenser for deltagerne i form af en genoplevelse af fortrængte eller ubehagelige episoder. Vi
har bestræbt os på ikke at forværre deres situation gennem interviewet ved at italesætte, at
deltagerne selv måtte vælge, hvad de ville fortælle og i hvilket omfang (Christensen 2005: 300).
I både anden og tredje fase, ‘design’ og ‘interviewsituation’, er det væsentligt at indhente
deltagernes informerede samtykke til undersøgelsen (Brinkmann 2014: 75; Kvale & Brinkmann
2009: 81). Dette gøres for at sikre interviewpersonerne fortrolighed og forberede dem på mulige
personlige konsekvenser af deres deltagelse (Brinkmann 2014: 75). Ydermere har vi tydeliggjort for
deltagerne, at deres medvirken altid kan tilbagetrækkes, såfremt de ønsker det (Kvale & Brinkmann
2009: 89; Trost & Jeremiassen 2010: 66).
I den fjerde fase, ‘transskription’, er det væsentligt at transskribere deltagernes udtalelser så
korrekt som muligt (Kvale & Brinkmann 2009: 81). Vi har valgt at transskribere efter Kvale og
Brinkmanns anvisninger, da vi mener der herigennem bevares en troværdighed og respekt overfor
deltagernes udtalelser (jf.: 44).
I den femte fase, ‘analyse’, skal det indhentede materiale analyseres, og i denne sammenhæng
er det nødvendigt at overveje, i hvor høj grad deltagerne skal have indflydelse på tolkningen af
deres udsagn (Kvale & Brinkmann 2009: 81). Vi har opfordret deltagerne til at kommentere vores
analytiske udkast, og dermed har vi givet dem muligheden for at få indflydelse på tolkningen af
deres udsagn.
Den sjette fase omfatter ‘verifikation’ af deltagernes udsagn, og hertil hører det etiske
dilemma om, hvorvidt man skal stole på deltagernes udsagn eller forholde sig kritisk til disse
(ibid.). Vi vil argumentere for, at det er en videnskabelig diskussion, hvorvidt personer med
psykiske lidelsers udsagn kan verificeres. Det er eksempelvis blevet diskuteret, om man kan
anvende personer med skizofrenidiagnosers narrativer i videnskabelig forskning (Davidson & Roe
2005). Vi fokuserer på deltagernes subjektive oplevelser, gennem et første-persons perspektiv, og
tager dermed ikke udgangspunkt i objektive sandhedskriterier. Vi anser derfor ikke deltagernes
psykiske lidelser som en hindring for, at de kan udtale sig om deres subjektive oplevelser.
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I den syvende og sidste fase, ‘rapportering’, er det centralt at overveje, om ens indhentede data skal
offentliggøres. Det er i denne forbindelse konsekvenserne for deltagernes medvirken, der ifølge
Kvale og Brinkmann skal overvejes (Kvale & Brinkmann 2009: 81). Vi har valgt at bevare en
anonymitet for vores deltagere, i form af navneændring og udeladelse af andre personfølsomme
oplysninger såsom specifikke behandlere og behandlingssteder (Kvale & Brinkmann 2009: 91;
Trost & Jeremiassen 2010: 63). Vi mener at kunne forsvare, at offentliggørelsen af specialet ikke vil
have uforudsete konsekvenser for deltagernes medvirken qua deres uidentificerbarhed.

3.4.2. Indgang til feltet og introduktion af deltagere

	
  
I afsnittet vil det blive forklaret, hvordan vores indgang til feltet har ført til kontakten med vores
deltagere, hvortil der vil reflekteres over, hvilke konsekvenser udvælgelsen har for specialets
empirigrundlag. Endvidere vil læseren blive introduceret for vores interviewdeltagere.
Vores indgang til feltet er begyndelsesvist sket ved at tage kontakt til projektlederen for Projekt
Peer-støtte i Region Hovedstaden i Det Sociale Netværk, Klavs Serup Rasmussen. Herefter fik vi
etableret et møde med projektlederen for at diskutere mulighederne for et samarbejde og høre
nærmere om Projekt Peer-støtte. Efterfølgende deltog vi i et møde med projektgruppen for peerstøtten. Her deltog lederne af de forskellige psykiatriske og socialpsykiatriske centre, der er med i
projektet. Ved mødet etablerede vi et samarbejde med to ledere fra henholdsvis et socialpsykiatrisk
botilbud samt et distriktspsykiatrisk center. Disse ledere satte os efterfølgende i kontakt med to
peer-støttemedarbejdere på de respektive steder, som hver kontaktede de modtagere, som de mente
kunne være interesserede i at deltage i vores undersøgelse. Vi havde forestillet os at interviewe
peer-støttemedarbejderen på hvert af de to steder samt to af deres modtagere. Dette var dog ikke
muligt, idet peer-støttemedarbejderen på botilbuddet kun havde ét peer-støtteforløb i gang. Derfor
har vi valgt at interviewe disse to samt peer-støttemedarbejderen på det distriktspsykiatriske center
og tre af hendes modtagere.
Da vores udvælgelsesproces af interviewpersoner er foregået gennem en række led er det
værd at reflektere over betydningen heraf for vores undersøgelse. Såkaldte ‘gate-keepers’ har ifølge
Trost og Jeremiassen en tendens til at udvælge deltagere efter egne interesser (Trost & Jeremiassen
2010: 146). Da det er peer-støttemedarbejderne, der har udvalgt vores modtagere, kan der være
risiko for, at disse er udvalgt ud fra et selektivt ræsonnement om, hvem der kunne give det mest
positive billede af peer-støtten. Vi har dette for øje, men samtidig var det vores eneste mulighed for
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at få adgang til modtagerne af peer-støtten. Endvidere har vi vurderet, at peer-støttemedarbejderne
har de bedste kvalifikationer til at vurdere, hvem der kunne magte at blive interviewet, og for hvem
det ville være en unødvendig forstyrrelse og stressfaktor for recovery-processen. Nedenfor vil de
undersøgte psykiatriske centre samt deltagerne introduceres.
Botilbud i Københavns kommune
Det undersøgte botilbud i København er et socialpsykiatrisk center for unge mellem 18 og 30 år,
som har en psykisk lidelse. Primært bor der personer med skizofreni og borderline diagnoser (Bilag
6: 9). Peer-støttemedarbejderen, der arbejder på botilbuddet, er 37-årige Christian. Han begyndte at
arbejde som peer-støttemedarbejder på botilbuddet i december 2015 og har et fast individuelt forløb
med Ida og derudover flere andre småforløb. Christian har tidligere haft et tretten års langt misbrug.
Hans modtager er 22-årige Ida, der har boet på botilbuddet i lidt over to år. Hun har været i peerforløbet siden december 2015. Ida har i mange år kæmpet med anoreksi og har ydermere
diagnoserne skizofreni og borderline.
Distriktspsykiatrisk center i Region Hovedstaden
Det undersøgte distriktspsykiatriske center tilbyder borgere ambulant behandling for adskillige
psykiske lidelser. Endvidere består personalegruppen af et bredt spektrum af forskellige faggrupper.
34-årige Nina er uddannet ergoterapeut og begyndte at arbejde som peer-støttemedarbejder på DPC
i foråret 2015. Nina er tidligere bruger af psykiatrien og har blandt andet kæmpet med
tilbagevendende depressioner. Hun har både individuel peer-støtte og gruppeforløb, og modtagerne
af hendes individuelle peer-støtte er blandt andre Camilla, Lars og Tabita. Alle modtagerne er
foruden deres peer-forløb også i kontakt med deres primære behandlere (Bilag 7). 24-årige Camilla
har været i behandling på DPC siden august 2015 og begyndte forløbet med Nina i oktober 2015.
Camilla har haft en skizofrenidiagnose, siden hun var 17 år. Lars er 43 år og har været i behandling
på DPC siden september 2015. Han har været i peer-forløbet siden december 2015. Siden Lars var
syv år gammel, har han haft tilbagevendende depressioner og selvmordstanker. Tabita er 49 år og
begyndte i behandling på DPC i begyndelsen af 2013. Hun har været i peer-forløbet siden januar
2016. Tabita har i mange år haft en bipolar lidelse13 samt angst og selvmordstanker.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13

Tabita benævner selv sin diagnose som maniodepressiv, men den har nu officielt ændret navn til bipolar lidelse (Det
Sociale Netværk: Manio-depressiv – biploar lidelse).
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3.4.3. Interviewets setting

	
  
Nedenstående afsnit har til formål at give læseren et indblik i, hvordan vores interviewsituationer
er tilrettelagt og foregået.
Ved udformningen af en interviewundersøgelse bør man ifølge Trost og Jeremiassen gøre sig
overvejelser om interviewets setting. Eksempelvis er det væsentligt at overveje, hvor interviewet
skal foregå, da det er vigtigt, at det sker i trygge og uforstyrrede omgivelser (Trost & Jeremiassen
2010: 67f). Af samme grund har vi valgt at lade det være op til interviewdeltagerne, hvor de
ønskede, at interviewet skulle foregå, da vi ønskede, at det skulle være et sted, hvor de følte sig
trygge. Alle deltagerne, på nær én, valgte at interviewet skulle foregå på henholdsvis botilbuddet og
DPC. Endvidere vurderede vi, at det var hensigtsmæssigt at foretage interviewet i den setting, der
var omdrejningspunktet for interviewet. Den sidste deltager ønskede, at interviewet skulle foregå i
hendes hjem, hvilket blev imødekommet af os.
Ifølge Trost og Jeremiassen er det yderligere væsentligt at overveje, hvorvidt man er én eller
flere interviewere. To interviewere kan med fordel støtte hinanden og risikoen for at overse detaljer
i interviewet mindskes (ibid.: 69). Til gengæld er der risiko for, at flere interviewere kan have en
overrumplende effekt på den interviewede, som kan føle sig underlegen (ibid.). Eftersom vi begge
skulle analysere de indsamlede data, har vi set det væsentligt begge at være til stede i selve
interviewsituationen for bedre at kunne identificere os med de enkelte modtagere samt genkalde
interaktionen med dem. I forhold til vores forskerposition har vi forsøgt ikke at fremstå
frembrusende og anmassende, således at deltageren følte sig overvældet af vores tilstedeværelse
(Brinkmann & Kvale 2009: 149). Endvidere har vi bestræbt os på at formulere vores
interviewspørgsmål i et sprogbrug, der hverken er nedladende eller indeholder unødvendige
akademiske fremmedord, da det tænkes at bidrage til en uønsket afstandtagen fra personens
situation (Trost & Jeremiassen 2010: 113).

3.5. Udarbejdelse af interviewguides

	
  
I følgende afsnit vil der redegøres for de metodiske refleksioner og valg ved udarbejdelsen af vores
interviewguides.
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3.5.1. Praksisportræt

	
  
Dette afsnit vil udfolde det kritisk psykologiske ‘praksisportræt’, som vil danne basis for vores
interviewguides i forhold til undersøgelsen af deltagernes oplevelser med peer-støtten.
Praksisportrættet er et kritisk psykologisk metodisk redskab, der er udviklet som led i at kunne
foretage en betingelses-, betydnings- og begrundelsesanalyse (Jensen 2005: 111; Markard,
Holzkamp & Dreier 2004: 7), hvilket anvendes som vores analysestrategi (jf.: 44). For at kunne
anvende denne analysestrategi har vi derfor inkorporeret dele af praksisportrættet i udformningen af
vores interviewguides (Bilag 1).
Praksisportrættet har til formål at belyse aspekter af praksis ved hjælp af overordnede
orienteringspunkter for undersøgelsen. Vi har udvalgt følgende tre dele af praksisportrættet til vores
interviewguides: institution, arbejdsmiddel og kommunikation (Jensen 2005: 98; Markard,
Holzkamp & Dreier 2004: 9). Ifølge Markard, Holzkamp og Dreier er institution og arbejdsmiddel
klart de mest veludbyggede dele af praksisportrættet (Markard, Holzkamp & Dreier 2004: 9),
hvilket vi derfor også har ladet os mest inspirere af i udarbejdelsen af vores interviewguides samt til
analytiske opmærksomhedspunkter. Dog vil disse dele af praksisportrættet udelukkende anvendes i
analysens anden del, da det kun er denne, som centrerer sig om peer-støtten. Det anbefales nemlig,
at man selektivt udvælger delelementer af praksisportrættet, således at disse tilpasses
undersøgelsens konkrete problemstillinger (Jensen 2005: 120; Markard, Holzkamp & Dreier 2004:
8). Vores formål med undersøgelsen er ikke at foretage en fyldestgørende analyse af selve
praksissen, hvori peer-støtten foregår, men derimod at fokusere på udvalgte deltageres oplevelser
med peer-støtten.
Ved første led i praksisportrættet, ‘institution’, vil vi indledningsvist analysere betydningen af
peer-støttens rammer for deltagerne (Markard, Holzkamp & Dreier 2004: 15). Rammerne vil
undersøges, da vi opfatter disse som betingelser for deltagernes indbyrdes praksis og modtagernes
recovery-proces. Herudover lægger dette led op til en undersøgelse af samarbejdet og relationen
mellem peer-støttemedarbejderen og modtageren (ibid.: 13). Herunder vil vi se på, hvorvidt forløbet
og målsætningen for peer-støtten er defineret på forhånd, eller om det udvikles løbende i samspil
med modtagerne. I den sammenhæng vil vi ligeledes se på praksissens ‘output’ i form af, hvornår
peer-støtten har nået sin målsætning og derfor kan afsluttes (ibid.: 15). Det vil undersøges gennem
spørgsmål til både modtagere og peer-støttemedarbejdere omhandlende, hvornår de vurderer, at
målsætningen er nået.
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Det næste led i praksisportrættet består af en udforskning af praksissens ‘arbejdsmiddel’. Her
vælger vi at fokusere på, hvilke arbejdsmetoder der arbejdes ud fra i peer-støtten (ibid.: 18). Dette
findes interessant for at kunne undersøge, hvorvidt disse kan bidrage til modtagernes recoveryproces.
Det sidst anvendte led i praksisportrættet omhandler ‘kommunikation’. Her vil vi fokusere på
relationen mellem modtageren og peer-støttemedarbejderen. Vi er eksempelvis interesserede i at
undersøge, hvordan modtageren oplever sin peer-støttemedarbejder i forhold til tidligere
behandlere. Ydermere er vi interesserede i at undersøge, i hvilket omfang peer-støttemedarbejderne
inddrager deres egne recovery-erfaringer i peer-støtten, og hvordan det opleves af modtagerne
(ibid.: 21).

3.5.2. Strukturering af interviews

	
  
Følgeligt vil vores valg af det semi-strukturerede interview og graden af standardisering i vores
interviews blive klarlagt.
På trods af vores ønske om at foretage et åbent kvalitativt interview med relativt få på forhånd
definerede spørgsmål, er vi dog samtidig bevidste om, at en vis struktur på interviewet er
nødvendigt, da man ifølge Brinkmann altid vil have et overordnet formål med interviewet
(Brinkmann 2014: 36). Vi har tilstræbt fleksibilitet og været åbne overfor de af deltagernes udsagn,
som går udover strukturen, da vi netop er interesserede i deres betydningstilskrivelser og dermed i,
hvad de finder vigtigt at fortælle. Af samme grund har vi valgt at udføre et såkaldt ’semistruktureret interview’ (Brinkmann 2014: 37; Kvale & Brinkmann 2009: 19). Kvale og Brinkmann
forklarer, at det semi-strukturerede interview søger at forstå temaer fra interviewpersonernes
daglige livsverden set ud fra deres egne perspektiver (Kvale & Brinkmann 2009: 45). Det gøres ud
fra en interviewguide, der på forhånd indeholder emner, som skal belyses samt forslag til spørgsmål
under hvert af disse emner (ibid.: 151).
Det semi-strukturerede interview kan ifølge Trost og Jeremiassen indeholde forskellige grader
af standardisering. Med standardisering menes, i hvor høj grad spørgsmålene er ens og situationen
den samme for alle interviewede (Trost & Jeremiassen 2010: 41). Eftersom vi undersøger seks
deltageres oplevelser med peer-støtten er der en lav grad af standardisering, da deres fortællinger
har afkrævet forskellige opfølgende spørgsmål og dermed forskellige struktureringer af interviewet
(ibid.).
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Ved udformningen af vores overordnede forskningsspørgsmål har vi taget udgangspunkt i vores
teoretiske perspektiv samt vores genstandsfelt: recovery og peer-støtte. Hensigten med at formulere
vores forskningsspørgsmål har ikke været at stille dem til deltagerne (Kvale og Brinkmann 2009:
152), men derimod at danne ramme for interviewet, så vores problemformulering kan besvares
fyldestgørende (Trost & Jeremiassen 2010: 75ff). Under hvert forskningsspørgsmål har vi
formuleret en række åbne spørgsmål til deltagerne (Bilag 1), der fungerede som pejlemærker for
retningen i interviewsituationerne. Af samme grund opstod der supplerende og opfølgende
spørgsmål til deltagerne undervejs for at kunne følge interviewpersonens betydningstilskrivelser og
sikre, at deres svar var korrekt forstået (Kvale & Brinkmann 2009: 159; Trost & Jeremiassen 2010:
103).

