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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Genom historien har personer med allvarlig psykisk störning ofta tvingats leva 

avskilda och utstötta från samhället, en stigmatisering som finns kvar än idag.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur personer med allvarlig psykisk störning 

upplever sin sociala situation samt hur dessa personer upplever att sociala relationer påverkar 

återhämtningen från allvarlig psykisk störning. 

Metod: Till studien eftersöktes kvalitativa artiklar i relevanta databaser, nio stycken artiklar 

som passade studiens syfte valdes ut. Artiklarna genomgick manifest innehållsanalys, två 

huvudkategorier och ett flertal underkategorier kunde urskiljas.  

Resultat: I litteraturstudien framgick att personer med allvarlig psykisk störning känner sig 

utstötta från samhället och upplever fördomar riktade mot sig. Svårigheter med sociala 

kontakter leder till ensamhet. Önskan om meningsfulla aktiviteter fanns för att få en mer 

meningsfull vardag och lättare kunna knyta kontakter med andra. De sociala relationernas 

betydelse för återhämtningen från allvarlig psykisk störning framkom tydligt i 

litteraturstudien. Familj, vänner och vårdare bidrog samtliga till återhämtningsprocessen. 

Slutsats: Personerna upplevde en stigmatisering som bidrog till att försämra deras sociala 

situation, vilket bidrar till ökat lidande. Alla inom vården är en viktig del för att minska detta. 

Sociala relationer som medför att bli sedd och bekräftad som människa är viktigt för 

återhämtningen från allvarlig psykisk störning. 
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INLEDNING 
 

När det var dags att välja ämne för examinationsuppgiften var författarna intresserade av att 

undersöka hur en persons sociala situation påverkas när han eller hon blir sjuk.  Olika 

sjukdomar diskuterades och författarna enades om att studera hur personer påverkas av att ha 

en sjukdom som inte syns utanpå kroppen. Att valet slutligen föll på personer med psykisk 

störning berodde på sommarens radioreklam från Hjärnkoll, om hur tabubelagt ämnet psykisk 

ohälsa är. Hjärnkoll är ett projekt på uppdrag av den svenska regeringen som syftar till att 

förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk ohälsa, minska fördomar kring 

dessa samt öppna till samtal om frågan. Genom att göra denna litteraturstudie hoppas 

författarna att öka sin egen, och förhoppningsvis andras, medvetenhet om den sociala 

situation som personer med psykisk ohälsa upplever. 

 

 

BAKGRUND 
 

Psykisk ohälsa – vad är det? 

Begreppet psykisk ohälsa innefattar allt från lindrigare psykiska åkommor, ex. oro och ångest 

till allvarligare psykiska störningar, såsom psykos (Folkhälsorapporten, 2005; Sunt liv, 2006). 

Enligt Folkhälsoguiden (2011) räknas de lindrigare psykiska åkommorna till de vanligaste 

folksjukdomarna. Dessa kan störa och påverka det psykiska välbefinnandet och det dagliga 

livet, men får inte alltid en psykiatrisk diagnos (Folkhälsorapporten, 2005; Sunt liv, 2006). 

Någon entydig definition av vad psykisk ohälsa är finns dock inte fastställd, då det finns flera 

olika sätt att försöka se var gränsen mellan frisk och sjuk går. Många av symtomen är 

subjektiva upplevelser och kan likaväl vara en normal del av livet (Herlofson & Ekselius, 

2009).  

 

Och ”psykiska sjukdomar”? Vad är det för ett jävla begrepp? Som att bunta ihop benbrott 

med diabetes och ALS och lungcancer och vattenkoppor och leukemi och kalla det ”fysiska 

sjukdomar”. Det håller inte. Men det går bra att bunta ihop depression med schizofreni med 

ADHD med cykloida psykoser med autism med psykopati med utbrändhet med Aspergers 

syndrom med manodepressivitet. Helt oproblematiskt sådär. (Heberlein, 2008, s. 95-96)  

 

Precis som Ann Heberlein skriver i sin bok Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva (2008) har 

tidigare alla psykiatriska diagnoser, enligt svensk lagstiftning, legat under samlingsnamnet 

psykiska sjukdomar. Enligt Nationalencyklopedin (2011) har termen psykisk sjukdom ersatts 

med psykisk störning. Bytet av begreppet till psykisk störning har dock medfört vissa 

svårigheter med att hitta ersättningsord till bl.a. insjuknande och sjukdomsinsikt (Ottosson, H. 

& Ottosson, J-O., 2007). Fortsättningsvis kommer begreppet psykisk störning konsekvent att 

användas om ämnet som ska studeras i litteraturstudien. Även begreppet vårdare kommer 

konsekvent användas för benämning av vårdpersonal, oavsett yrkestitel.  