3.6. Transskription

	
  
Herunder vil vi beskrive, hvordan vi har transskriberet den indsamlede empiri.
I tråd med deltagernes samtykke valgte vi at optage samtlige interviews, for efterfølgende at kunne
transskribere dem (Kvale & Brinkmann 2009: 89). Herigennem har vi fået mulighed for at
differentiere mellem de forskellige interviews og høre, hvad der nøjagtigt blev sagt. Desuden vil vi
hævde, at transskriptionen af vores interviews bidrager til en transparens i vores undersøgelse, da
læseren får mulighed for selv at vurdere grundlaget for den efterfølgende analyse (ibid.: 93).
Optagelsen gav os en ro i interviewsituationerne til at koncentrere os om deltagernes udsagn samt
vores samspil med dem, da vi derfor ikke behøvede at notere deres udtalelser undervejs (Kvale &
Brinkmann 2009: 201; Trost & Jeremiassen 2010: 79). Dog kan det ikke undgås, at væsentlige data
fra interviewsituationerne er gået tabt, idet socialt samspil, toneleje og lignende ikke fremgår af
transskriptionerne (Kvale & Brinkmann 2009: 202). Vi har bestræbt os på at være loyale overfor
deltagernes udsagn, ved at vi ikke har ændret på deres ordvalg og sætningskonstruktioner. Vi har
ligeledes medtaget længere pauser i talestrømmen, angivet betoninger og følelsesudtryk som latter
og suk.
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3.7. Analysestrategi

	
  
Herunder vil det forklares, hvordan vi har kodet vores indsamlede empiri i forhold til vores anlagte
analysestrategi. Formålet er at give læseren et indblik i, hvordan vi har valgt at strukturere
analysen.
Ifølge Kvale og Brinkmann er det væsentligt at kode sine data, da kodningen anvendes til at
organisere transskriptionerne i forskellige analytiske emner (Kvale & Brinkmann 2009: 223). Vi har
valgt at udføre en såkaldt ‘meningskodning’, som indebærer, at vi har kodet vores data ud fra vores
valgte teoretiske begreber og vores problemformulering, herunder vores arbejdsspørgsmål og
forskningsspørgsmål (ibid.: 223ff). Af samme grund bærer vores analyse præg af en kondensering
af den udtalte viden fra deltagerne, således at bestemte udsagn er af større interesse end andre for
vores undersøgelse (ibid.: 227).
Vores forskningsspørgsmål er udarbejdet med det formål at kunne foretage en kritisk psykologisk
betingelses-, betydnings- og begrundelsesanalyse (Dreier 2002: 78), hvilket danner afsæt for vores
analysestrategi. Denne tilgang til empirien kan stille skarpt på, hvordan betingelser, betydninger og
begrundelser hænger sammen i deltagernes liv (Jartoft 1996: 204).
Markard,

Holzkamp

og

Dreier

fremfører,

at

betingelses-,

betydnings-

og

begrundelsesanalysen udgør fundamentet for en kritisk psykologisk analyse. Ved første led,
betingelses- og betydningsanalysen, analyseres det, hvilken betydning personen tilskriver sine
betingelser, og der vil derfor ikke fokuseres på de objektive betingelsers betydninger i sig selv
(ibid.: 205). Dette hænger ligeledes sammen med vores anlagte første-persons perspektiv (jf.: 32).
Ved andet led, begrundelsesanalysen, analyseres personens handlegrunde i relation til dennes
betingelser og nuværende behov og ønsker (Markard, Holzkamp & Dreier 2004: 7). Vi har valgt at
bygge vores analysestrategi op på denne, da vi anser disse led som centrale for at kunne besvare
vores problemformulering. Endvidere har vi set det fordelagtigt at opdele analysen i to overordnede
dele, da disse skal tjene hvert deres analytiske formål.
Første analysedel vil centrere sig om en analyse af modtagernes betydningstilskrivelser af
deres livsbetingelser og livsførelser, og disses betydninger for deres handlemuligheder og
selvforståelser. Derudover vil der fokuseres på modtagernes betydningstilskrivelser af deres
objektive betingelser og herunder tidligere erfaringer med behandlingssystemet. Første analysedel
vil dermed udgøre en betingelses-, betydnings- og begrundelsesanalyse af modtagernes livsførelser

	
  

45	
  

inden påbegyndelsen af peer-støtteforløbet. Formålet med analysedel 1 vil således være at skabe en
forståelse for de enkelte modtageres betydningstilskrivelser af deres psykiske lidelsers udvikling.
Dette vil danne afsæt for en analyse af, hvilke elementer af deres livsførelse, som peer-støtten kan
have fokus på, for slutteligt at kunne undersøge, hvorvidt peer-støtten herigennem kan bidrage til
deres recovery-proces.
Anden del af analysen vil gennem både en betingelses- betydnings- og begrundelsesanalyse
centrere sig om deltagernes oplevelser af peer-støtten. Her vil der blandt andet fokuseres på, hvilke
rammer peer-støtten tilbyder for modtagerne. Relationen mellem modtager og peerstøttemedarbejder vil analyseres med blik for, om denne er fordrende for modtagernes recovery.
Endvidere vil det belyses, hvor modtagerne ser sig selv i egen recovery-proces for at kunne
analysere, om der er elementer af peer-støtten, som har bidraget til denne.

3.8. Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed

	
  
I følgende afsnit vil der argumenteres for specialets reliabilitet, validitet og generaliserbarhed. En
belysning af disse aspekter findes afgørende i relation til specialets udsagnskraft og
videnskabelighed.
Ved kvalitative interviews hævder Kvale og Brinkmann, at reliabilitet, materialets pålidelighed,
refererer til kvaliteten af ens data, og til om ens undersøgelse kan gentages med samme ‘resultater’
(Kvale & Brinkmann 2009: 271). Selvom vi overordnet har arbejdet ud fra samme interviewguide
til henholdsvis modtagere og peer-støttemedarbejdere, har de seks interviewsituationer alligevel
givet forskellige udslag. Vi vil argumentere for, at det skyldes de individuelle livsbetingelser og
forskelligartede oplevelser med peer-støtten. Endvidere har interviewsituationerne med deltagerne
været influeret af vores interaktion, hvilket har givet forskellige udfald. Derfor vil vi argumentere
for, at der ikke nødvendigvis ville komme de samme fortællinger til udtryk, hvis vi på et senere
tidspunkt gentog interviewet, samme sted og med samme rækkefølge af spørgsmål. Det skal
naturligvis også ses i lyset af, at interviewene centrerer sig om personlige oplevelser, og da
mennesket i en kritisk psykologisk optik per definition ikke er stationært, vil deltageren muligvis
have ændret visse af sine betydningstilskrivelser, hvis vi interviewede vedkommende på et senere
tidspunkt (jf.: 22).
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Validiteten af det kvalitative interview udgøres af datagrundlagets transparens og relevans for den
undersøgte problemstilling. Det er derfor væsentligt at have en gennemsigtighed i de metodiske
valg og overvejelser i undersøgelsen og interviewsituationen (Kvale & Brinkmann 2009: 272;
Mikkelsen 2005: 117; Trost & Jeremiassen 2010: 140). Vi vil argumentere for, at vores interviews
belyser vores fremsatte problemformulering gennem vores kritisk psykologiske analyse af det.
Validiteten i vores undersøgelse udgøres ligeledes af vores metodiske transparens. Vi har bestræbt
os på at tydeliggøre vores metodiske valg og begrundelsen for disse undervejs i specialet. Endvidere
har vi, som tidligere beskrevet, søgt at notere sproglige og non-verbale detaljer i transskriberingen,
således at læseren har mulighed for at verificere grundlaget for vores fortolkningsproces (Kvale &
Brinkmann 2009: 93).
Når man beskæftiger sig med undersøgelsens generaliserbarhed, må man ifølge Mørck se på,
hvorvidt undersøgelsens resultater kan almengøres til andre lignende situationer. Almengørelsen
sker i en kritisk psykologisk optik gennem en analyse af de undersøgtes handlesammenhænge og
handlemuligheder og disses overførbarhed til andre situationer af samme art (Mørck 2006: 219).
Kritisk psykologi er forankret i en kundskabsambition om at overskride og udvikle det undersøgte,
fremfor en afgrænset generalisering til andre situationer (Jensen 2005: 115). Det er netop ikke
egenskaber ved personer, der skal almengøres, men derimod handlemuligheder som kan fordre ny
inspiration på området (Jartoft 1996: 205; Mørck 2006: 219; Mørck og Nissen 2005: 134). Vi håber
derfor, at vores undersøgelse kan bidrage til en nytænkning af behandlingsområdet i psykiatrien,
eller være til inspiration for andre mennesker i lignende livssituationer som vores deltagere.
Ydermere er vi forhåbningsfulde om, at vores fremanalyserede konklusioner i undersøgelsen kan
være bidragende til en udvikling af peer-støtten i dets fremtidige forløb. Dog er vi bevidste om, at
vores empirigrundlag udgøres af et fåtal af deltagerne i Projekt Peer-støtte, hvilket derfor begrænser
specialets generaliserbarhed (Kvale & Brinkmann 2009: 288).
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Kapitel 4: Analyse
________________________________________________________________
Dette kapitel er opdelt i to overordnede analysedele. I analysedel 1 vil der fokuseres på
modtagernes individuelle livsbetingelser, herunder deres opvækst, udviklingen af deres
problematiske livsførelser samt deres objektive betingelser, hvor der blandt andet fokuseres på
deres oplevelser med behandlingssystemet inden påbegyndelsen af peer-støtteforløbet. En analyse
af disse elementer anses for essentielt for at kunne danne afsæt for analysedel 2, som vil centrere sig
om modtagernes recovery-proces i forbindelse med peer-støtten. Analysedel 2 indeholder en
belysning af deltagernes oplevelser af deres indbyrdes relation i peer-støtten, en analyse af
modtagernes fremmende og hæmmende recovery-faktorer i deres livsførelser og endeligt en analyse
af peer-støttens bidrag til deres recovery-proces.

4.1. Analysedel 1

	
  
Følgende analysedel omhandler modtagernes individuelle livsbetingelser, hvor der vil fokuseres på,
hvilken betydning opvæksten og de objektive betingelser har haft for udviklingen af deres psykiske
lidelser.

4.1.1. Opvækst

	
  
I indeværende afsnit vil dele af modtagernes opvækst fremlægges, da de alle har ytret, at denne har
været betydningsfuld for udviklingen af deres psykiske lidelser. En analyse af dette anses som
centralt for at kunne opnå en forståelse af, hvad de ønsker at komme sig af gennem peer-støtten.
Alle modtagerne af peer-støtten giver udtryk for en belastet opvækst, hvilket de mener har været
bidragende til udviklingen af deres psykiske lidelser.
Eksempelvis oplevede 43-årige Lars mobning gennem hele sin folkeskoletid (Bilag 4: 12).
Han giver ligeledes udtryk for et konfliktfyldt forhold til sin far, idet han oplevede ham som
provokerende og dominerende, hvilket medførte, at han under opvæksten var bange for ham. Faren
gav udtryk for, at Lars var svag og mindede om sin psykisk syge onkel (ibid.: 19f). Lars beskriver,
at han har savnet en støttende far at spejle sig i under sin opvækst (ibid.: 19).
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Lars forklarer, at han har haft presserende selvmordstanker siden han var syv år, hvor han ledte
efter reb og barberknive som middel til at kunne begå selvmord. Dog forsøgte Lars som barn ikke at
begå selvmord, da han ifølge eget udsagn var bange for smerten (ibid.: 6f). Her bliver det tydeligt,
hvordan Lars’ betingelser ikke har faciliteret muligheden for en tilfredsstillende livsførelse for ham,
men derimod har bidraget til hans vedvarende dødsønske. At have så konkrete selvmordstanker som
barn bevidner om, at hans livsbetingelser i barndommen har været stærkt belastende for ham.
Som resultat af sin mistrivsel som barn blev Lars to gange indkaldt til skolepsykologen,
hvilket skete på baggrund af episoder, hvor han den ene gang havde tegnet, at han skød sin far og
den anden gang havde truet med at hoppe ned fra et højt legestativ. Dog fortalte han
skolepsykologen, at disse var enkeltstående episoder og valgte ikke at fortælle om sine oplevelser
derhjemme og i skolen. Der blev derfor ikke grebet yderligere ind fra skolens side (ibid.: 13). Da vi
spørger Lars, hvad han mener er grunden til, at han i dag har depressioner og selvmordstanker,
svarer han: “Men altså jeg tror det er mit forhold til min far, og så især den der mobning har haft
meget at gøre med, hvordan jeg har det i dag” (Bilag 4: 20). I interviewet giver Lars ikke
yderligere detaljer og eksempler på, hvorfor forholdet til faren og mobningen har været så
belastende, at det har medført dødsønsker fra så ung en alder. Dette peger på, at vi gennem
interviewet ikke fik adgang til de specifikke detaljer ved hans betingelser, men snarere et indblik i
hans betydningstilskrivelser af sin opvækst. Det kan sammenfattes, at Lars tilskriver sine
livsbetingelser under opvæksten en central betydning for udviklingen af depressioner og
selvmordstanker.
Som forklaret på side 27 er selvforståelsen bundet op på en situeret kæde af oplevelser og
erfaringer, og derfor kan Lars’ oplevelser og erfaringer med faren og skolens manglende støtte have
bidraget til, at han stadig har store udfordringer med at tro på sig selv i dag. Han tilskriver sin
konfliktskyhed farens dominerende og faretruende adfærd (ibid.: 18). Det tyder således på, at den
situerede kæde af oplevelser og erfaringer fra opvæksten, herunder særligt forholdet til faren, stadig
præger Lars’ selvforståelse i dag (ibid.: 4ff).
En anden modtager, 49 årige Tabita, beskriver også sin opvækst som meget belastet. Hendes mor
havde angst, hvilket medførte, at Tabita ofte måtte blive hjemme fra skole for at passe på hende
(Bilag 5: 11f). Tabita var selv angst under sin opvækst og beskriver sig selv som depressiv siden 12års alderen. Hun beskriver sin far som en ”tyran”, der også led af depression og havde
selvmordsforsøg (ibid.: 17). Hun mener, at hun er blevet påvirket af morens angst under sin
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opvækst, som har præget udviklingen af angst hos hende selv, hvilket førte til et selvmordsforsøg,
da hun var 17 år (ibid.:11f). Her bliver det tydeligt, at Tabita tilskriver sin ustabile opvækst og
forældrenes psykiske lidelser afgørende betydning for, at hun har udviklet angst og depression.
Eftersom Tabita i en ung alder forsøgte at afslutte tilværelsen ved et selvmordsforsøg, kan det tyde
på, at hendes individuelle livsbetingelser har vanskeliggjort muligheden for, at hun har kunnet
udvikle en tilfredsstillende livsførelse.
En tredje modtager, 22-årige Ida, beskriver ligeledes sin opvækst som hård, særligt grundet
forholdet til sin far. Hendes forældre blev skilt, da hun var to år, hvorefter hun boede på et
krisecenter med sin mor og lillesøster. Ifølge Ida voldtog faren moren, da Ida var ni år og legede
udenfor. Hun mener faren har en psykisk lidelse og beskriver deres forhold som meget anstrengt.
Til spørgsmålet om hvordan hun synes hendes liv har været, svarer Ida:
Det har været lidt svært, men også godt. Jeg har fået kærlighed af min mor, som man har
behov for. Det der nok har manglet har været kærlighed fra min far, den der faderrolle, en
mandlig rolle i mit liv (Bilag 3: 12).

Ida er blevet drillet med sin overvægt gennem skoletiden og har spist i skjul for sine forældre. Som
14-årig opsøgte hun diverse ‘Pro Ana’14 sider på internettet og søgte viden om, hvordan man kaster
op og taber sig hurtigt. Herigennem udviklede Ida spiseforstyrrelsen anoreksi (ibid.: 13f). I den
forbindelse husker hun, at faren har tvunget hende til at spise og fået lillesøsteren til at lytte ude
foran, når hun skulle på toilettet (ibid.: 10f). Ida mener selv, at hun har været “et let offer for
anoreksien”, idet hun har haft vanskeligheder ved at sige fra. Her bliver det tydeligt, at hun før sin
udvikling af anoreksi har været præget af nogle livsbetingelser, som har muliggjort denne
udvikling. Dette tolker vi til dels kan bunde i Idas oplevelse af farens tyranni og manglende
kærlighed samt det problematiske forhold mellem forældrene, som kan have ført til Idas udvikling
af en selvforståelse, der præges af en usikkerhed i forhold til omverdenen. Usikkerheden kommer til
udtryk hos Ida i form af hendes manglende evne til at sige fra, samt for høje forventninger til sig
selv om at ville leve op til et urealistisk skønhedsideal for unge kvinder (ibid.: 13). Ifølge Dreier
udvikles selvforståelsen ikke i et vakuum, men er derimod forankret i de samfundsmæssige
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
14

Pro Ana dækker over betegnelsen ’Pro Anoreksi’, hvilket henviser til en bevægelse af personer, som opfordrer til
anorektisk adfærd, idet de ikke ser anoreksi som udtryk for en spiseforstyrrelse, men snarere som et valg af livsstil
(Slankepiller: Pro Ana).
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deltagelsesbaner (jf.: 28). Idas selvforståelse kan være et eksempel på, at hendes høje forventninger
til sig selv bunder i en søgen efter anerkendelse hos omverdenen, da denne ikke har været
tilstrækkelig fra farens side.
Den sidste modtager, 24-årige Camilla, beskriver sin opvækst som præget af mange diskussioner og
kampe for at opnå anerkendelse og respekt fra sin familie (Bilag 2: 15). Hun forklarer, at moren har
udøvet psykisk vold på hende gennem hele opvæksten (ibid.: 17). Desuden er Camilla stærkt
hørehæmmet og har gået i en folkeskole med særlige afdelinger for døve- og hørehæmmede.
Hendes lillebror er døv, og eftersom deres forældre ikke har lært tegnsprog, har hun modvilligt
måtte tolke for dem hele livet (ibid.: 18ff). Camillas livsførelse har endvidere været præget af
selvskadende adfærd, hvilket hun har oplevet som sin eneste mulighed for at opnå kærlighed og
anerkendelse (ibid.: 25f). Det tyder på, at hun ikke har formået at begribe sine alternative
handlemuligheder og derfor hovedsageligt har handlet ud fra den restriktive handleevne.
Camilla tilskriver ovennævnte livsbetingelser betydning for, at hun har udviklet en psykisk
sårbarhed. Hun anser dog ikke familiens fraværende omsorg som værende årsag til udviklingen af
sin skizofreni. Her beskriver hun derimod sin komplicerede fødsel som havende afgørende
betydning: “Men jeg ved, at skizofreni det får man, når man har haft komplikationer ved fødslen.
Og jeg brækkede begge mine kraveben ved fødslen, fordi de var nødt til at trække mig ud” (Bilag 2:
17). Betydningstilskrivelsen lægger op til en biologisk årsagsforklaring, hvilket kan siges at være en
ansvarsfraskrivelse af familien såvel som hende selv. Det står i kontrast til hendes tidligere
ansvarsplacering af sin psykiske sårbarhed hos familien. Ud fra en kritisk psykologisk forståelse
kan vi her spore Camillas emotionelle vurdering af sine livsbetingelser. Vurderingen er med til at
definere standpunkterne om hendes deltagelse (jf.: 27). Eftersom hendes standpunkter ikke
indbefatter noget eget-ansvar og dermed ligger udenfor hendes kontrol, kan det tænkes at være en
udfordring for hendes recovery. Disse standpunkter kan siges at bryde med recovery-tankegangens
mantra om, at personen ikke er sin psykiske lidelse, idet Camillas biologiske årsagsforklaring netop
lægger op til, at hun er født med skizofreni, hvilket kan tænkes at hindre motivationen for at
komme sig af den (jf.: 14).
Dette afsnit om modtagernes opvækst peger på, at de alle er i stand til at tilskrive dele af deres
individuelle livsbetingelser betydning for udviklingen af deres psykiske lidelser. Følgeligt vil det
belyses, hvilke konsekvenser disse betingelser har haft for modtagernes udvikling af problematiske
livsførelser.
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4.1.2. Udviklingen af en problematisk livsførelse

	
  
I nærværende afsnit vil der fokuseres på, hvordan modtagerne har udviklet deres livsførelser, og
hvilken betydning deres individuelle livsbetingelser har haft for disse. Endvidere vil modtagernes
handleevne og selvforståelse analyseres med udgangspunkt i måden, hvorpå de førte deres liv inden
påbegyndelsen af peer-støtteforløbet.
Ida
Ida blev som 15-årig indlagt på en psykiatrisk afdeling. Derefter flyttede hun på et psykosocialt
bofællesskab for unge, som ikke var for spiseforstyrrede, og hun fik derfor efter eget udsagn ikke
den hjælp, hun havde behov for (Bilag 3: 2). Hun fortæller, at hun som resultat af den manglende
hjælp var i kontakt med forskelligartede behandlingstilbud i de efterfølgende år. I disse
behandlingstilbud formåede de dog heller ikke at hjælpe Ida, idet hun skjulte sin spiseforstyrrelse
og ikke kunne fortælle personalet, hvad det var, hun havde brug for hjælp til. Det medførte, at hun
til sidst gav udtryk for, at hun oplevede stemmehøring som et råb om hjælp for at blive taget
alvorligt af personalet, hvilket forårsagede, at hun fik stillet en fejlagtig skizofrenidiagnose (ibid.:
9). Hun beskriver, at hun kun har hørt stemmer én gang, og det forbinder hun ikke med skizofreni
(ibid.: 10). Hun forklarer handlegrunden for sit udsagn om stemmehøring på følgende måde:
Og den eneste grund til det er … også fordi, jeg ville gerne være syg. Jeg var jo syg, jeg var syg,
jeg identificerede mig selv med at være syg. Jeg kunne ikke være normal, jeg kunne ikke leve,
have et normalt liv (Bilag 3: 10).

Det kan udledes, at Idas selvforståelse på daværende tidspunkt var så præget af, at hun følte sig syg,
at hun kæmpede for, at omverdenen ville anerkende seriøsiteten i hendes sygdom og dermed give
hende den hjælp, hun havde brug for. Dette mener vi at kunne sætte i relation til Lauvengs
pointering af, at patienter bliver indoktrineret i et sygdomssprog, der kan give adgang til visse
‘privilegier’. Lauveng erfarer, at almenmenneskelige behov, som eksempelvis opmærksomhed, ikke
bliver taget alvorligt, medmindre patienten udtrykker sig i en sygdomsdiskurs (Lauveng 2015: 41ff).
Ida udtrykte sig netop i en sygdomsdiskurs gennem tilkendegivelser af stemmehøring, hvilket gav
hende adgang til at forblive i behandlingssystemet. Det faktum at Ida skjulte sin spiseforstyrrelse
for personalet kan pege på, at hun ønskede at få behandling og forblive i de trygge rammer, som en
indlæggelse udgjorde for hende, samtidig med at hun ikke ønskede at blive behandlet for sin
spiseforstyrrelse, da den gav hende en følelse af kontrol (Bilag 3: 14).
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Det kan udledes, at Idas manglende gavn af behandlingen til dels skyldtes, at hun gav udtryk for, at
hun opfyldte de diagnostiske kriterier for en skizofrenidiagnose, og at behandlingen derfor blev
målrettet denne diagnose. Spiseforstyrrelsen medførte en uhensigtsmæssig handlingskæde af løgne,
overspisning, opkast og selvskadende adfærd i form af blandt andet selv-strangulering, cutting og
overdoser. Hun har i alt haft over 30 overdoser af Panodiler, hvilket hun beskriver som en straf af
sig selv og som et råb om hjælp, snarere end som selvmordsforsøg (ibid.: 10). Idas tilkendegivelser
af, at hun hørte stemmer såvel som hendes selvskadende handlingskæder kan i en kritisk
psykologisk forståelse være udtryk for, at hun har handlet ud fra en restriktiv handleevne, idet hun
ikke har kunnet begribe alternative handlemuligheder i håndteringen af sin spiseforstyrrelse. Det
kan udledes, at Idas selvforståelse i høj grad har været bundet op på hendes spiseforstyrrelse,
hvilket har fastlåst hende i et restriktivt handlemønster. Denne selvforståelse har forstærket Idas
manglende tro på egen recovery, hvilket har forårsaget en uhensigtsmæssig livsførelse, hvor hun
ikke har kunnet handle ud fra den udvidende handleevne. Et eksempel herpå kan ses i følgende citat
omhandlende hendes udskrivninger fra diverse psykiatriske afdelinger:
Det der med du kan gøre, hvad du vil, hvor du vil, hvornår du vil og du kan tage de steder hen
du vil, det synes jeg var sådan lidt angstprovokerende. Så lige så snart jeg kom ud i livet og der
skete den mindste ting, så blev jeg bange, og så måtte jeg jo tage en overdosis og blive indlagt
igen, fordi det var trygheden for mig (Bilag 3: 11).

Vi ser ovenstående citat som et udtryk for Dreier og Jartofts pointe fra side 25 om, at en person
grundet modsigelsesfyldte forhold ser det for risikabelt at forandre sine betingelser og derfor vælger
at handle indenfor disse. Idet en indlæggelse for Ida udgjorde en tryghed, tolker vi, at hun valgte at
handle indenfor de modsigelsesfyldte forhold og ud fra umiddelbare interesser. Dermed handlede
hun ud fra et kortsigtet mål, fremfor at arbejde hen imod en udvidende handleevne, hvorigennem
hun kunne lære at tackle sine modsigelsesfyldte forhold ved at blive udskrevet. Herigennem ville
hun kunne handle ud fra middelbare interesser i form af at lære at stå på egne ben og arbejde hen
imod en personlig recovery.
På trods af ovennævnte har Ida formået at ændre forholdet til visse af sine livsbetingelser,
hvilket har bidraget til hendes recovery-proces. Det skete efter en overdosis af piller, hvortil farens
kommentar var:
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Hvorfor nu igen, fik jeg så at vide, og der var jeg meget ærlig: Jamen jeg har taget en overdosis
igen. Og der fik jeg ikke sådan opbakning, der fik jeg svaret: Hvis du virkelig gerne vil dø, kan
du så ikke gøre det på en ordentlig måde (Bilag 3: 12f).

Denne oplevelse gjorde udslaget for Ida, som efter en livslang skuffelse over farens fraværende
støtte gennem sit sygdomsforløb valgte at afbryde kontakten til ham. Her kan det udlægges, at Ida
anvendte den udvidende handleevne ved at sige fra overfor sin far, og dermed forholdt hun sig
bevidst til visse af sine livsbetingelser.
Ud fra ovenstående kan det udledes, at personer ikke udelukkende besidder den restriktive
eller udvidende handleevne, men at disse derimod må ses som situerede i den enkeltes livsførelse.
Det stiller skarpt på, at handleevnen ikke er en personlig egenskab, men at den må ses i relation til
personens situerede handlinger. Dog har Idas livsførelse tidligere hovedsageligt båret præg af den
restriktive handleevne, idet hun i mange år har været fastlåst i uhensigtsmæssige deltagerbaner, som
har været modvirkende for hendes recovery-proces.
Camilla
Camilla har i adskillige år oplevet stemmehøring, og hendes livsførelse har endvidere været præget
af overvægt og usund livsstil (Bilag 2: 12ff). Camillas familieliv har som tidligere beskrevet
indebåret en kamp for anerkendelse, hvilket har bevirket, at hun ikke har følt sig anerkendt i sit
udseende, væremåde og seksualitet. Dette har præget hendes selvforståelse, idet hun ikke har
accepteret sig selv i forhold til omverdenen (ibid.: 19). Ifølge Dreier vil en persons emotionelle
vurdering af sine relationer og sin livsførelse have betydning for personens vurdering af sine
handlemuligheder i andre situationer (jf.: 27). Som beskrevet på side 51, kæder Camilla sin
selvskadende adfærd sammen med sine meget anstrengte relationer til familien. Derfor kan hendes
emotionelle vurdering af familieforholdene have haft betydning for, at hun har anvendt den
restriktive handleevne i form af selvskadende adfærd fremfor at begribe alternative
handlemuligheder. Hun beskriver, at hun i en periode ikke magtede andet end at skære i sig selv for
derigennem at opnå anerkendelse og kærlighed, som hun ikke følte hun fik andetsteds fra. Den
selvskadende adfærd og usunde livsstil kan ses som udtryk for Camillas restriktive handlemønstre,
som fastholdt hende i en uønsket livsførelse, hvor hun ikke var motiveret for at ændre sine
betingelser. Denne uønskede livsførelse har ligeledes resulteret i, at Camilla har haft
selvmordstanker (Bilag 2: 25f).
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Camilla beskriver, hvordan hun efter at være begyndt i behandling på DPC har reflekteret over,
hvorfor der ikke tidligere er sket fremskridt i hendes recovery. Det kæder hun sammen med sin
manglende gavn af tidligere behandling samt sin daværende usunde livsstil (ibid.: 13). Hun
forklarer også, at hun tidligere var bange for, at hun aldrig kunne blive rask (ibid.: 3). Hvis vi sætter
Camillas betydningstilskrivelse ind i en kritisk psykologisk ramme, kan det forfægtes, at hun førhen
har haft en manglende begribelse af sine alternative handlemuligheder for at få det bedre, hvilket
har været så dominerende i hendes selvforståelse, at hun ikke har kunnet arbejde hen imod at
komme sig.
Tabita
Tabita lider af angst, søvnproblemer og har en bipolar diagnose (Bilag 5: 8). Hun mener, at hendes
grundlæggende stemningsleje er depressivt, hvoraf vi udleder, at det skyldes hendes emotionelle
vurdering af sin livsførelse og sine relationer (jf.: 27). Hun giver gentagne gange udtryk for et
‘udefrakommende pres’ fra myndighedernes side angående kampen om at få bevilget førtidspension
(Bilag 5: 13ff). Endvidere præges Tabitas begrænsede familiære netværk af psykisk sårbare
personer, hvilket hun mener har været bidragende til det depressive stemningsleje (ibid.: 17). Tabita
har i otte år været gift med en alkoholiseret mand, hvilket hun beskriver som en voldsom periode i
sit liv. Hun forklarer, hvordan hun var medafhængig i en sådan grad, at hun blev manisk i de
perioder, hvor han drak meget (ibid.: 11f). Ovennævnte elementer af livsførelsen og hendes
relationer udleder vi er bidragende til hendes emotionelle vurdering af sin livsførelse.
Idet Tabitas netværk fra barnsben har været præget af psykisk sårbare personer, har hun
indtaget en omsorgs- og ansvarsrolle overfor både sine forældre og efterfølgende sin mand (ibid.:
12). Vi udleder, at denne ansvarstagen fra Tabitas side bunder i forældrenes ansvarsfralæggelse
under hendes opvækst, hvor hun fra en ung alder måtte agere som en voksen (ibid.). Vi tolker, at
hun som barn har haft et behov for at forstå sine forældres ustabile livsførelser og deres
handlegrunde, hvilket har udfordret hendes selvforståelse på uhensigtsmæssig vis. Bestræbelsen på
at forstå forældrene kan tænkes at være sket på bekostning af hendes egen udvikling, hvilket kan
have været bidragende til hendes psykiske sårbarhed. Behovet for at forstå forældrene og sin
daværende mand kan ses som udtryk for Tabitas sociale selvforståelse. Denne form for
selvforståelse beskriver Dreier som en konstellation, hvori psykiske lidelser kan opstå på baggrund
af modstridende behov for de involverede parter i en delt livsførelse, hvilket ligeledes kan have
været tilfældet for Tabita (jf.: 28).

	
  

55	
  

Tabita har haft vedvarende selvmordstanker, hvilket kan ses som en konsekvens af hendes
emotionelle vurdering af sin livsførelse. Tabita forklarer, at hun har en “selvmordspakke” klar
derhjemme, hvor hun har blandet adskillige slags piller, så hun er sikker på, at hun vil dø af det og
ikke ende som en “grøntsag” (Bilag 5: 25). Ifølge Holzkamp opnås en tilfredsstillende daglig
livsførelse, når personen er i stand til at indfri krav fra forskellige situationer og relationer, uden at
det fører til en kollision i personens liv (jf.: 24). Tabita mener ikke selv, at hun kan indfri egne
drømme om mand og børn, eller være i stand til at indfri kravene fra myndighedernes side om at
være arbejdsparat (Bilag 5: 16). Det bliver her tydeligt, at Tabita ikke har kunnet indfri kravene til
sin egen opfattelse af en tilfredsstillende daglig livsførelse, hvilket vi tolker har ført til en kollision i
Tabitas liv, som tydeliggøres af hendes forberedte selvmordspakke. Holzkamp slår fast, at
livsførelsen kræver en daglig og aktiv indsats fra personen, og derfor er den daglige livsførelse
aldrig en passiv og stabil tilstand, men derimod altid i udvikling (jf.: 24). Det mener vi dog kan
diskuteres i relation til Tabitas livsførelse, eftersom hendes forberedelse af selvmordspakken
hverken kan siges entydigt at være udtryk for en passiv eller aktiv indsats fra hendes side. Det kan
således diskuteres, hvorvidt denne indsats er udtryk for, at hun tyder eller begriber sin situation, og
dermed om hun forandrer eller affinder sig med sine betingelser. På den ene side kan der
argumenteres for, at hun tager et aktivt valg om at ændre sin situation i yderste henseende, og på
den anden side kan der argumenteres for, at hun passivt affinder sig med, at situationen ikke kan
forandres og dermed giver op.
Lars
Lars fortæller, at han har haft mange muligheder her i livet, som han ikke har formået at gribe.
Eksempelvis drømte han som ung om at blive optaget på Filmskolen, men han har aldrig turde
forfølge denne drøm, hvilket han kæder sammen med sin usikkerhed forårsaget af mobning gennem
skoletiden (Bilag 4: 12). Det bliver tydeligt, at Lars har handlet restriktivt, hvilket viser sig at være
et gennemgående tema i hans livsførelse. Eksempelvis har han ikke fået færdiggjort sin kandidat i
Film- og Medievidenskab, selvom han ad flere omgange har forsøgt (ibid.: 15). Lars’ begrundelse
er, at han blev nervøs for de ringe muligheder for at få arbejde efterfølgende. Især lægger han vægt
på sin manglende tiltro til egne evner, hvilket han tænkte ville mindske chancerne for, at
arbejdsgiverne ville vælge ham fremfor andre (ibid.: 5). Her ses det, at Lars’ restriktive handleevne
har haft konsekvenser for hans videre livsførelse. Vi udlægger, at han fandt det for risikabelt at
færdiggøre sit studie og dermed ændre sine livsbetingelser, hvorfor han valgte at handle indenfor
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sine daværende modsigelsesfyldte betingelser. Dermed handlede han umiddelbart i forhold til sine
betingelser og evnede kun at tyde sin situation, fremfor at begribe sin livsførelses
udviklingspotentialer. Lars’ gentagne anvendelse af den restriktive handleevne har fra hans
nuværende perspektiv forårsaget en stor skuffelse over eget liv. Han mener at have forspildt alle
sine muligheder i livet, hvilket er bidragende til hans depressioner og selvmordstanker i dag. Dette
forklarer han i følgende citat:
Hvor jeg er nu, der mangler jeg noget indhold i mit liv sådan altså. Jeg er røget ud af en
uddannelse, er ikke i det forhold jeg gerne vil være i, drømmer om at få nogle børn og sådan
noget. Jeg er samtidig nået en alder, hvor jeg synes, at alle andre har opnået en masse. Så altså
jeg er ude der, hvor jeg har tænkt meget på, at jeg synes det er sådan lidt sidste chance for mig.
Og jeg har sådan meget kraftige selvmordstanker (Bilag 4: 3f).

Lars’ skuffelse over egne bestræbelser for at opnå en tilfredsstillende livsførelse forstærkes i
sammenligningen med sine gamle studiekammerater, som i dag er i positioner, han engang drømte
om. Disse drømme er han bevidst om, at han aldrig opnår, hvilket bidrager til hans selvmordstanker
(ibid.: 17). Ifølge Dreier vil en persons succesfulde deltagelse udgøre grundlaget for individets
udviklings- og handlemuligheder (jf.: 23). I Lars’ sammenligning af andres succesfulde deltagelse
bliver han bevidst om egen mislykkede deltagelse i den større samfundsmæssighed, hvilket
forstærker hans selvforståelse i en demotiverende og selvdestruktiv retning. I en historisk dialektisk
materialistisk optik kan man her se dialektikken mellem Lars’ livsbetingelser og hans efter eget
udsagn manglende succesfulde deltagelse i de samfundsmæssige deltagelsesbaner (jf.: 17). Dreier
argumenterer for, at en persons handlegrunde i en kontekst afhænger af personens standpunkter om
denne. Standpunkterne er derfor afgørende for, om personen vil forandre eller opretholde den
sociale praksis (jf.: 23). Dette stiller vi os dog en smule kritiske overfor, idet Lars’ situation kan ses
som en undtagelse til denne tese. Lars giver gentagne gange udtryk for standpunkter om, at han
ønsker succesfuldt at kunne deltage i den sociale praksis, kandidatstudiet. På trods af standpunktet
har han dog ikke formået at forandre sin deltagelse i den sociale praksis (Bilag 4: 15f).
I afsnittet er det blevet fremanalyseret, at modtagernes opvækst har bidraget til, at de alle har
udviklet en problematisk og uhensigtsmæssig daglig livsførelse, som har haft konsekvenser for, at
de tidligere ikke har kunnet gennemgå en personlig recovery-proces. Deres individuelle
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livsbetingelser og livsførelser må ses som forankret i de objektive betingelser, hvilket vil analyseres
i nedenstående afsnit.

4.1.3. Objektive betingelser

	
  
I dette afsnit vil der fokuseres på modtagernes objektive betingelser og deres betydningstilskrivelser
af disse. Der vil endvidere lægges vægt på deres oplevelser med behandlingssystemet inden
påbegyndelsen af peer-støtteforløbet.
Camilla begyndte i behandling som 17-årig og flyttede som 18-årig på et psykiatrisk botilbud i otte
måneder. Efterfølgende har hun været indlagt på forskellige psykiatriske afdelinger (Bilag 2: 18f).
Camilla mener ikke, at hun har fået noget ud af sin behandling, inden hun påbegyndte sin
behandling på DPC (ibid.: 5). Hun beskriver, hvordan én af hendes tidligere psykiatere øgede
hendes dosis af medicin, hver gang hun oplevede stemmehøring. Det endte med, at dosen kom op
på 800 milligram om dagen, hvoraf hun i dag kun får tre milligram. Hun beskriver det som en
ubehagelig periode, men forklarer at hun havde tiltro til psykiaterens medicinske vurdering (ibid.:
9). Her bliver det tydeligt, at på trods af Camillas ønske om at opnå en forandring ved at søge
behandling, har hendes objektive behandlingsbetingelser vanskeliggjort denne forandring. Den
tidligere behandling har fokuseret på medicinering og symptombehandling, hvilket Camilla
beskriver som afgørende for hendes manglende gavn af den (ibid.). Det kan dermed udledes, at hun
førhen har været nødsaget til at indgå i behandlingen ud fra psykiaternes vurderinger af hendes
situation og dertilhørende behov. Som beskrevet tidligere, har Camilla modsigelsesfyldte relationer
til sin familie, hvilket har hindret hendes udviklingsmuligheder. Vi antager derfor, at psykiaterne
med fordel kunne have inddraget Camilla aktivt i udformningen af behandlingsforløbet og fokuseret
på at arbejde hen imod klare emotioner hos hende, så der kunne skabes forandringspotentialer i
hendes livsførelse og selvforståelse. Ud fra et kritisk psykologisk perspektiv kan det hævdes, at
Camillas udeblevne gavn af tidligere behandling bunder i en manglende intersubjektivitet behandler
og patient imellem (jf.: 25). Hvis der i stedet var blevet fokuseret på, hvordan de i samspil kunne
forandre Camillas livsbetingelser, ville hun formodentlig have været bedre i stand til at begribe sine
muligheder og alternativer. Her kunne en mere aktiv deltagelse i den samfundsmæssige
reproduktion være muliggjort. Derfor kan det tolkes, at de objektive behandlingsbetingelser i
Camillas tilfælde på paradoksal vis har modarbejdet det fælles mål om hendes bidrag til den
samfundsmæssige opretholdelse.
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Camilla har som tidligere beskrevet haft svært ved at acceptere, hvem hun er, hvilket hun mener
skyldes familiens fraværende opbakning og kærlighed. Hun beskriver især sin seksualitet, sit
udseende og sin væremåde som afvigende fra sin vestjyske hjemstavns normer og forventninger
(Bilag 2: 19). Af samme grund lægger hun stor vægt på den forskel, hun har oplevet i sin recovery
efter at være flyttet til København. Det fremgår af følgende citat:
Men mit familieliv det er rigtig hårdt, fordi jeg ikke må være den jeg er. Men jeg er blevet ældre
og København, bare byen København, er helt afslappet. Så jeg har det rigtig godt her, og sådan
har det altid været (Bilag 2: 19f).