 

För att diagnostisera psykisk störning utefter personens symtom används diagnossystemet 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). DSM är en internationellt 

använd klassifikation av psykiatriska diagnoser som började utarbetas under 1970-talet av den 

amerikanska psykiaterföreningen, APA. Klassifikationen utkom 1980 och kallades DSM-III 

och innehöll en sammanställning av iakttagbara och enhetliga yttringar av de psykiatriska 

diagnoserna. En reviderad och utökad version, DSM-IV, den version som används idag, 

utkom 1994 (Allgulander, 2009).  Enligt APA (2010)  beräknas en ytterligare omarbetad 

version, DSM-V, utkomma i maj, 2013. 
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Psykiska störningar kan ha olika orsaker, exempelvis beroende på förändringar i hjärnan till 

följd av en tumör eller blödning, vilket kan orsaka att vissa av hjärnans signalsubstanser, 

exempelvis serotonin och dopamin, inte längre kan fungera normalt. Symtom kan vara 

psykogena, vilket betyder att de kan uppkomma vid svåra livssituationer eller orsakas av 

personens sociala miljö. Psykisk störning kan även bero på att personen har en ärftlig 

sårbarhet och därmed ökad risk för att utveckla psykisk störning eller vara orsakad av 

fosterskador (Ottosson, H. & Ottosson, J-O., 2007).  

 

Förekomst 

De senaste 20 åren har den självrapporterade psykiska ohälsan ökat, framförallt bland unga 

kvinnor. Socialstyrelsen beskriver i sin lägesrapport (2010) att 26 % av de svenska kvinnorna 

upplever ångest, oro eller ängslan, medan endast 14 % av männen besväras av samma 

åkommor. I Sverige upplever 7 % av kvinnorna och 4 % av männen allvarliga psykiska 

besvär. Inläggning för psykiatrisk vård är allt vanligare i åldern 15-24 år, medan behovet 

minskat kraftigt i övriga åldrar. Dessa siffror bygger på självskattning från enkätformulär 

därför är det osäkert om det motsvarar diagnostiserat antal personer med psykisk störning.  

 

Siffrorna varierar, men 2008 vårdades det mellan ca 56 000 – 65 000 personer inom den 

psykiatriska slutenvården. Inom den psykiatriska öppenvården registrerades samma år drygt 

fyra miljoner besök fördelat på uppskattningsvis 3-4 % av den svenska befolkningen vilket 

motsvarar ca 350 000 personer. Detta betyder att knappt 20 % av patienterna inom psykiatrin 

någon gång fått heldygnsvård (Sveriges kommuner och landsting, 2010). 

 

Psykiatrins historia 
Psykisk störning har troligen funnits i alla tider och kulturer. Långt tillbaka i tiden togs 

personer med psykisk störning omhand av sina familjer. Institutioner för personer med 

psykisk störning skapades dock redan på medeltiden. Då handlade det däremot inte om vård 

utan mer om förvaring, ofta blandat med gamla och fattiga. På mitten av 1700-talet hade 

läkare i Europa börjat hävda att personer med psykisk störning kunde botas, de förespråkade 

även sjukhus endast avsedda för dessa personer. Behandlingsmetoderna som användes där var 

att skapa lugn, fasta rutiner samt sysselsättning genom arbetsterapi. Genom denna modell 

ansågs det att de skulle kunna återgå till ett normalt liv, något som inte helt infriades (Åsberg 

& Agerberg, 2009). 

 

Till Sverige kom utvecklingen några årtionden senare. Under 1800-talets början ansågs det att 

personer med psykisk störning skulle arbeta på slutna anstalter för att uppfostras. Redan då 

fanns det dock de som förespråkade gott bemötande och god hemmiljö för att underlätta 

tillfrisknandet (Andersson Höglund & Hedman Ahlström, 2006). Inte förrän 1851 beslöt 

regeringen att även personer med psykisk störning hade rätt till läkarvård (Allgulander, 2009). 

Vid denna tid byggdes sinnessjukvården ut och flera stora hospital byggdes (Andersson 

Höglund & Hedman Ahlström, 2006). Personalen, som benämndes vakter eller vakterskor, 

hade som sin viktigaste uppgift att hindra de intagna från att skada sig själva och andra 
(Jahren Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2009).   

 

I början av 1900-talet fanns 5000 vårdplatser inom psykiatrin, vanligast var dock fortfarande 

att personer med psykisk störning vårdades på fattighus. Därför skedde en stor utbyggnad av 

mentalsjukhusen, som varade till mitten av 1960-talet. Då fanns som mest 36 000 

slutenvårdsplatser inom psykiatrin (Åsberg & Agerberg, 2009). Antalet vårdplatser var 2009 

nere på drygt 3200 (Sveriges kommuner och landsting, 2010). 
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På 1950-talet introducerades Klorpromazin. Det var det första läkemedlet som kunde dämpa 

psykotisk oro, vanföreställningar och hallucinationer. Detta utan att påverka vakenhetsgraden 

eller med risk för att bli beroende (Åsberg & Agerberg, 2009). Den lugnande effekten av detta 

läkemedel bidrog till ökad chans till rehabilitering, behandlingen koncentrerades nu till att 

utveckla sociala relationer och färdigheter (Jahren Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2009).  