Heraf udleder vi, at de objektive betingelser i hendes hjemstavn har haft væsentlig betydning for
hendes selvforståelse og standpunkter om sin livsførelse. Dette kan tyde på, at de objektive
betingelser kan have en stor kulturel indvirkning på personen i forhold til den geografiske og
relationelle afgrænsning, som personen befinder sig i.
Både Tabita og Lars udtrykker bekymring for de objektive betingelsers krav og forventninger til
dem. Lars er på kontanthjælp og er nervøs for at blive presset ud på arbejdsmarkedet, førend han
føler sig klar til det (Bilag 4: 10). Hos Tabita har det udefrakommende pres fra myndighederne i de
sidste mange år af hendes liv været et gennemgående tema. Hun beskriver, at hun er blevet tvunget
ud i adskillige arbejdsprøvninger, hvilket alle gange har resulteret i en psykiatrisk indlæggelse. Hun
ønsker selv at få bevilget førtidspension, idet hun tænker det vil kunne minimere hendes angst og
tankemylder (Bilag 5: 17f). Forud for arbejdsprøvningerne har Tabita i en lang årrække arbejdet i
hjemmeplejen, men da hun oplevede, at borgerne klagede over hende, og hun ikke følte sig i stand
til at varetage sit job, grundet manier og depressioner, ansøgte hun i 2005 om fleksjob (ibid.: 11f).
Hun mener, at det udefrakommende pres er med til at gøre hende syg, idet hun er overbevist om, at
hun ikke kan varetage et job uden psykiske tilbagefald, selvmordstanker, depression og manier til
følge (ibid.: 3ff). Tabita fortæller, at hun har været maksimalt medicineret siden år 2011 efter en
indlæggelse, hvor hun efterfølgende søgte om førtidspension. Dette har kommunen dog ikke
bevilget hende, og derfor har hun i alle de efterfølgende år skullet i arbejdsprøvning. Dette er et
eksempel på, at Tabita som følge af kravet om aktivering15 vanskeliggøres i at være medskabende
af de objektive betingelser. I historisk dialektisk materialisme såvel som i kritisk psykologi anskues
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I 2013 blev en ny førtidspensionsreform vedtaget, som bygger på et aktiveringskoncept om, at udsatte grupper skal i
aktivering, fremfor passivt at blive forsørget af velfærdsstaten (Cabi: Førtidspension før og efter 2013 2013; Torfing
2009: 6).
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mennesker som aktive medskabere af de objektive betingelser (jf.: 18). Vi vil påstå, at det kan
diskuteres, hvorvidt Tabita har mulighed for at være medskaber af sine objektive betingelser, da
hun trods sit brændende ønske om at blive tilkendt førtidspension er nødsaget til at være i diverse
arbejdsprøvninger og fleksjob, for at få en indkomst. I Tabitas tilfælde kan der argumenteres for, at
hun føler sig passivt determineret af sin position i den sociale praksis på trods af hendes
modsatrettede standpunkter om sin deltagelse (jf.: 23). Det kan her diskuteres, om en persons
standpunkter om sin deltagelse alene kan forandre den sociale praksis, eller om handlerummet må
indeholde muligheder for forandring, før en ændring af den sociale praksis kan finde sted.
Holzkamp forklarer, at motivation afhænger af muligheden for at forbedre ens egen rådighed
over sine livsbetingelser og sin livskvalitet (jf.: 25). Heraf kan det udledes, at idet Tabita ikke har
mulighed for at forbedre rådigheden over sine livsbetingelser, er hun ikke motiveret for
arbejdsprøvningerne. Endvidere kan hendes manglende motivation ses i lyset af hendes
erfaringsgrundlag om tidligere arbejdsprøvninger, som har ført til psykiatriske indlæggelser og
derfor ikke har medført en øget livskvalitet.
Som tidligere skrevet har Lars, siden han droppede ud af sit kandidatstudie, holdt fast i ønsket
om at kunne færdiggøre det. Hvis han skulle påbegynde kandidatstudiet igen, ville det ifølge Lars
kræve, at en læge erklærede ham parat til det. Dette krav sammenlagt med hans alder og store
studiegæld har for Lars udgjort betingelserne for, at han ikke har kunnet færdiggøre sit studie (Bilag
4: 15f). I Lars’ eksempel ses det, at hans handlegrunde for ikke at kunne færdiggøre sit studie
udgøres af en dialektisk relation mellem de objektive betingelser, individuelle livsbetingelser og
rådigheden over sine handlemuligheder. Med andre ord er Lars’ handlerum betinget af både
objektive såvel som individuelle faktorer, og en eventuel forandring i hans livsførelse kan derfor
udelukkende ske ved en forening af disse siders modstridende interesser (jf: 26).
Ida blev som 15-årig indlagt på en psykiatrisk afdeling grundet sin spiseforstyrrelse. Hun har
derefter boet på flere botilbud og været indlagt på både åbne og lukkede psykiatriske afdelinger
(Bilag 3: 2). Ingen af disse steder har Ida oplevet at få den hjælp, hun havde brug for. Ida fik
diagnosen skizofreni i 2012, på baggrund af egne udsagn om stemmehøring, hvilket muliggjorde, at
hun i 2014 kunne flytte ind på botilbuddet i København, da dette primært er for personer med
skizofreni og borderline diagnoser (ibid.). Hun er ærgerlig over at have løjet for personalet, men
samtidig er det hendes skizofrenidiagnose, som har været adgangsgivende for, at hun kunne flytte
ind på botilbuddet i København. Efter denne indflytning har hun ifølge eget udsagn fået det meget
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bedre (ibid.). Idas behandlingsmuligheder kan derfor ses som hendes objektive betingelser for at
kunne opnå recovery indenfor rammerne af behandlingssystemet.
Idas skizofrenidiagnose resulterede i, at hun var på antipsykotisk medicin i tre år, da hun
endeligt stoppede i januar 2015. Det kan udledes, at Idas objektive behandlingsbetingelser har haft
den følgevirkning, at hun har måttet affinde sig med at være på antipsykotisk medicin imod sin
vilje. Da hun efterfølgende selvstændigt traf et valg om at stoppe på medicinen, var det uden at give
sin psykiater besked. Hun var bekendt med personalets holdning om, at hun skulle fortsætte på
medicinen, men hun oplevede den som en hindring for at få det bedre. Hun mener selv, at hun i dag
har fået det betydeligt bedre efter at være stoppet på medicinen, hvilket hun forklarer i følgende
citat: “Og så kan det godt irritere mig lidt, at nu hvor jeg er stoppet på medicinen [...] det er lige
præcis der, at jeg har fået det godt igen. Så jeg havde altså ret (griner)” (Bilag 3: 11). Citatet
bevidner om Idas udvidende handleevne, idet hun aktivt tog et valg, der forandrede hendes
livsbetingelser i en positiv retning. Det bliver tydeligt, at Ida ønskede en selvforståelse fri fra
medicinens påvirkning. Hun handlede derfor ud fra sine klare emotioner ved at ændre sin deltagelse
i behandlingssystemet på egne præmisser, på trods af de objektive betingelsers vanskeliggørelse af
dette. Ændringen kan tænkes at have bidraget til en større overensstemmelse mellem hendes
selvforståelse og daglige livsførelse. Idas selvstændige valg om at stoppe på medicinen, uagtet af de
objektive betingelsers vanskeliggørelse, kan netop ses som et valg, der er truffet ud fra hendes
udviklede selvforståelse (jf.: 28).
Med afsæt i ovenstående afsnit tyder det på, at den personlige recovery muligvis bedst opnås, når
man handler ud fra egne vurderinger. Det indebærer, at man ikke afgiver komplet suverænitet til
personalets ekspertvurderinger og dermed affinder sig med de objektive betingelsers begrænsede
handlerum. Det er dog blevet belyst, at modtagernes motivation for forandring afhænger af
muligheden for at kunne øge rådigheden over egne livsbetingelser. Derfor er det ikke altid muligt at
forene de modstridende interesser mellem de individuelle handlegrunde og de objektive
betingelser.

4.1.4. Delkonklusion

	
  
På baggrund af analysedel 1 kan det konkluderes, at alle modtagerne betydningstilskriver deres
opvækst som havende båret præg af hårde livsbetingelser. Det er blevet fremhævet, at alle
modtagerne ser en forbindelse mellem delelementer af deres opvækst og udviklingen af deres
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psykiske lidelser. Endvidere er det blevet tydeliggjort, hvordan deres livsbetingelser i opvæksten
har bidraget til udviklingen af deres efterfølgende problematiske livsførelser, som ikke har været
fordrende for deres udviklingsmuligheder. På baggrund af deres utilfredsstillende livsførelser har de
alle søgt behandling, i håb om at kunne opnå deres ønskede livsførelser. Det kan dog konkluderes,
at deres objektive behandlings- og livsbetingelser har vanskeliggjort deres handlemuligheder for at
kunne opnå personlig recovery. Derfor vil det i følgende analysedel 2 analyseres, hvorledes
modtagerne oplever peer-støttens bidrag til deres personlige recovery-proces, og dens redskaber til
at håndtere de objektive betingelsers begrænsede handlerum.

4.2. Analysedel 2

	
  
Med afsæt i de analytiske fremdragninger fra analysedel 1 vil der i nærværende analysedel 2
knyttes an til en analyse af deltagernes oplevelser med Projekt Peer-støtte. Relationen mellem
modtager og peer-støttemedarbejder vil udgøre brændpunktet for denne analysedel, i samspil med
de faktorer modtagerne peger på er henholdsvis fremmende og hæmmende for deres recoveryproces. Formålet hermed er slutteligt at kunne sammendrage, om der er elementer af peer-støtten,
som bidrager til modtagernes recovery.
	
  

4.2.1. Rammerne for peer-støtten

	
  
I indeværende afsnit vil de rammer som peer-støtten tilbyder for modtagernes recovery-proces
analyseres ud fra deltagernes betydningstilskrivelser.
Peer-støttemedarbejderen Christian fra botilbuddet i København giver udtryk for, at det er
modtageren, der bestemmer, hvordan vedkommende ønsker sit individuelle forløb tilrettelagt, og
hvad formålet med det skal være. Hans eget mål med peer-støtten er at hjælpe modtagerne med at
nå disse mål ud fra sin faglige viden og egne erfaringer. Han beskriver, at han vil forfølge
modtagerens mål, uanfægtet af om han er enig i det eller ej, medmindre målet er af selvdestruktiv
karakter (Bilag 6: 3f).
For peer-støttemedarbejderen Nina fra DPC er det ligeledes op til modtageren at definere
målet med peer-forløbet. Dog sporer vi hos Nina et mere eksplicit krav om, at modtagerne skal have
et ønske om forandring, og at de selv skal kunne definere et formål med deres deltagelse i peerstøtten. Eksempelvis forklarer hun, at hun ikke vil fortsætte forløbet med modtagerne, hvis de ikke
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møder op til aftalte tider. Hun nævner en udfordring i, at modtagerne ofte tror, at hun kan give dem
“svaret” i kraft af sin egen vellykkede recovery-proces (Bilag 7: 7). Dette lægger hun vægt på ikke
er hensigtsmæssigt, idet hun ikke har “opskriften” på en meningsfuld tilværelse, da denne må findes
af den enkelte (ibid.: 2). Hendes forventninger lægger dermed op til en anskuelse af modtagerne
som aktive subjekter i egen recovery-proces, hvilket står i kontrast til at betragte psykisk lidende
som passive patienter.
Vi sporer også hos Christian en forventning om, at modtagerne agerer som aktive subjekter og
tager ansvar for egen recovery-proces. Af samme grund forklarer han, at det er op til modtagerne at
vurdere, hvornår de vil afslutte deres peer-støtteforløb. Han forklarer, at der ikke er nogen officielle
retningslinjer for, hvornår en person skal afslutte sit forløb, hvilket kan tyde på, at Projekt Peerstøtte arbejder ud fra en målsætning, der tager udgangspunkt i den personlige recovery. Endvidere
argumenterer han for, at han arbejder ud fra tankegangen om en samarbejdende relation i
“øjenhøjde”, hvor der ikke lægges op til ekspertvurderinger fra hans side (Bilag 6: 6). Der spores
her en kontrast til modtagernes udsagn om erfaringer fra deres tidligere behandlingsforløb, hvor de
netop

har

oplevet

ekspertvurderinger

som

afgørende

for

tilrettelæggelsen

af

deres

behandlingsforløb. I citatet fortæller Camilla om den anderledes relation hun har til sin peer:
Altså Nina og jeg er meget uformelle sammen. Rigtig meget. Hun bander, og vi bander. Vi
snakker om alt altså. Jeg kan sige alt til hende. Hun er simpelthen så uformel [...] Og hun er bare
sådan, hun er ikke en, der sidder sådan her (folder armene over kors). Hun er meget sådan
afslappet, og det gør, at jeg kan slappe endnu mere af og kan bruge alle slags ord og sige næsten
alt til hende. Altså af samtaleemner (Bilag 2: 6).

Citatet bevidner om, at Camilla oplever relationen til Nina som en atypisk relation i forhold til,
hvad hun har oplevet førhen. Hun beskriver deres relation som uformel og afslappet, hvilket er
medvirkende til en ærlig og åben dialog i øjenhøjde. Nina er bevidst om at facilitere denne
uformelle relation. Af samme grund ville hun ønske, at rammerne for peer-støtten lagde op til en
uformel “café-stemning”, fremfor at bære præg af et klinisk mødested. Netop for at undgå det
kliniske aspekt beskriver hun, hvordan hun ofte tager på gåture og forskellige udflugter med sine
modtagere (Bilag 7: 3f). Da hun arbejder i Distriktspsykiatrien med ambulant behandling kommer
modtagerne kun for deres aftaler, og hun kan således ikke omgås dem i miljøet, som Christian kan
på botilbuddet for unge (ibid.: 3). Arbejdet som peer-støttemedarbejder på henholdsvis DPC og
botilbuddet giver derfor forskellige rammesætninger for peer-støtten. Modtageren Tabita udtrykker
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begejstring for sin forestående udflugt til Tivoli sammen med Nina, hvilket hun beskriver på
følgende måde:
Det er faktisk i morgen, der skal vi faktisk i Tivoli sammen. Fordi jeg er sådan, jeg er meget
fascineret af blomster og fotograferer dem på min mobil [...] Og Nina er også glad for at
fotografere, hun fotograferer bare nogle andre ting [...] jeg glæder mig rigtig meget til vores tur
derind i morgen! [...] Ja, og det var hendes eget forslag, så det er jeg rigtig glad for! (Bilag 5:
10).

Som det fremgår af citatet, udviser Tabita stor glæde ved at skulle lave aktiviteter med Nina ude af
huset. Vi fornemmer, at sådanne udflugter positivt bidrager til deres indbyrdes relation og
medvirker til den uformelle og afslappede stemning.
Christian tager i begrænset omfang på udflugter med sine modtagere. Derimod foregår hans
arbejde primært dér, hvor modtagerne bor, hvilket kan tænkes at nedbryde den kliniske stemning,
som Nina refererer til (Bilag 6: 17). I en kritisk psykologisk optik kan der argumenteres for, at
modtagernes livsførelser må ses som del af et større arrangement af samfundsmæssige
deltagelsesbaner, og derfor skal livsførelsen ikke forstås som et selvstændigt anliggende (jf.: 24).
Det kan tyde på, at modtagerne får gavn af, at udviklingen af deres livsførelser og vejen til recovery
sker i samspil med andre deltagere i samfundsmæssige deltagelsesbaner.
I ovenstående afsnit er det blevet fremhævet, at rammerne for peer-støtten er betinget af
handlerummet på de respektive steder, men at de samtidig også er til forhandling mellem modtager
og peer-støttemedarbejder. Potentialet i aktiviteter udenfor huset er blevet illustreret, hvilket kan
lægge op til en fremtidig udvikling af rammerne for peer-støtten. Endvidere er det blevet tydeligt, at
den uformelle og ligesindede relation er af central betydning for modtagerne. I nedenstående afsnit
vil denne relation yderligere belyses, med fokus på spejlingens betydning for modtagernes håb om
recovery.

4.2.2. En relation der fordrer håb

	
  
I følgende afsnit vil peer-støttemedarbejdernes syn på recovery fremlægges. Endvidere vil
modtagernes oplevelser af relationen til deres peers analyseres med fokus på, hvorvidt den er
fordrende for håbet om recovery.
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Christian og Nina beskriver begge recovery som en individuel proces, men at fællesnævneren for
alle er en ”genfindelse af sig selv” (Bilag 6: 12; Bilag 7: 1f). Denne genfindelse tolker vi kan
referere til rejsen med at finde en tro på sig selv og egne ressourcer. Eftersom begge peerstøttemedarbejdere forstår recovery som en individuel rejse, fremfor at fokusere på det kliniske eller
sociale aspekt af recovery, kan det udledes, at de begge arbejder ud fra den personlige recovery (jf.:
14).
Peer-støttemedarbejderne har selv været igennem en recovery-proces, hvilket de begge synes
at trække på i udformningen af peer-støtten (Bilag 6: 2; Bilag 7: 15). Eksempelvis beskriver
Christian, hvordan han ofte reflekterer over sin egen motivation for, at han valgte at gå i behandling
for sit stof- og alkoholmisbrug. Han beskriver, hvordan han med fordel anvender sine egne
recovery-erfaringer i samspil med sin nuværende faglige viden til at støtte modtagerne i deres
recovery. Han lægger vægt på vigtigheden i at nære håb om, at man kan få det bedre og tro på, at
livet kan være anderledes. Han mener, at først når man tror på det, kan man begynde at handle ud
fra denne tro (Bilag 6: 11). Nina er af samme overbevisning om, at det er essentielt for modtagerne,
at de selv har et håb om forandring. I den forbindelse mener hun, at hendes rolle er at være med til
at bevare håbet hos modtageren (Bilag 7: 11). Vi mener at kunne sætte peer-støttemedarbejdernes
ambitioner om at bevare håbet hos modtagerne i forbindelse med Coleman og Topors udlægning af
det første trin i recovery-processen. Heri nævnes væsentligheden i personens eget såvel som andre
menneskers håb om, at personen kan komme sig (jf.: 14). Det kan tyde på, at modtagerne også
oplever denne ambition fra peer-støttemedarbejdernes side som betydningsfuld for fastholdelsen af
deres eget håb (Bilag 2: 7; Bilag 3: 21; Bilag 4: 6; Bilag 5: 4). Camilla giver udtryk for et større håb
efter sit møde med Nina:
Altså for eksempel stillede jeg mig selv det spørgsmål: At hvad nu hvis du faktisk godt kunne få
et arbejde på 37 timer igen [...] Hvad nu, hvis du faktisk godt kunne blive rask. Hvad nu, hvis
du faktisk godt kunne komme ud af medicinen. Altså stille spørgsmål, som signalerer
muligheder (Bilag 2: 5).

Det tyder altså på, at håb har haft betydning for, at Camilla begyndte at begribe alternative
handlemuligheder. Det bliver endvidere tydeligt, at Ninas opnåelse af recovery er betydningsfuld
for hendes tro på, at hun kan komme sig. Lars giver udtryk for, at det særligt er spejlingen i Ninas
erfaringer og oplevelser, som giver ham håb:
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Det er det der med at komme ud på den anden side, som jeg ikke rigtig har kunnet føle før. Så
det betyder ufatteligt meget at have en jeg kan spejle mig i, og som har været igennem det
samme (Bilag 4: 7).

Vi udleder, at det væsentlige ved spejlingen er de muligheder for at komme sig, der knyttes an til i
denne. At se en ligesindet, som har klaret sig “over på den anden side”, faciliterer et håb hos Lars,
der fastholdes gennem deres vedvarende kontakt. Ifølge kritisk psykologis syn på deltagelse vil en
persons perspektiv på sin deltagelse være formidlet af personens subjektive forhold til situationen,
hvori relationen til andre mennesker ligeledes indgår (jf.: 22). Set i lyset heraf vil modtagernes
forhold til situationen, hvori peer-støtten foregår, såvel som relationen til deres peers være
afgørende for perspektivet på deres deltagelse. Således kan det udlægges, at modtagernes spejling i
deres peer-støttemedarbejdere bevirker et nyt og håbefuldt perspektiv på deres deltagelse i
behandlingssystemet. Det underbygges ydermere af Tabitas udsagn om, at Ninas håb er et
”forfriskende” og nytænkende aspekt, hvilket tyder på, at peer-støtten adskiller sig fra den øvrige
behandling, hun har været i kontakt med (Bilag 5: 4). Dermed ikke sagt, at de øvrige behandlere
ikke har haft håb om modtagerens recovery, men det kan udledes, at det ikke har haft samme effekt
qua den manglende mulighed for spejling. Det kan ses i relation til Dreiers begrebsliggørelse af
standpunkter ved personers deltagelse, hvori partnere og modstandere defineres (jf.: 23). Som
beskrevet i analysedel 1, giver modtagerne udtryk for en udebleven gavn af deres tidligere
behandling. De beskriver dårlige erfaringer med overmedicinering, symptombehandling og
manglende lydhørhed overfor egne behandlingsbehov, hvilket kan ses som udtryk for en manglende
erfaringsalliance behandler og patient imellem (Bilag 2: 9; Bilag 3: 9; Bilag 4: 22; Bilag 5: 13).
Peer-støttemedarbejderne indtager derfor en anderledes rolle overfor modtagerne, idet de snarere
tager form af en ligesindet partner, der taler ud fra samme erfaringsgrundlag. Netop denne
erfaringsalliance synes at bryde med det skarpe skel mellem ekspert og patient, hvilket Camilla og
Ida udtrykker på følgende måder:
Camilla: Og jeg tænker hele tiden, hvis hun kan, så kan jeg også. Så jeg spejler mig lidt i
hende. Og det er det, der er meget anderledes fra så mange andre (Bilag 2: 8).
Ida: Det jeg også godt kan lide ved det er, at han nogle gange blander sig selv ind i det [...] At
han nogle gange omtaler os ”syge” (laver gåseøjne i luften), eller os, der har været inde i alt
det her, så tager han også sig selv med. At vi to Ida, vi har en tendens til bla bla bla. I stedet
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for sådan, at Ida du (lægger vægt på ‘du’), har en tendens til … det er kun dig, der er noget
galt med nærmest. Så det kan jeg godt lide (Bilag 3: 4).

Idet ovennævnte udsagn cementerer betydningen af spejlingen og erfaringsalliancens indflydelse på
håbet om recovery hos modtagerne, synes der her at spores essentielle elementer ved peer-støttens
bidrag til modtagernes recovery.
I afsnittet har vi illustreret, at peer-støttemedarbejderne anvender deres egne recovery-erfaringer i
samspil med deres faglige viden til at støtte modtagerne i deres recovery-proces. Det er blevet
fremhævet, hvordan disse erfaringer netop muliggør en atypisk ‘behandlerrolle’, som bidrager til et
forøget håb hos modtagerne i kraft af en særlig spejling og erfaringsalliance modtager og peerstøttemedarbejder imellem. I det følgende afsnit vil det analyseres, hvorvidt denne relation også
bærer præg af sårbare elementer.
	
  

4.2.3. En sårbar relation?

	
  
Nærværende afsnit vil eksplicitere relationen mellem modtager og peer-støttemedarbejder med
særligt fokus på, om den nytænkende rolle som peer-støttemedarbejder fremkalder udfordringer i
samarbejdet med modtageren.
Christian forklarer, at inddragelsen af personlige erfaringer er en vanskelig balancegang, der
resulterer i, at han nogle dage kan blive for “tør” og professionel og andre dage komme til at dele
for mange private aspekter med modtageren (Bilag 6: 9).
Balancegangen mellem erfaringsalliancen og den professionelle distance til modtagerne giver
Nina ligeledes udtryk for, idet hun har svært ved ikke at tage arbejdet med hjem. Hun beskriver,
hvordan hun har svært ved at trække en grænse for sin tilgængelighed for modtagerne udenfor
normal arbejdstid:
Så det er jo lidt mere end bare et almindeligt job, fordi du taler med folk om deres inderste. På
en anden måde end psykologen måske ville gøre. Fordi du har prøvet det, du har selv prøvet at
være indlagt. Du har selv lidt af det her (Bilag 7: 8).

Citatet kan vidne om, at Nina får en anderledes omsorgsrolle end de andre behandlere, idet hun
deler samme erfaringsgrundlag som modtageren, hvilket man kan forestille sig bevirker en mere
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personlig forbindelse til modtagernes fortællinger om at have det svært. Den personlige forbindelse
kan tænkes at bidrage til Ninas vanskelighed ved at bevare den professionelle distance, hvilket kan
anses som et uundgåeligt vilkår for rollen som peer-støttemedarbejder. Hun beskriver dog samtidig,
hvordan samtalerne med modtagerne bærer præg af en gensidig dialog, hvilket hun mener har
positive sideeffekter: “De ved mere om mig, end de nok gør om de andre. Så det er mere sådan en
pingpong. Og jeg tror det er dét, der gør, at folk åbner mere op” (Bilag 7: 8). Det tyder på, at rollen
som peer-støttemedarbejder har sine omkostninger, men at det samtidig fordrer en nytænkende,
åben og tryg relation til modtagerne. Christian giver ligeledes udtryk for, at den nytænkende
relation fordrer større åbenhed og nærvær:
Så noget af vores peer-faglighed er simpelthen vores evne til at være i noget, der er grimt og
ubehageligt, uden nødvendigvis: Det skal vi have til at gå væk. Men simpelthen anerkende, det
er sådan du har det lige nu, og det er en menneskelig tilstand at have det sådan en gang imellem,
og jeg kan godt tåle at opholde mig der sammen med dig (Bilag 6: 12).

Citatet viser, at Christian anerkender modtagernes oplevelser som almenmenneskelige tilstande. Det
kan tolkes, at han i kraft af egne erfaringer med at have det svært hjælper modtagerne med at
arbejde hen imod en selvagtelse og selvaccept ved at skabe en tryg og ærlig atmosfære, hvor han
kan rumme de mindre behagelige elementer af modtagernes selvforståelse. Denne selvagtelse og
selvaccept er ifølge Coleman og Topor en væsentlig forudsætning for at kunne arbejde hen imod at
komme sig (jf.: 14). Der kan argumenteres for, at Christian anvender nogle anderledes
arbejdsmetoder end sine kollegaer, idet han beskriver det som en særlig peer-faglighed at kunne
håndtere og anerkende modtagernes dystre tankemønstre.
Nina forklarer i følgende citat, at hun forstår sig selv som fuldt recovered på trods af nye episoder
med depressioner:
For mit eget vedkommende … Jeg bliver ramt af tilbagevendende depression, så for mig så
kommer det sådan tilbage, men jeg ser faktisk mig selv som fuldt recovered, når jeg ikke er syg.
Så jeg får aldrig tilbagefald, jeg får nye episoder. Og det er jo hele recovery-tankegangen, det er
jo det der med, at du kan sagtens have et meningsfuldt liv, selvom du måske har en
skizofrenidiagnose og hører stemmer. Det betyder ikke, at du ikke kan recover (Bilag 7: 1).
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Ninas tilbagevendende depressioner og tilgang til recovery vækker forskellige reaktioner hos
hendes modtagere. Eksempelvis udtrykker Lars, at Ninas håndtering af sine tilbagevendende
depressioner bidrager til et håb om, at han også kan lære at leve med sine depressioner:
Og få den der oplevelse af, at det kan faktisk lade sig gøre at leve med, uden at man behøves at
gå ned hele tiden. Altså hun siger, at hun bliver stadig også syg og går ned en gang imellem,
men samtidig så ved hun, at hun kan overkomme at have det dårligt i en periode, fordi hun
samtidig ved, at hun også kommer ud på den anden side, som jeg ikke rigtig har kunnet føle før.
Så det betyder ufatteligt meget at have en jeg kan spejle mig i, og som har været igennem det
samme (Bilag 4: 7).

Lars tilskriver det altså en positiv betydning, at Nina formår at føre et meningsfuldt liv på trods af
tilbagevendende depressioner. Endvidere kan det udledes, at Lars har set sine tilbagevendende
depressioner som udtryk for en kronisk lidelse, idet han ikke har troet på, at han kunne have
perioder helt fri af lidelsen. Vi tolker derfor, at Ninas standpunkt om sin livsførelse kan siges at
udgøre en motivation for Lars om, at han kan føre et meningsfuldt liv på trods af eventuelle nye
episoder. I en kritisk psykologisk forståelse vil en persons emotionelle vurdering af sin situation
influere personens vurdering af sine muligheder og alternativer (jf.: 27). I denne optik vil Lars’
vurderinger af sine alternative handlemuligheder muligvis påvirkes i kraft af hans fornyede
emotionelle vurdering af sin livsførelse. Det vil kunne påvirke Lars’ handlegrunde, så der kan
skabes et forandringspotentiale i hans livsførelse. Det kan derfor udledes, at Ninas håndtering af
sine tilbagevendende depressioner ikke skaber utryghed hos Lars.
Det er dog ikke alle Ninas modtagere, der opfatter hendes tilbagevendende depressioner på
samme måde som Lars. Eksempelvis udtrykker Camilla bekymring for sin egen reaktion, hvis Nina
en dag “bryder sammen”. Det begrunder hun med sin egen konstante spejling i Nina, hvilket hun
bruger som en motivation og ressource til at komme sig på samme måde, som Nina har gjort. Af
samme grund ville Ninas nye episoder netop skabe en utryghed hos hende, hvilket hun forklarer i
følgende citat:
Og der kan jeg selvfølgelig godt være nervøs for, hvis hun bryder sammen en eller anden dag
[...] og hun aldrig kommer oven på igen. Så sker det også for mig. Og det kan godt lidt være
ulempen ved det, fordi jeg hele tiden ser mig selv i hende. Hvis hun kan, så kan jeg også. Men
det er ikke sådan, at jeg tænker det hele tiden, det er slet ikke sådan (Bilag 2: 10).
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Det kan af ovennævnte citat udlægges, at Camillas spejling i Nina er væsentlig for hendes
selvforståelse. Spejlingen har som beskrevet på side 66 medført en øget motivation hos Camilla,
men som det fremgår af citatet, kan det også forvolde utryghed i hendes selvforståelse. Eftersom
selvforståelsen er forankret i personens situerede livsførelse, vil nye situationer udfordre
selvforståelsen og give anledning til en revurdering af egen livsførelse (jf.: 28). Det kan derfor
udledes, at Camilla tilskriver Ninas livsførelse og recovery en så væsentlig betydning i sin
selvforståelse, at et tilbagefald hos Nina vil have konsekvenser for Camillas motivation og tro på at
komme sig af sin psykiske lidelse. Ud fra en kritisk psykologisk forståelse er det dermed de
interpersonelle aspekter ved Camillas selvforståelse, som bliver udfordret ved hendes spejling i
Nina, hvilket ikke nødvendigvis er gavnligt for hendes recovery-proces. Som det fremgår af citatet
er det ikke en konstant bekymring Camilla har, men der kan argumenteres for, at det uanfægtet
heraf kan være problematisk, at en modtager nærer bekymring for sin peer. En sådan bekymring hos
Camilla vil kunne påvirke hendes emotionelle vurdering af egen situation, hvilket kan risikere at
påvirke hendes vurdering af alternative handlemuligheder. Det kan antages, at Camilla ville gavne
af at anerkende, at Nina formår at leve et meningsfuldt liv på trods af nye episoder, og at disse ikke
nødvendigvis behøver at udgøre et tilbagefald eller betyde, at hun ikke er recovered.
Det bliver tydeligt, at der er forskellige opfattelser hos modtagerne om, hvorvidt relationen til
peer-støttemedarbejderen indeholder sårbare aspekter. Det kan tyde på, at det afhænger af den
pågældende relation mellem modtager og peer-støttemedarbejder såvel som overensstemmelsen i
deres recovery-opfattelse. Eksempelvis udtrykker Tabita en uoverensstemmelse i recoveryopfattelsen med Nina:
Hun [Nina, red.] mener, at imellem hvad kan man sige tilbagefaldene at hun imellem dem er
rask og almindelig, og at hver tilbagefald er en ny episode. Jeg betegner mig ikke på noget
tidspunkt som værende rask. Så der er vi uenige om, hvordan og hvorledes med hensyn til det.
Der opfatter vi det i hvert fald forskelligt (Bilag 5: 3).

Som det fremgår af citatet er Tabita af den opfattelse, at man først er rask, når man ikke har nogen
tilbagefald eller kliniske symptomer. Det kan således tyde på, at Tabita abonnerer på den kliniske
recovery, hvilket er i strid med Ninas recovery-opfattelse. Følgende udsagn kan ses som Tabitas
vurdering af sine manglende handlemuligheder for at opnå en klinisk recovery: “Amanda: Så dit
mål ville være overhovedet ikke at have nogen tilbagefald eller? Tabita: Det er komplet
uladsiggørligt” (Bilag 5: 3). Det kan tolkes, at Tabita ser et skarpt skel mellem det at være ‘syg’ og
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‘rask’, idet hendes recovery-opfattelse baserer sig på ikke at have nogen tilbagefald overhovedet.
Denne opfattelse kan være med til at vanskeliggøre Tabitas muligheder for at anvende den
udvidende handleevne, idet den afhænger af, at hun ser det muligt at kunne forandre – og dermed er
motiveret for – at øge rådigheden over sine livsbetingelser. Hvis Tabitas recovery-opfattelse i
højere grad baserede sig på den personlige recovery, kunne det tænkes at bidrage til en øget
motivation for at ændre hendes livsbetingelser på trods af eventuelle nye episoder.
Baseret på ovenstående afsnit kan det udledes, at relationen mellem modtager og peerstøttemedarbejder er individuel og kan derfor hverken defineres som sikker eller sårbar. Endvidere
er det tydeliggjort, at modtagernes opfattelse af recovery er af central betydning for deres tro på at
komme sig. Den personlige recovery lægger op til en anerkendelse af, at det er muligt at leve et
meningsfuldt liv på trods af eventuelle nye episoder med den psykiske lidelse. Vi udleder heraf, at
denne recovery-opfattelse fordrer håb og dermed motivation, hvorimod den kliniske recovery er
sværere at opnå og derfor kan virke nedbrydende for håbet om at komme sig. I nedenstående afsnit
vil det analyseres, hvilke faktorer i modtagernes livsførelser, som er hæmmende og fremmende for
deres individuelle recovery-proces.

4.2.4. Fremmende og hæmmende faktorer for recovery

	
  
Modtagerne giver udtryk for faktorer i deres daglige livsførelse, som er hæmmende og fremmende
for deres recovery-proces. Modtagernes betydningstilskrivelser af disse vil analyseres med blik for,
hvorvidt der arbejdes med disse i peer-støtten.
Ida
Ida har store vanskeligheder ved at overskue sin kalender og planlægger derfor for mange aftaler,
som hun efterfølgende har svært ved at aflyse, uden at føle sig som et dårligt menneske (Bilag 3:
19f). Dette betydningstilskriver Ida som et stort problem for hende, hvilket derfor kan siges at
udgøre en hæmmende faktor for hendes recovery-proces. Ida har fået hjælp af Christian til at kunne
overskue sin kalender, aflyse aftaler og blive bedre til at sige fra overfor andre. Hun mener selv at
være kommet tættere på sit mål om at kunne ”hvile i sig selv” i kraft af Christians hjælp (ibid.: 4).
Det kan udledes, at Ida har udviklet sin handleevne i en retning, der forandrer hendes daglige
livsførelse og selvforståelse i takt med de redskaber, hun har udviklet gennem peer-støtten. Hun er
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nu i stand til at handle ud fra sin udviklede selvforståelse, fremfor kun at lade sig påvirke af
omgivelserne, hvilket ifølge Coleman og Topor er et væsentligt trin i recovery-processen (jf.: 15).
Ida fortæller, at det i dagligdagen hjælper hende at have skolen at stå op til og at have
mennesker omkring sig, som hun stoler på og kan snakke med (Bilag 3: 15f). Det bliver her
tydeligt, at Ida nævner skolen, struktur på dagligdagen og netværk som væsentlige faktorer for, at
hun har fået det bedre. Sat i relief til blot få år tidligere, hvor Ida ofte blev indlagt og tog overdoser,
kan det udledes, at hun i dag markant har ændret sin daglige livsførelse. Det kan tyde på, at Ida nu i
højere grad anvender den udvidende handleevne, da hun er i stand til at begribe alternative
handlemuligheder for at få det bedre. Ida har ikke været selvskadende i halvandet år og har heller
ikke været indlagt i over et år (ibid.: 2). Ida fortæller, at hun mener at være kommet langt i
processen med at få det bedre, hvilket hendes ændrede livsførelse med tydelighed viser. Hun er nu i
stand til at handle ud fra middelbare interesser og sikre sine livsbetingelser på længere sigt (ibid.:
11).
På trods af Idas store fremskridt udtrykker hun, at hun stadig godt kan have dårlige dage, men
at hun nu er i stand til at håndtere det hensigtsmæssigt. Hun kan dog en sjælden gang stadig finde
på at kaste op, hvilket hun nævner som det eneste, hun bærer med sig fra hele sygdomsforløbet.
Derudover bor hun stadig på botilbuddet i København, hvilket peger på, at hun endnu ikke er helt
klar til at stå på egne ben. Hun mener selv, at hun snart er klar til at flytte i egen lejlighed, men hun
vil gerne vente og “være helt sikker”, da hun gerne vil undgå tilbagefald (ibid.: 17). Der kan i denne
forbindelse argumenteres for, at Ida søger at sikre sine livsbetingelser på længere sigt, men at hun
lige nu ser det for risikabelt endegyldigt at ændre handlerummet for sin daglige livsførelse, idet hun
ser det som en trussel mod den nuværende stabilitet (jf.: 24). Disse handlinger kan karakteriseres
som restriktive, men valget om at handle restriktivt, er truffet ud fra en begribelse af hendes
alternative handlemuligheder. Det viser, at den restriktive handleevne kan være fremmende, hvis
den anvendes i samspil med den udvidende handleevne. Hvis Ida udelukkende anvendte den
udvidende handleevne i alle situationer, kan det tænkes at bevirke en for stor omvæltning af hendes
daglige livsførelse på én gang, hvilket derfor kunne være en hæmmende faktor for hendes recoveryproces. På baggrund af Idas eksempel udleder vi, at livsførelsen må indebære en dialektik mellem
restriktive og udvidende handlinger. Det forestiller vi os er særdeles væsentligt ved en recoveryproces, da man her er nødsaget til at skabe forandringer i livsførelsen, men at det må ske i et
varsomt tempo. Eftersom personens emotioner i en kritisk psykologisk optik går forud for og skaber
betingelserne for handling, vil markante ændringer i livsførelsen risikere at udfordre selvforståelsen
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uhensigtsmæssigt. Det skal derimod være på baggrund af den udviklede selvforståelse, at
ændringerne i den daglige livsførelse skal ske (jf.: 27). Af samme grund tolker vi, at Idas vurdering
af sine handlemuligheder er truffet ud fra hendes udviklede selvforståelse, hvilket er fordrende for
hendes recovery-proces.
Camilla
Camilla beskriver, at hun tidligere har haft vanskeligt ved at overskue aftaler, og at hun kun havde
to eller tre aktiviteter om ugen. Nu kan hun have tre forskellige aktiviteter om dagen, og hun
fortæller, hvordan hun er begyndt at tænke pragmatisk om sin daglige livsførelse:
Og så begynder jeg at tænke sådan: Okay hvad skal jeg gøre for at nå alle de her ting, uden at
jeg bryder sammen. Okay, jeg skal have mad, og jeg skal have søvn. Og hvad har jeg lyst til.
Det der lyst skal jeg også have plads til (Bilag 2: 8).

Citatet vidner om, at Camila nu er i stand til at føre sit liv ved at indfri krav fra forskellige områder,
uden at det medfører en kollision i hendes liv (jf.: 24). Det står i kontrast til Camillas tidligere
livsførelse, hvor de forskellige krav førte til sammenbrud og indlæggelser. Ændringen af Camillas
livsførelses praksisstruktur er sket på baggrund af råd fra Nina om vigtigheden i at inddrage
lystbetonede aktiviteter (Bilag 2: 8). Det kan formodes, at Camilla efter at have ændret sin
livsførelses praksisstruktur, også har forandret sine livsbetingelser og derigennem opnået en forøget
livskvalitet.
Camilla fortæller, at hun gennem sit forløb med Nina er ved at lære, at hun er god nok som
hun er, hvilket ifølge Coleman og Topor er væsentligt for recovery-processen (jf.: 14). Hun har
gennem peer-forløbet spejlet sig i Ninas succesfulde deltagelse med at komme sig, hvilket Camilla
tilskriver en uvurderlig betydning for, at hun i dag kan opretholde sin daglige livsførelse (Bilag 2:
8).
En hæmmende faktor i Camillas liv er forholdet til forældrene. Opvæksten har som tidligere
nævnt været hård for Camilla, og hun beskriver, at hun stadig bliver udsat for psykisk vold af sin
mor (ibid.: 19). Hun forklarer, at hun har besluttet sig for at bryde kontakten med dem: “Men sådan
recovery, vejen til at blive rask og skabe mig et liv og sådan, der kommer de ikke til at være en del
af det, og det er de heller ikke” (Bilag 2: 21). Dette kan ses som et udtryk for Camillas begribelse
af, at forældrene er en hæmmende faktor for hendes recovery-proces, hvorfor det kan tolkes, at hun
vælger at handle ud fra middelbare interesser. Ud fra en kritisk psykologisk referenceramme kan
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man også hævde, at det forestående brud skyldes en manglende intersubjektivitetsrelation mellem
Camilla og hendes forældre, idet de ikke har opnået en forståelse af hinandens handlegrunde (jf.:
25).
På baggrund af ovenstående kan det tyde på, at peer-støtten har bidraget til en udvikling af
Camillas selvforståelse. Vi ser, at Camillas valg om at bryde med forældrene, har afsæt i hendes
udviklede selvforståelse, hvilket har givet hende adgang til nye standpunkter om sin deltagelse.
Disse standpunkter har muliggjort en udvidende handleevne, som vil forandre hendes betingelser,
hvilket tænkes at være fremmende for hendes recovery.
Lars
Da vi stiller Lars spørgsmålet om, hvordan en typisk dag eller uge ser ud for ham, svarer han, at han
ikke laver så meget for øjeblikket. Lars betydningstilskriver sine aktiviteter på DPC som positive
for ham, idet han herigennem har noget at stå op til (Bilag 4: 4). Hvis ikke han har aftaler på DPC,
forklarer han, hvordan det meste af dagen går med at skændes med kæresten, hvilket han desuden
beskriver som et turbulent forhold (ibid.: 22). Lars beskriver sin kæreste i følgende citat:
Og kæresten hun har det meget sådan, altså hun er meget berøringsangst og vil slet ikke snakke
om det. Det er et meget stort problem, for så kan jeg ikke læsse af derhjemme. Hele hendes
familie er også på medicin, ikke [...] Så det er også derfor jeg er så glad for at komme herover,
for det er en mulighed for at læsse af. Det betyder meget (Bilag 4: 24f).

Lars betydningstilskriver sin kærestes adfærd som et stort problem, idet han ikke har mulighed for
at bruge hende som en ressource til at få det bedre. Det tyder derfor på, at Lars’ kæreste udgør en
hæmmende faktor for hans recovery. I stedet tilskriver han peer-støtteforløbet betydning for, at han
har nogle at snakke med om sine problematikker, hvilket synes at være væsentligt for ham. Heraf
kan det tolkes, at forløbet med Nina udgør en fremmende faktor for Lars’ recovery.
I interviewet giver Lars flere gange udtryk for sin massive utilfredshed med kæresten og
begriber nødvendigheden i at afslutte forholdet for at få det bedre (ibid.: 26). Dog udgøres Lars’
bevæggrund for fortsat at være i forholdet med kæresten også af deres fælles hund, idet han er
bekymret for, hvem der skal overtage den (ibid.). Det kan udledes, at Lars’ uklare emotioner
bidrager til hans anvendelse af den restriktive handleevne, som forhindrer ham i at ændre sine
livsbetingelser. I denne forbindelse kan det forfægtes, at Lars ønsker at ændre rutiniseringen af sin
daglige livsførelse, men at han samtidig frygter, om han kan skabe nye rutiner, hvis han bryder med
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den nuværende rutinisering og tryghed, som udgøres af kæresten og hunden (jf.: 24). Det kan dog
diskuteres, om disse udgør en hensigtsmæssig tryghed for ham, idet han forklarer, at han jævnligt
har massive selvmordstanker: “Men det kan sagtens være sådan noget med, at jeg går ud og køber
et reb og søger på nettet efter måder på, hvordan man nemmest slår sig selv ihjel” (Bilag 4: 29).
Citatet peger på nødvendigheden i, at Lars forandrer sine livsbetingelser, men grundet de
modsigelsesfyldte emotioner ser han det alligevel for risikabelt at foretage ændringen.
I denne sammenhæng giver Lars udtryk for en mere grundlæggende årsag til endnu ikke at
have afsluttet forholdet: “Men samtidig har vi begge rigtig svært ved at give slip på hinanden. Også
fordi jeg kæmper med det der, hvad hvis jeg ikke finder nogle andre, der kan lide dig“ (Bilag 4: 26).
Vi udleder, at Lars’ manglende initiativ til at afslutte forholdet bunder i hans selvforståelse. Et
argument herfor er, at Lars grundet sine livsbetingelser med mobning og lavt selvværd har udviklet
en selvforståelse, der er knyttet op på erfaringer med manglende kærlighed og oplevelser med ikke
at være god nok. Selvforståelsen influerer standpunkterne om hans deltagelse og bevirker dermed,
at han ser det for risikabelt at ændre sin livsførelse og finde en ny kæreste.
Vi tolker derfor, at peer-støtten med fordel kunne hjælpe Lars til at begribe hans middelbare
interesser ved at arbejde med sin selvforståelse, idet en udvikling af Lars’ selvforståelse tænkes at
kunne bidrage til udvidende handlinger og nye betingelser i hans daglige livsførelse.
Lars giver udtryk for, at han har et begrænset netværk, som primært består af kæresten,
hunden og lidt familie. Han forklarer endvidere, at der ikke er nogen i hans netværk, som hjælper
ham til at få det bedre (ibid.: 24). Af samme grund ønsker han at skabe sig et større netværk. Han
forklarer, hvordan peer-støtten hjælper til at udfylde hans sociale behov:
For mig betyder det også, at jeg har en tendens til at isolere mig rigtig meget, når jeg har det
dårligt, og så bare det her med at komme herover, det betyder at jeg ser nogle andre mennesker.
Typisk hvis jeg har det lidt dårligt når jeg står op, så kan det typisk ændre sig at komme herover
(Bilag 4: 4).

Det fremgår af citatet, at det er en fremmende faktor for Lars at komme over på DPC, idet han
herigennem opnår en social kontakt til andre mennesker. Dog forholder han sig skeptisk til,
hvorvidt peer-støtten kan formå at hjælpe ham med at skabe et større netværk:
Jeg ved ikke, om peer-støtten naturligvis vil hjælpe mig med … altså jeg er bevidst om de
muligheder, som de kan tilbyde, og man kan lave nogle ting herovre. Men jeg tror bare ikke
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løsningen for mig er at finde mere netværk, der selv har problemer, fordi jeg oplever, at det er
meget svært, og det bliver meget sporadisk at se dem. Jeg tror, at jeg har brug for at være
sammen med nogle andre slags mennesker, hvor jeg kan få lov til at fokusere på min egen
sygdom (Bilag 4: 31).

Af ovennævnte citat udleder vi, at Lars formår at begribe, hvorvidt et større privat netværk fra DPC
vil være gavnligt for hans recovery. Han søger at sikre sine livsbetingelser på længere sigt gennem
middelbare interesser, men har dog ikke handlet ud fra den udvidende handleevne i forsøget på at
skabe sig et større netværk udenfor DPC. Vi tolker, at Lars i takt med hans begribelse har indtaget
et særligt perspektiv på sin deltagelse i handlesammenhængen på DPC. Perspektivet er formidlet af
hans subjektive forhold til handlesammenhængen, og han har derfor indtaget standpunktet om ikke
at skabe sig private relationer til netværket herfra. På baggrund af de to ovennævnte citater
udlægger vi, at Lars i handlesammenhængen på DPC har taget standpunktet om at drage nytte af det
sociale netværk internt på DPC, men at han ikke vil inddrage det i sit privatliv. Det kan derfor tyde
på, at Lars anser netværket på DPC som en fremmende faktor for sin recovery, når det foregår i
handlerummet på DPC, men at det ville transcendere til en hæmmende faktor, hvis det blev
inddraget i hans privatliv.
Overordnet har Lars i sin daglige livsførelse både hæmmende og fremmende faktorer, som
peer-støtten i forskelligt omfang har mulighed for at influere på. Det kan derfor udledes, at peerstøtten kan facilitere et handlerum, hvori et eventuelt socialt netværk kan skabes for Lars. Dog må
det konstateres, at peer-støtten endnu ikke har formået at bidrage til, at Lars har skabt sig et privat
netværk.
Tabita
Tabita fortæller, at hendes daglige livsførelse består af ugentlige aftaler på DPC samt den
igangværende arbejdsprøvning. Denne livsførelse er ifølge Tabita præget af “udefrakommende
pres”, hvilket hun udtrykker således: ”Jeg er helt hundrede på, og det er jo også korrekt, at jeg ville
få det bedre psykisk, hvis jeg fik den førtidspension. Fordi det vil til stadighed gøre mig syg i
kasketten” (Bilag 5: 26). Citatet viser med tydelighed, at Tabita ser sine arbejdsprøvninger og
manglende bevilling af førtidspension som en hæmmende faktor for, at hun kan arbejde hen imod at
få det bedre. Der kan endvidere spores et paradoks, idet Tabitas recovery ville medføre yderligere
arbejdsprøvninger, hvilket hun er overbevist om ville resultere i en indlæggelse. I denne forbindelse
kan der sættes spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad hendes peer har mulighed for at kunne arbejde
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med dette. Nina har ingen bemyndigelse til at tilkende Tabita førtidspension, og derfor vil hun
udelukkende kunne arbejde med Tabitas måde at håndtere det på. Tabitas positionerede deltagelse i
den sociale praksis indebærer således manglende handlemuligheder for hende, og dermed sker der
en kollision mellem hendes personlige deltagerbaner og de samfundsmæssige deltagelsesbaner. Her
ses det, at der er visse områder, som peer-støtten ikke har mulighed for at få indflydelse på, idet den
også er betinget af de objektive betingelsers begrænsede handlerum.
Da vi spørger Tabita, om der er nogen i hendes liv, der hjælper hende til at få det bedre, svarer
hun, at der er DPC og søsteren. Tabita og hendes søster har jævnlig kontakt, og søsteren har
gennem det seneste års tid også hjulpet Tabita økonomisk (ibid.: 19f). På baggrund heraf udtrykker
Tabita, at hun føler sig som en belastning for sin søster (ibid.: 20). Derfor blev hun meget
overrasket over at modtage en sms fra sin søster, hvor hun skrev, at hun også syntes Tabita hjalp
hende. Hertil er Tabitas reaktion: “Det var jeg altså ikke klar over. Og det blev jeg rigtig rigtig glad
for [...] Jeg var bare så glad, jeg var bare så overrasket, da hun sagde det” (Bilag 5: 24).
Der viser sig et gennemgående tema hos alle modtagerne ved spørgsmålet om, hvilken betydning de
mener at have for andre mennesker. Det er der ingen af modtagerne, som synes at kunne svare
fyldestgørende på (Bilag 2: 26; Bilag 3: 19; Bilag 4: 30; Bilag 5: 23). Ifølge Coleman er oplevelsen
af gensidige relationer et væsentligt element af recovery-processen (jf.: 14), og derfor kan det
udledes, at modtagernes manglende indtryk af deres betydning for andre mennesker kan siges at
udgøre en væsentlig hæmmende faktor for deres recovery. Der kan dermed spores en fælles
hæmmende faktor hos alle modtagerne, hvilket peer-støtten derfor med fordel kunne have et
fremtidigt fokus på.
Tabita udtrykker dog, at hun må betyde noget for sin ven fra DPC. De er nære venner og ses
ofte privat (Bilag 5: 23). Set i relation til ovenstående eksempel med Lars bliver det her tydeligt,
hvordan det sociale netværk fra en ‘behandlingssammenhæng’ har udviklet sig til en betydningsfuld
privat relation for Tabita. Det kan udledes, at relationer fra forskellige handlesammenhænge kan
have forskellige udviklingspotentialer afhængigt af personens perspektiv på sin deltagelse. Lars’
perspektiv om ikke at ville have private relationer fra behandlingssammenhænge, har bevirket et
begrænset handlerum, hvori der ikke har været plads til udvikling af de sociale relationer. Derimod
har Tabitas perspektiv på sin deltagelse muliggjort relationen med vennen fra DPC, som har
udviklet sig til en gensidig og nær relation.
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I dette afsnit er det blevet tydeligt, at visse af de fremmende recovery-faktorer i deltagernes liv er
muliggjort af peer-støtten. Det er endvidere tydeliggjort, at peer-støtten i begrænset omfang har
mulighed for at forandre de hæmmende aspekter af modtagernes livsførelser, da disse primært
udgøres af objektive betingelser og netværk udenfor peer-støtten. Der har vist sig et potentiale i, at
peer-støtten kan bidrage til en udvikling af modtagernes selvforståelser, hvilket er afgørende for nye
perspektiver på deres deltagelse. Disse perspektiver åbner op for muligheden i at indtage nye
standpunkter i den sociale praksis, hvori den hæmmende faktor befinder sig, hvilket kan muliggøre
en forandret livsførelse for modtageren.

4.2.5. Peer-støttens bidrag til modtagernes recovery-proces
	
  
I

dette

afsnit

vil

de

enkelte

modtageres

recovery-proces

analyseres

ud

fra

deres

betydningstilskrivelser samt ud fra Coleman og Topors udlægninger af vejen til recovery.
Endvidere vil modtagernes relation til deres peer-støttemedarbejder analyseres med fokus på,
hvorvidt denne har influeret recovery-processen.
Som tidligere beskrevet, giver alle modtagerne udtryk for en begejstring over at være i peerstøtteforløbet, hvortil de alle betydningstilskriver relationen og spejlingen i deres peer som det
væsentlige. Dog er det individuelt, hvorvidt peer-støtten har bidraget til en øget handleevne og
ændret livsførelse hos modtagerne. Camilla giver udtryk for, at peer-støtten har spillet en central
rolle i hendes recovery-proces. Som beskrevet på side 73, har hun formået at ændre sin livsførelses
praksisstruktur, hvilket har bidraget til en øget livskvalitet hos hende. Endvidere forklarer hun, at
hun ikke har gavnet af sine tidligere behandlingsforløb, på samme måde som hun har gavnet af
peer-støtten:
Kathrine: Og det er måske gået hurtigere, end I begge to havde troet?
Camilla: Ja. Meget hurtigere. Det er første gang, der overhovedet er sket noget i mit liv. Af
recovery kan man sige. Altså jeg startede med behandling første gang, da jeg var 17 år, og jeg er
24 år i dag. Det er som om: Undskyld, hvad fanden har jeg lavet altså. Jeg har snakket med over
30 forskellige psykiatere og en masse psykologer og jeg ved ikke hvad. Og det er først nu, at der
er begyndt at ske noget. Det er først nu (Bilag 2: 12f).
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Citatet tydeliggør den forandring, der er sket i Camillas liv, hvilket hun betydningstilskriver peerstøtten som værende afgørende for. Endvidere giver Nina ligeledes udtryk for, at Camilla er nået
langt i sin recovery-proces (Bilag 7: 16). Den store forandring i Camillas liv fremgår af følgende
citat:
Men jeg har diagnosen skizofreni. Men jeg mener ikke jeg har den mere i dag […] Jeg har nogle
små symptomer, men jeg ser mig ikke som syg mere. Jeg ser mig som bare Camilla, jeg er
særlig sensitiv og så er det dét. Det er nok også fordi jeg har lært at acceptere, at jeg har det
sådan, men jeg ved det ikke (Bilag 2: 17).

Citatet peger på, at Camilla ikke længere opfatter sig som syg, men at hun i stedet har lært at
acceptere sig selv, som hun er. Dette står i kontrast til Camillas tidligere syn på skizofreni som en
kronisk og medfødt lidelse (jf.: 51), hvilket kan bevidne om hendes udviklede selvforståelse. Sat i
relation til Coleman og Topors fire trin på vejen til recovery kan det tyde på, at Camilla er langt i
sin recovery-proces. Vi vil argumentere for, at hun til en vis grad har været igennem alle fire trin.
Camilla har haft gavn af Ninas facilitering og bevarelse af sit håb om recovery, hvortil hun har
udviklet sin selvforståelse gennem en selvaccept. Hun har truffet egne valg ud fra sin udviklede
selvforståelse og fundet en ro i egen opfattelse af sin diagnose (Bilag 2: 17). På baggrund af disse
trin kan det tyde på, at Camilla er kommet langt og derfor er tættere på sit mål om at stå på egne
ben. Camilla giver udtryk for, at hun forventer at være i peer-forløbet så længe, som hun er i den
øvrige behandling på DPC, hvilket hun estimerer til ét til to år. Her forestiller hun sig, at møderne
med Nina kan være med gradvist større mellemrum (ibid.: 14). Vi tolker, at hendes tidsmæssige
vurdering af det fremadrettede peer-støtteforløb kan skyldes hendes usædvanligt tætte relation til
Nina, som hun muligvis har svært ved at undvære. Under interviewet bliver det tydeligt, at hun
holder meget af Nina, og hun beskriver, hvordan Nina og Arnhild Lauveng har været de mest
betydningsfulde mennesker i hendes liv (ibid.: 15). Camilla giver udtryk for sin bekymring ved at
miste relationen til Nina i følgende citat: ”Fordi hvornår tør jeg at slippe hende. Det er måske mere
det, der er spørgsmålet [...] Fordi jeg sagde til Nina: Ved du hvad, jeg er simpelthen bare så bange
for, at jeg ikke tør slippe dig” (Bilag 2: 13). Dette cementerer Camillas nære relation til Nina,
hvilket influerer hendes frygt for at slippe hende og stå på egne ben. Det kan tyde på, at relationen
indvirker på Camillas forventning om at være i peer-forløbet i et til to år endnu, på trods af hendes
store recovery-fremgang. På baggrund heraf kan man diskutere, hvorvidt Camillas relation til Nina
har været recovery-fremmende grundet Ninas egne erfaringer og faglige ballast, eller om det har
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skyldtes Camillas behov for omsorg og gensidige relationer, som hun ellers mangler fra sin familie.
Uanset årsagen må det konstateres, at Camillas forløb med Nina har bidraget til hendes recoveryproces. Dog kan man frygte, at Camilla vil mangle Ninas opbakning efter afsluttet forløb i en sådan
grad, at det muligvis vil påvirke hendes recovery, hvis årsagen til denne primært har skyldtes den
nære relation til Nina. I et sådant tilfælde kan man håbe, at Camilla har udviklet en selvforståelse,
der indebærer en tro på, at hun er noget værd og derfor kan skabe nye gensidige relationer.
Ida har som beskrevet på side 72, gennemgået en udvikling i sin recovery-proces og daglige
livsførelse, som er bundet op på begribelsen af alternative handlemuligheder. Udviklingen har
præget hendes tro på recovery og et fremadrettet meningsfuldt liv, hvilket fremgår af følgende citat:
Men det var dengang, jeg havde det dårligt. Nu tror jeg rent faktisk på det. Så forhåbentligt. Det
er en drøm jeg har. Ja. Have det godt. [...] Før var jeg meget sådan, at jeg tænkte, at jeg alligevel
bare skulle dø. At fremtiden ikke ville være god og … Nu kan jeg faktisk godt se lys for enden
af tunnelen, eller hvad man siger (griner). Ja, jeg tror på, at det nok skal blive godt igen (Bilag
3: 20f).

Som citatet tydeliggør har Ida opnået håb om at komme sig, hvilket hun betydningstilskriver peerstøtten og botilbuddet som værende afgørende for (ibid.: 1). Ida er forhåbningsfuld om at afslutte
peer-forløbet på samme tidspunkt, som hun fraflytter botilbuddet. Hun nævner ikke noget eksakt
tidspunkt for, hvornår dette finder sted, men fastslår at hun ikke bor der om fem år. Her forestiller
hun sig at være begyndt på sygeplejerskeuddannelsen og være flyttet i egen lejlighed (ibid.: 17). Set
i lyset af Coleman og Topors fire recovery-trin tolker vi, at Ida ligesom Camilla er nået langt i sin
recovery-proces. Det kan udledes, at Ida på sin vis har gennemgået alle fire trin og har formået at
skabe sig et meningsfuldt liv med uddannelse, kæreste og socialt netværk. Vi formoder, at Idas
relation til Christian har været anderledes, end den Camilla har haft til Nina. Det ser vi på baggrund
af Idas gentagne betydningstilskrivelser af Christians konkrete hjælp, snarere end selve relationen
til Christian (Bilag 3). Vi tolker, at deres relation har båret præg af håndgribelige redskaber til Idas
strukturering af dagligdagen såvel som til hendes recovery-proces, fremfor at have udfyldt en nær
omsorgsrolle for hende. Man kan derfor argumentere for, at relationen til Christian har været et
middel til at nå hendes mål om recovery, hvor det for Camilla har været en del af målsætningen om
recovery at opleve en nær gensidig relation. Det antager vi ikke har været en del af Idas målsætning,
idet hun ikke på samme måde som Camilla har manglet nære omsorgspersoner i sit netværk. Det må
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understreges, at Ida udviser en stor glæde ved sine samtaler med Christian, hvorfor det kan tænkes,
at deres indbyrdes relation alligevel har haft væsentlig betydning for hendes recovery.
Lars udtrykker ligeledes en glæde over at være i peer-forløbet. Dog mener han ikke, at forløbet har
bidraget til en væsentlig ændring i hans livsførelse og handlemønstre (Bilag 4: 8). Eksempelvis har
han stadig depressioner og kraftige selvmordstanker (ibid.: 3). Lars beskriver, at hans liv mangler
indhold og mening, og derfor ser han peer-støtten som sidste mulighed for at få det bedre (ibid.:
11). Han beskriver, hvordan han anskuer sine fremtidsudsigter i følgende citat: “Altså enten så har
jeg arbejde og øh. Forhåbentlig eller … Muligvis en anden kæreste [...] og så forhåbentlig børn,
for det drømmer jeg virkelig om. Eller også så lever jeg ikke” (Bilag 4: 26). Citatet bevidner om
vigtigheden af recovery for Lars, idet han kæder sin lyst til at leve sammen med opnåelsen af en
meningsfuld tilværelse. Det kan tyde på, at Lars endnu ikke har været i stand til at øge rådigheden
over sine livsbetingelser, på trods af peer-støttens hjælp, idet han endnu ikke har opnået sit mål om
at kunne lære at føre et meningsfuldt liv med sine depressioner. Lars er ifølge eget udsagn ikke nået
langt i recovery-processen (ibid.: 29). I forbindelse med Coleman og Topors recovery-trin kan der
ud fra interviewet med Lars kun spores en sporadisk opfyldelse af visse trin. Det må dog
cementeres, at Lars kun har været i peer-forløbet i få måneder, og hans recovery-proces har derfor
stadig potentiale for at udvikle sig. Lars betydningstilskriver relationen til Nina således:
Så på den måde, altså jeg er virkelig virkelig glad for at komme hos hende, og det er et rigtig
godt supplement til de andre ting, jeg kommer i. Det er frit på en anden måde, det er lidt som at
have en rigtig god ven, som jeg ikke ser privat. Men en jeg glæder mig til at komme over og tale
med (Bilag 4: 8).

Som det fremgår af citatet sammenligner Lars relationen med et venskab. Dog må det konstateres,
at relationen endnu ikke har udmundet i alternative handlemuligheder for Lars. Derfor kan man
sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne ‘venskabelige’ relation har været gavnlig for hans
recovery eller om den snarere har opfyldt et socialt behov for ham. I forlængelse heraf kan man
argumentere for, at en tryg og gensidig relation altid vil være at foretrække. Det kan underbygges af
Lars’ manglende effekt af sine tidligere behandlinger, som må formodes at have båret præg af en
mere professionel distance, fremfor den tidligere nævnte erfaringsalliance.
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Tabita giver på samme måde som Lars ikke udtryk for en stor ændring i sin livsførelse eller
handleevne i takt med peer-forløbet. Hun beskriver, hvordan hun til stadighed anser sig selv som
værende syg og ikke nærer håb om at kunne blive rask:
Så jeg er ikke specielt optimistisk på egne veje, og jeg har stadigvæk også de der psykiske
barrierer, der gør, at jeg føler mig indespærret i et bur. Og om de nogensinde vil blive
overvundet, det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Desværre (Bilag 5: 22).

Som citatet tydeliggør har Tabita stadig mange udfordringer i sin daglige livsførelse og kæmper
med mange psykiske problematikker, der vanskeliggør hendes tro på recovery. Med afsæt i
interviewet med Tabita udleder vi, at hun ikke selv mener at være nået langt i sin recovery-proces
(ibid.). Det kan ses i lyset af Coleman og Topors fire recovery-trin, hvortil Tabita kun delvist synes
at have gennemgået trinene. Vi tolker, at det væsentligste trin for Tabita at gennemgå på sin vej til
recovery er udviklingen af en fornyet selvforståelse, der ikke udelukkende er bundet op på hendes
psykiske lidelse. Først herigennem kan hun opnå håb om bedring, hvilket ifølge Coleman og Topor
er essentielt for at kunne arbejde hen imod at komme sig (jf.: 14). Tabita betydningstilskriver
relationen til Nina som positiv og “forfriskende”, men fastslår at denne relation endnu ikke har ført
til alternative handlemuligheder, som kunne bidrage til hendes recovery (Bilag 5: 4). Tabita giver
som tidligere nævnt udtryk for sin store frustration over sine arbejdsprøvninger, hvilket hun mener
er en væsentlig del af årsagen til, at hun ikke kan arbejde hen imod at komme sig. Som tidligere
konstateret, har Nina ikke bemyndigelse til at tilkende Tabita førtidspension og har derfor
begrænset mulighed for at hjælpe hende med at overkomme forhindringen i de objektive
betingelsers begrænsede handlerum. Man kan forestille sig, at dette i særdeleshed vanskeliggør
betingelserne for peer-støtten og muligheden for at kunne arbejde med en udvikling af Tabitas
selvforståelse, hvilket ellers kunne tænkes at minimere hendes oplevelse af at være passivt
underlagt de objektive betingelser.
På baggrund af ovenstående afsnit kan det sammenfattes, at der er forskelle i modtagernes recoveryproces. Endvidere er der variationer i modtagernes relation til deres peer, hvilket stiller forskellige
mulighedsbetingelser for deres recovery. Det er blevet tydeligt, at de yngre modtagere, Camilla og
Ida, har opnået en stor udvikling i deres selvforståelse og handleevne, hvilket har ført til en ændring
af deres livsførelses praksisstruktur. Det har samlet set bidraget til, at de begge er kommet langt i
deres personlige recovery. Det står i kontrast til de ældre modtagere, Lars og Tabita, som ikke har
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formået at udvikle deres handleevne i en sådan grad, at det har ført til en ændring af deres daglige
livsførelse. Derfor har de ikke oplevet samme udvikling i deres recovery-proces gennem peerstøtten. Vi mener endvidere at kunne spore alderens betydning for modtagernes håb, i kraft af deres
betydningstilskrivelser af muligheder og alternativer i deres fremtidsudsigter samt omfanget af
dårlige erfaringer med manglende gavn af tidligere behandlinger.

4.2.6. Delkonklusion
	
  
I
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fremhævet,

at

rammerne

for

peer-støttens

udfoldelsesmuligheder afhænger af det respektive behandlingsmæssige handlerum. Det kan
konkluderes, at den atypiske rolle som peer-støttemedarbejder fordrer håb hos modtagerne gennem
deres indbyrdes erfaringsalliancer og spejlinger. Relationen indeholder dog for visse af modtagerne
også sårbare elementer i kraft af denne spejling. Endvidere er det blevet tydeligt, at modtagernes
betydningstilskrivelser af relationen til deres peers i høj grad beror på, hvorvidt de har den samme
recovery-opfattelse. Det er ydermere blevet illustreret, at modtagernes livsførelser bærer præg af
hæmmende og fremmende recovery-faktorer, hvilket peer-støtten i begrænset omfang har mulighed
for at ændre på. Dog er der blevet vist et potentiale i peer-støttens bidrag til udviklingen af
modtagernes selvforståelser. Endeligt er modtagernes recovery-proces blevet analyseret, hvilket har
vist at have en sammenhæng til modtagernes håb, alder, udviklede selvforståelse og ændring af
livsførelsens praksisstruktur.
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Kapitel 5: Diskussion
__________________________________________________
I dette kapitel vil analysens resultater diskuteres, hvilket dels tager afsæt i en diskussion af den
undersøgte praksis og dels i en teoretisk og metodisk diskussion af analyseresultaterne.

5.1. Diskussion af praksis

	
  
I nærværende afsnit vil variationen i modtagernes recovery-proces diskuteres ud fra forskellige
faktorer heriblandt deres psykiatriske diagnoser. Endvidere vil peer-støttemedarbejdernes
sygdomsopfattelse

og

arbejdsmetoder

diskuteres

i

relation

til

psykiatriens

etablerede

behandlingslogikker. I forlængelse heraf vil implementereringspotentialet af peer-støtten i den
danske psykiatri diskuteres.
I analysen er det blevet vist, at alle modtagerne er i gang med deres personlige recovery-proces,
men det er blevet fremhævet, at der er forskel på, hvor langt de mener at være kommet i denne.
Modtagerne har forskellige psykiske lidelser, hvilket ligeledes kan være interessant at diskutere i
denne forbindelse. Som det fremgår af forskningsvandringen, er skizofreni en af de
forskningsmæssigt mest belyste psykiske lidelser, idet den er blevet anset for at være af særdeles
alvorlig og kronisk karakter (jf.: 12). Heraf kan det tyde på, at andre psykiske lidelser, såsom
depression, er blevet anset for at være af mindre alvorlig karakter. Dette finder vi interessant i
forhold til vores analytiske fund, da det er de modtagere, som lider af depressioner, der synes at
have længst igen med at opnå recovery. I modsætning til ovennævnte sondring af den specifikke
psykiske lidelse som udslagsgivende for dens kronicitet og recovery-potentiale peger vores
datamateriale på, at det ikke er den pågældende psykiske lidelse, som er afgørende for opnåelsen af
recovery. Derimod har vi fremanalyseret, at faktorer som objektive livsbetingelser, alder og
tidligere behandlingserfaringer har været betydningsfulde for variationen i modtagernes recoveryproces. Da det netop er de ældre modtagere, som mener at have længst igen i recovery-processen,
kan det tænkes, at varigheden af den psykiske lidelse har betydning for modtagerens støttebehov i
forhold til omfanget og længden af dette. Derfor kan vi på baggrund af vores analytiske fund stille
os kritiske overfor opfattelsen af psykiske lidelsers differentierede recovery-potentiale. Denne
opfattelse mener vi at kunne spore i psykiatriens sygdomsopfattelse og dertilhørende
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symptombehandling (jf.: 66). Som det fremgår af forskningsvandringen, indebærer recoveryorienteringen imidlertid en normalisering af psykiske lidelser, hvilket bevirker et perspektiv, hvori
alle psykiske lidelser anses som mulige at komme sig af. Endvidere afstedkommer perspektivet en
opblødning af grænserne mellem det at være ‘syg’ og ‘rask’ (jf.: 9).
Projekt Peer-støtte arbejder ligeledes ud fra denne normaliserede opfattelse af psykiske
lidelser, hvilket ifølge vores peer-støttemedarbejdere har bidraget til vanskeligheder i samarbejdet
med det øvrige personale. Nina giver udtryk for den interne uenighed i sygdomsopfattelsen i
følgende citat: “Det kan godt være lidt svært, at de tænker meget i diagnoser og medicin som første
valg til alting, hvor jeg tror, at man kunne komme langt med bare at se det som karaktertræk”
(Bilag 7: 10). Opfattelsen af psykiske lidelser som karaktertræk har præget Ninas arbejdsmetoder i
forhold til sine modtagere, hvilket muligvis har haft en væsentlig betydning for Camillas personlige
recovery på trods af hendes ellers ‘alvorlige’ skizofrenidiagnose. Dog kan det omvendt tænkes, at
det øvrige personales diagnostiske udgangspunkt er med til at målrette behandlingen, således at de
forskellige behandlingstilbud kan arbejde ud fra samme rammesætning (Simonsen 2010: 203). De
knappe ressourcer i den overbebyrdede psykiatri (Larsen 2016) kan yderligere være med til at
nødvendiggøre diagnosernes behandlingsmæssige standardisering, hvilket i praksis kan udfordre
Ninas ambition om en individuel behandlingstilrettelæggelse. Endvidere bygger Projekt Peer-støtte
på en vision om en dybdegående bearbejdelse af den enkeltes problematikker uden tidsmæssige
begrænsninger, hvilket står i kontrast til normeringskravet for det øvrige personale (Bilag 7: 5). Idet
peer-støtten på nuværende tidspunkt er et pilotprojekt, har de mulighed for at arbejde ud fra disse
principper og visioner, men man kan stille sig kritisk overfor, hvorvidt disse arbejdsmetoder kan
muliggøres i psykiatrien fremadrettet.
Begge peer-støttemedarbejdere oplever samarbejdsudfordringer med det øvrige personale,
hvilket de kæder sammen med den manglende formelle definition af deres arbejdsområder. De
giver begge udtryk for det øvrige personales manglende kendskab til og anerkendelse af peerfagligheden, hvilket fremkalder udfordringer i samarbejdet (Bilag 6: 9; Bilag 7: 7). Hertil forklarer
Christian følgende:
Så der kan opstå noget usikkerhed [...] Bare dét, at jeg er her og repræsenterer peerstøtteprojektet, det udfordrer dem. Hva’, er jeg nu ikke god nok, hvad sker der på sigt og skal
det være dem, der nu overtager showet (Bilag 6: 9f).
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Disse udfordringer med det øvrige personale bevidner om vanskelighederne ved en fremtidig
implementering af peer-støttemedarbejdere som del af den etablerede psykiatri (Davidson et al.
2012: 127). Endvidere kan det tænkes, at det øvrige personale anser tiltaget med peer-støtten som
kommende i kølvandet på en tid, hvor psykiatrien er ekstraordinært presset i forhold til
ressourcemangel og et stigende antal patienter. Man kan derfor forestille sig, at det øvrige personale
ville foretrække en anderledes ressourceprioritering, som kunne skabe bedre arbejdsforhold for dem
(Kristensen 2016).
Det øvrige personale har alle en uddannelsesmæssig baggrund og faglig erfaring, hvilket kan
opleves som udfordret og undermineret af peer-støttemedarbejdernes personlige erfaringsalliancer
med modtagerne. Samtidig giver peer-støttemedarbejderne udtryk for kollegaernes manglende
indsigt i erfaringsalliancens muligheder, hvilket de mener ville kunne opvejes af en
veldokumenteret og anerkendt peer-uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau (Bilag 6: 11;
Bilag 7: 9). Nina nævner, at peer-støttemedarbejdere i dag får en ufaglært løn, hvilket en
længerevarende peer-uddannelse ville ændre på (Bilag 7: 9). En veldokumenteret peer-uddannelse,
med dertilhørende klart definerede arbejdsområder, kan man forestille sig ville bidrage til en
anerkendelse af de kvalifikationer en peer-støttemedarbejder bestrider for både det øvrige
personale, brugerne i psykiatrien såvel som for den enkelte peer. Samtidig kan der også sættes
spørgsmålstegn ved, om en uddannelsesmæssig anerkendelse af peer-fagligheden ville være den
rette udvikling for peer-støtten, da denne kunne tendensere til at bryde med ‘ligesindetheden’. Hvis
der blev etableret en akademisk uddannelse for peer-støttemedarbejdere kan det diskuteres, hvorvidt
modtagerne ville opleve den samme relation i ‘øjenhøjde’. Vores analytiske fund peger på, at det
netop er den gensidige og uformelle relation til peer-støttemedarbejderne, som har en afgørende
betydning for modtagernes udbytte af forløbet. En ændring af denne relation i øjenhøjde ville derfor
kunne risikere at bryde med ét af de vigtigste elementer i peer-støtten og dermed transcendere til en
asymmetrisk relation mellem ekspert og patient. I den forbindelse kan det diskuteres, hvad peerstøttens bidrag til modtagerne i så fald ville være i forhold til den øvrige behandling. Ud fra vores
empiriske data bliver det tydeligt, at der er et recovery-potentiale i peer-støttens normaliserede
‘sygdomsopfattelse’ og nytænkende arbejdsmetoder. Det kommer blandt andet til udtryk i kravet til
modtagerne om ansvarstagen for eget forløb og relationsarbejde udenfor det behandlingsmæssige
regi, som tager afsæt i lystbetonede aktiviteter (jf.: 62). Det kan diskuteres, hvorvidt ånden i dette
atypiske behandlingsforløb i øjenhøjde ville bevares, hvis peer-støtten havde afsæt i en akademisk
uddannelse. Vi vil argumentere for, at en sådan uddannelse ville risikere at eliminere det
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nytænkende aspekt af, at behandlingen netop foregår ud fra en praktisk livsvisdom. Derimod kan
det tænkes, at behandlingen ville risikere at bære præg af det øvrige personales teoretiske lærdom
og dertilhørende standardiserede metoder. Det ville fjerne det nytænkende aspekt ved peer-støttens
behandlingslogik, men ville muligvis have bedre forudsætninger for at passe ind i psykiatriens
standardiserede behandlingssystem.
Som det er belyst i forskningsvandringen, hævdes det, at psykiatriens målsætning om personlig
recovery kun kan opnås, hvis det etablerede behandlingssystem nytænkes (jf.: 11). Idet den
personlige recovery er subjektiv og kompleks, vil vi argumentere for, at målsætningen ikke blot kan
sættes ind i et allerede etableret behandlingssystem uden at ændre på de grundlæggende værdier og
metoder indenfor dette. Den personlige recovery indebærer en tilskrivning af agens og anerkendelse
af subjektets perspektiv på egen psykiske lidelse, hvilket indbefatter en behandlingstilrettelæggelse
ud fra subjektets egne initiativer og målsætninger. Med afsæt heri kan man argumentere for
nødvendigheden i et nytænkende værdigrundlag og dertilhørende arbejdsmetoder i psykiatrien. Det
kan derfor diskuteres, hvorvidt disse modstridende perspektiver på psykiske lidelser og
behandlingsmetoder kan forenes ved den personlige recoverys implementering i psykiatrien. Der
kan argumenteres for, at det ville nødvendiggøre en omfattende udvikling af det eksisterende
systems behandlingslogikker- og indsatser. Projekt Peer-støtte kan ses som psykiatriens forsøg på at
udvikle og nytænke praksis, så denne målrettes den personlige recovery. På trods af psykiatriens
vision om at gentænke værdigrundlaget, ved at afprøve forskellige metoder for recoveryorientering, synes der dog at spores interne udfordringer.
Eksempelvis kan samarbejdsvanskelighederne mellem peer-støttemedarbejderne og det øvrige
personale ses som en uundgåelig konsekvens af den omfattende udvikling, hvilket bevidner om
nødvendigheden af en langsigtet implementeringsfase for Projekt Peer-støtte. Der kan argumenteres
for, at implementeringsfasen påkræver en kompromissøgende tilgang, hvori disse modsatrettede
perspektiver på psykiske lidelser og behandlingslogikker må forhandles indbyrdes. Nærværende
speciale har kun haft adgang til pilotfasen af Projekt Peer-støtte, og derfor vil der ved projektets
udgang i år 2018 være større grobund for en evaluering af dets resultater, hvortil en forhandling af
peer-støttens fremtidige bidrag til psykiatrien kan finde sted. Vores analytiske dragninger
underbygger dog et potentiale i peer-støttens nytænkende arbejdsmetoder og relationsarbejde,
hvilket bevidner om realiseringsmulighederne for peer-støttens supplement til de etablerede
behandlingsindsatser.
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5.2. Teoretisk og metodisk diskussion

	
  
Analysens konklusioner har givet anledning til refleksion over specialets udsagnskraft, og derfor vil
det i indeværende afsnit diskuteres, hvorledes vores metodiske og teoretiske tilgange har påvirket
disse konklusioner. Slutteligt vil der reflekteres over inddragelsen af et anderledes teoretisk
udgangspunkt.
Vores empiriindsamlingsmetode i form af det kvalitative interview, og herunder første-persons
perspektivet, har været afgørende for vidensproduktionen, og dermed har det influeret specialets
udsagnskraft. Gennem de kvalitative interviews har vi fået adgang til personlige fortællinger,
hvilket har givet os et indblik i både bruger- og personaleperspektivet på den sociale praksis, peerstøtten. Datagrundlaget har dog også sine begrænsninger i form af det fåtallige antal informanter og
det tidsmæssigt afgrænsede empirigrundlag. Der kan argumenteres for, at et større antal informanter
ville give et bedre repræsentativt grundlag for at vurdere peer-støttens muligheder og
begrænsninger i form af flere personlige perspektiver på den undersøgte praksis. Derudover har vi
kun haft adgang til pilotfasen af Projekt Peer-støtte, hvilket har afgrænset os til udelukkende at
kunne analysere pilotfasens recovery-potentiale. Hvis vi derimod også havde haft mulighed for at
undersøge peer-støttens afprøvningsfase16 i psykiatrien, ville vi have haft adgang til et større
datagrundlag med mulighed for at se flere eventuelle udfordringer ved peer-støttens
implementering. Derudover ville vi også have haft bedre grundlag for at analysere modtagernes
recovery-proces, da denne må formodes at forløbe gennem en længerevarende periode. Som det er
vist i analysen, er det varierende, hvor langt modtagerne er kommet i deres personlige recovery, og
derfor kan det diskuteres, hvorvidt modtagernes recovery-proces ville bære præg af samme
variation efter afprøvningsfasens forløb. Det kan endvidere være vanskeligt at vurdere peer-støttens
‘effekt’ for modtagernes recovery-proces, da det er forskelligt, hvornår en given modtager vil
opleve en forandring. Af samme grund har pilotfasens afgrænsede tidsperiode muligvis forstærket
vores dragninger af den interne variation i modtagernes recovery.
Som påpeget i analysen, kan modtagernes første-persons perspektiver på egen recoveryproces bero på flere faktorer som eksempelvis relationen til deres peer, ændringer i de objektive
betingelser eller forandringer i det private netværk. Af samme grund ville en analyse af
modtagernes perspektiver på deres recovery-proces sandsynligvis have ændret sig ved et nyt
interview efter projektets afprøvningsfase. Det skal dog tydeliggøres, at formålet med specialet ikke
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Afprøvningsfasen af Projekt Peer-støtte påbegyndes i juni 2016 og afsluttes i foråret 2018.
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har været at evaluere hele projektet, men derimod at se på pilotfasens recovery-muligheder for de
udvalgte fire modtagere gennem deres første-persons perspektiver.
Et andet kritikpunkt, der kan rettes mod vores undersøgelse, er, at vi kun har analyseret empirien ud
fra et kritisk psykologisk perspektiv og således ikke inddraget andre teoretiske tilgange.
Inddragelsen af flere teoretiske perspektiver ville have muliggjort en flerdimensionel analyse af det
indsamlede data. På baggrund af vores analyse vil vi argumentere for, at vores anvendelse af kritisk
psykologi har manglet blik for et samfundsmæssigt magtperspektiv. I denne forbindelse har vi
fundet teoriens anskuelse af, at mennesket er aktiv medskaber af sine betingelser en smule abstrakt.
Et argument herfor er, at vores analyse har vist, at der er visse situationer, hvor personen, uanfægtet
af sin motivation og begribelse, ikke kan anvende den udvidende handleevne til at forandre sin
livsførelse, da denne er forankret i de objektive betingelser. Endvidere har vi ved vores anvendelse
af begreberne fra kritisk psykologi, fundet det vanskeligt at favne dialektikken mellem individ og
samfund, da disse primært sporer an til en individcentreret analyse. Derfor kan vi på baggrund af
vores analyse tilslutte os Döppings kritik af kritisk psykologis manglende indfangelse af de
objektive betingelsers betydninger i sig selv. Dog mener vi ikke, at dette har haft væsentlige
konsekvenser for specialets udsagnskraft, da vores erkendelsesinteresse har afgrænset sig til en
analyse af de individuelle betydningstilskrivelser af den sociale praksis.
Med afsæt i Döppings kritik forestiller vi os, at vi bedre ville være i stand til at gribe
dialektikken ved at kombinere kritisk psykologi med et poststrukturalistisk perspektiv. Det ville
have muliggjort en større samfundsmæssig kritik og diskussion af de objektive betingelsers
begrænsede handlerum for den enkelte i sin recovery-proces. Et poststrukturalistisk perspektiv
kunne derfor have bidraget til en større forståelse af, at recovery ikke udelukkende bør anskues som
den enkeltes ansvar, men at det ligeledes afhænger af de indlejrede samfundsmæssige magtforholds
muliggørelse af dette.
Som fremanalyseret på side 67, er relationen mellem peer-støttemedarbejder og modtager af
stor betydning for recovery-processen. Hertil kunne det have været interessant at analysere denne
relation ud fra en poststrukturalistisk optik, hvilket kunne have åbnet op for en diskussion af,
hvorvidt der på trods af den ligesindede relation konstrueres et underliggende magtforhold.
Endvidere kunne et sådant perspektiv have muliggjort en analyse af de dominerende behandlingsog sygdomsdiskurser i psykiatrien, hvilket ville være gavnligt for en undersøgelse af peer-støttens
implementerings- og udfoldelsesmuligheder.
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Med afsæt i ovenstående argumenter om relevansen af at inddrage flere teoretiske perspektiver kan
det udlægges, at ingen teori er fyldestgørende. Vi vil argumentere for, at det ikke er muligt at
undersøge praksis uden et perspektiv, som bevirker særlige orienteringspunkter og manglende blik
for andre aspekter. På trods heraf mener vi alligevel at have fået et værdifuldt indblik i, hvordan
peer-støttens bidrag til de udvalgte modtageres recovery-proces kan forstås ud fra en kritisk
psykologisk optik, hvilket danner grundlag for vores konklusioner på undersøgelsen.
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Kapitel 6: Opsamling

_________________________________________
I dette afsluttende kapitel vil undersøgelsen konkluderes, hvilket bygges op om en besvarelse af
problemformuleringen. Derudover indeholder kapitlet en perspektivering, hvor vi peger på, hvilke
implikationer der kan drages af vores konklusion.

6.1. Konklusion
På baggrund af nærværende undersøgelse kan det konkluderes, at alle modtagerne tilskriver
delelementer af deres individuelle livsbetingelser under opvæksten betydning for, at de har udviklet
deres psykiske lidelser. Deres belastede opvækst har ikke faciliteret et mulighedsrum for, at de
kunne udvikle hensigtsmæssige og tilfredsstillende livsførelser, men har derimod bidraget til
gentagende restriktive handlemønstre hos modtagerne. Det kan endvidere konkluderes, at de
objektive betingelsers begrænsede handlerum har påvirket modtagernes emotionelle vurdering af
deres livsførelser, hvilket har modarbejdet motivationen for at opnå recovery. Modtagernes
motivation for at komme sig er yderligere blevet begrænset af deres manglende udbytte af tidligere
behandlinger. I modsætning hertil er det blevet fremanalyseret, at alle modtagerne tilskriver peerstøtteforløbet en positiv betydning.
Særligt fremhæver modtagerne den ligesindede relation til deres peer-støttemedarbejder som
værende kernen i dét, der adskiller peer-støtten fra deres øvrige behandling. Dermed udgør peerstøttemedarbejdernes personlige recovery-erfaringer en essentiel og uundværlig del af Projekt Peerstøtte. Endvidere er det blevet tydeligt, at peer-støttemedarbejderne tilrettelægger peer-støtteforløbet
ud fra en atypisk behandlingslogik. Det ses blandt andet ved inddragelsen af egne erfaringer og
lystbetonede samværsaktiviteter som del af deres arbejdsmetoder. Derudover stiller peerstøttemedarbejderne krav om, at modtagerne har et håb, et mål og en ansvarstagen for eget forløb.
På baggrund af modtagernes betydningstilskrivelser af de atypiske arbejdsmetoder kan det
konkluderes, at disse udgør centrale elementer for deres recovery-proces.
Vi konkluderer, at det i særdeleshed er spejlingen og erfaringsalliancen, som er fordrende for
modtagernes håb og motivation for at komme sig. Det er dog blevet vist, at spejlingen i peerstøttemedarbejderne for visse modtagere også kan indebære sårbare aspekter for håbet og troen på
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at komme sig. I forlængelse heraf kan det konkluderes, at sårbarheden yderligere forstærkes, hvis
relationen indeholder en intern uoverensstemmelse i recovery-opfattelsen.
Det er blevet tydeligt, at modtagerne stræber efter en succesfuld deltagelse i de
samfundsmæssige deltagelsesbaner, hvilket vanskeliggøres af de hæmmende recovery-faktorer i
deres livsførelser. Hertil er det udledt, at peer-støtten kun i begrænset omfang har mulighed for at
ændre på de hæmmende faktorer i modtagernes livsførelser, da disse primært centrerer sig om de
objektive betingelsers begrænsede handlerum og netværk udenfor peer-støttens rækkevidde og
bemyndigelse. På trods af dette er det vist, at peer-støtten har et potentiale i udviklingen af
modtagernes selvforståelser, hvilket kan bidrage til deres fremadrettede succesfulde deltagelse i de
samfundsmæssige deltagelsesbaner.
Det kan konkluderes, at de yngre modtagere, Camilla og Ida, mener at være kommet langt i deres
recovery-proces. De har udviklet deres selvforståelser, hvilket har bevirket en begribelse af
alternative handlemuligheder, således at de har været i stand til at forandre deres livsbetingelser
gennem den udvidende handleevne. De ældre modtagere, Lars og Tabita, mener derimod ikke, at de
er kommet langt i deres recovery-proces. Det tyder på, at det skyldes en manglende udvikling af
deres selvforståelser og livsførelser. Ligeledes er det blevet illustreret, at andre faktorer, såsom
alder, håb og dårlige behandlingserfaringer, kan påvirke motivationen om at komme sig. Endvidere
kan det konkluderes, at det er en fordel, hvis modtageren deler samme recovery-opfattelse som sin
peer, idet de herigennem kan tilrettelægge peer-støtteforløbet efter en fælles målsætning. I
forlængelse heraf er der vist et potentiale i at abonnere på den personlige recovery-opfattelse, da
den lægger op til modtagerens egen vurdering af sin situation fremfor klinisk eller socialt
determinerede vurderingsparametre.
På baggrund af vores undersøgelse kan det konstateres, at opnåelsen af recovery ikke
afhænger af modtagerens specifikke psykiske lidelse, hvilket peger på, at ingen psykisk lidelse er
umulig at komme sig af. Derimod må modtagerens mulighed for recovery ses som en dialektisk
relation mellem den individuelle handleevne og den større samfundsmæssighed. Det kan udledes, at
alle har muligheden for at udvikle deres livsførelse og selvforståelse, men at recovery ligeledes
afhænger af de objektive betingelsers muliggørelse af dette, hvilket cementerer, at der ikke er én vej
til recovery, som fungerer for alle.
Begge peer-støttemedarbejdere tilskriver peer-støtteforløbet en positiv betydning og finder en
stor glæde ved deres arbejde. De kan dog have vanskeligt ved at finde en balancegang mellem deres
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faglighed og personlige erfaringsalliance i arbejdet med modtagerne. Det kan konkluderes, at peerstøttemedarbejderne har samarbejdsvanskeligheder med deres kollegaer i psykiatrien i kraft af deres
atypiske behandlerrolle, manglende uddannelsesbaggrund og anderledes sygdomsopfattelse. På
baggrund heraf kan det konkluderes, at en fremtidig implementering af Projekt Peer-støtte i
psykiatrien nødvendiggør en kompromissøgende forhandling mellem de modsatrettede perspektiver
på psykiske lidelser og behandlingslogikker.

6.2. Perspektivering

	
  
I indeværende afsnit vil vi perspektivere vores konklusioner og pege på, hvilke implikationer der
kan drages af disse. Endvidere vil der stilles skarpt på, hvad vi mener en fremtidig forskning på
området med fordel kunne undersøge.
Vores undersøgelsesresultater peger på, at peer-støtten er en nytænkende og recovery-fremmende
tilgang og et positivt supplement til de etablerede tilbud i psykiatrien. Specialet har muliggjort en
forståelse af, hvordan de udvalgte modtagere oplever forløbet, og dermed bidrager vi med en
kvalitativ og værdifuld viden, som Det Sociale Netværk kan anvende i evalueringen af pilotfasen af
Projekt Peer-støtte i samspil med Socialstyrelsens kvantitative spørgeskemaundersøgelser. En
triangulerende tilgang kan være et væsentligt metodisk valg, idet der kan argumenteres for, at
hverken kvantitativ eller kvalitativ viden kan stå alene som evalueringsgrundlag. Foruden vores
kvalitative interviews med de udvalgte modtagere ville evalueringen muligvis resultere i et
overfladisk og unuanceret evidensgrundlag, hvor der ikke i tilstrækkelig grad blev skabt forståelse
for, hvordan Projekt Peer-støtte opleves af modtagerne. Omvendt har vores undersøgelse
udelukkende fokuseret på to peer-støttemedarbejdere og fire modtagere og kan derfor ikke siges at
udgøre et repræsentativt udsnit af de estimerede 250 personer, som skønnes at få gavn af peerstøtten på sigt. Vi vil argumentere for, at en væsentlig forøgelse af antallet af kvalitative interviews
med modtagerne ville være fordelagtigt for fremtidige evalueringer. I den forbindelse kan vores
analytiske fremdragninger af de væsentlige recovery-elementer i peer-støtten eventuelt anvendes
som pejlemærker for en fremtidig kvalitativ undersøgelse. En sideløbende kvantitativ evaluering
kan dog tænkes at være central for peer-støttens fremadrettede implementeringspotentiale i
psykiatrien, da vi antager, at en så nytænkende indsats som Projekt Peer-støtte nødvendiggør et
kvantitativt evidensgrundlag af dets effekt.
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På baggrund af vores undersøgelse er det konkluderet, at peer-støttens recovery-effekt beror på flere
faktorer. Eksempelvis er der vist et potentiale i, at peer-støttemedarbejderen inddrager flere
lystbetonede aktiviteter udenfor de behandlingsmæssige rammer. Derudover er behovet for et større
fokus på modtagerens netværksdannelse- og bevarelse blevet illustreret. Disse konkrete
ændringsforslag kan Projekt Peer-støtte med fordel forsøge at inddrage og udvikle gennem
afprøvningsfasen. Vi ser endvidere en mulighed i, at afprøvningsfasen sammentænker de to
modeller for peer-støtte, den individuelle og den gruppe-orienterede peer-støtte, så der i højere grad
medtænkes social færdighedstræning og samspilsprocesser i modtagernes recovery-proces. Her
kunne modtagerne udvikle redskaber til at etablere private netværk, hvilket har vist sig at være en
betydningsfuld faktor for en succesfuld deltagelse i de samfundsmæssige deltagelsesbaner.
Denne sammentænkning af individuelle og gruppedynamiske aspekter kunne med fordel
danne grobund for en fremadrettet forskning i peer-støttens recovery-potentiale. Vi vil plædere for,
at forskningen ville drage nytte af at undersøge komplikationerne ved, at den personlige recovery er
målrettet en individuel behandlingstilrettelæggelse. I en kritisk psykologisk optik kan der netop
argumenteres for, at recovery-processen må foregå i et dialektisk samspil med andre deltagere i de
samfundsmæssige deltagelsesbaner. Som vist i analysen, er det vanskeligt at opnå recovery, hvis de
hæmmende faktorer for dette udgøres af de objektive betingelsers begrænsede handlerum. Derfor
ser vi et potentiale i, at den fremadrettede forskning fokuserer på dialektikken mellem individ og
samfund, så der kan arbejdes hen imod en ændring af de objektive betingelser, som komplicerer
den personlige recovery. Eksempelvis vil psykisk sårbares vanskeligheder ved at indgå på
arbejdsmarkedet ikke alene kunne løses gennem et individualistisk fokus på den personlige
recovery. Således ville man undgå, at ansvaret for recovery udelukkende tilskrives den enkelte. En
fremtidig forskning kunne derfor undersøge, hvorvidt en forandring af de objektive betingelser kan
muliggøre et større handlerum for subjekters aktive medskaben af deres betingelser. Forskningen
kunne derfor med fordel undersøge, om der gennem et øget fokus på det dialektiske samspil mellem
den enkeltes handleevne og de samfundsmæssige betingelsers råderum kan faciliteres bedre
muligheder for den personlige recovery.
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