 

På 1960-talet började mentalsjukhusen avvecklas, troligtvis till stor del på grund av att 

personerna med psykisk störning kunde skrivas ut med medicinering. Därför skedde en 

succesiv övergång till öppenvårdsmottagningar inom den psykiatriska vården (Andersson 

Höglund & Hedman Ahlström, 2006; Åsberg & Agerberg, 2009). I Sverige trädde 1995 en 

psykiatrireform i kraft, den innebar bland annat att psykiskt funktionshindrade skulle ha 

samma rättigheter och skyldigheter som andra samt få nödvändiga insatser som är individuellt 

anpassade för att stödja patienternas oberoende och välfärd. Huvudansvaret för 

behovsbedömning samt att aktuella insatser utförs ligger på kommunen (Andersson Höglund 

& Hedman Ahlström, 2006).  

 

Fördomar och okunskap 

Det finns många myter och fördomar kring psykiska störningar. Hjärnkoll (2011) beskriver ett 

antal olika myter, och hur det egentligen ligger till. Myterna som beskrivs är bl.a. att personer 

med psykisk störning inte är kapabla att jobba, att de är farliga, att psykisk störning bara 

drabbar andra och att det aldrig går att bli frisk från psykisk störning. De negativa attityder 

som finns i samhället beror dock snarare på okunskap än elakhet (ibid). Björkman, Angelman 

& Jönsson (2008) menar att stigmatisering, dvs. en negativ märkning, och diskriminering är 

två viktiga problem som kan ses som de största hindren för människor med psykisk störning 

att passa in i samhället. Detta som en följd av fördomar som i stor utsträckning finns mot 

personer med psykiska störningar. Personer med psykisk störning ses bl.a. som konstiga, 

skrämmande, oförutsägbara och aggressiva. Personer med schizofreni kopplas särskilt ihop 

med negativa personliga egenskaper, såsom att de skulle vara särskilt våldsamma och farliga 

(ibid).  

 

Vidare beskriver Björkman et al. (2008) att bemötandet mot personer med allvarlig psykisk 

störning är olika inom somatisk och psykiatrisk vård. Inom den somatiska vården finns en mer 

negativ attityd mot personer med psykisk störning, som kan jämföras med den attityd som 

finns hos allmänheten i stort.  

 

Bidragande orsak till fördomar som finns mot personer med psykisk störning skulle kunna 

vara den isolering på särskilda sinnessjukhus som genom historien präglat vården av dessa 

personer. Enligt Thornicroft (2006) har fördomar många gånger sitt ursprung i okunskap 

samt, i vissa fall, en motvilja att se den verkliga sanningen. I Lundbergs (2010) avhandling 

anges att Angermeyer och Dietrich (2006) kommit fram till att ett flertal studier från 

västerländska länder visar på okunskap bland allmänheten när det gäller orsaker och 

behandling kring psykisk störning. Vidare beskriver Lundberg (2010) att Lauber et al. (2003) 

och Crisp et al. (2000) menar att allmänheten oftare ser schizofreni som en psykisk störning 

än ex. en depression. I Lundberg (2010) framkommer också att Jorm et al. (1997) belyser att 

människor verkar ha en tydligare bild för sig vilka symtom som uppkommer vid depression 

än vilka symtom som förekommer vid schizofreni. Okunskapen speglas tydligt i följande 

citat:  

 



4 

 

”Jag hängde inte riktigt med i professorns resonemang. Hur då ondska? Jo, det visade sig att 

han utgick ifrån att alla galningarna på Beckomberga var onda våldsverkare eftersom de satt 

på låst avdelning. Han trodde på fullt allvar att de var mördare, pedofiler och våldtäktsmän 

hela bunten.” (Heberlein, 2008, s. 97). 

 

Sociala relationer 

Att leva som människa innebär ett ständigt samspel med andra människor. Gemensamt för de 

flesta är att söka efter samhörighet och närhet. Dela erfarenheter, få uppmuntran och att bli 

bekräftad genom ömsesidiga relationer ökar möjligheten att växa som människa (Lislerud 

Smebye, 2009; Solvoll, 2009). Detta är något som alla människor har rätt till enligt lag. 

Socialtjänstlagen (2001:453, 5 kap § 7) säger att ”Socialnämnden skall verka för att 

människor som av /…/ psykiska /…/ skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får 

möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra” och ” Socialnämnden skall 

medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är 

anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.” 

 

Kvaliteten på det sociala nätverket är viktigare än antalet kontakter, att ha människor runt sig 

som går att lita på är en viktig trygghet att ha som stöd i svåra situationer (Lislerud Smebye, 

2009). Att skapa ett socialt nätverk kräver att personen har inre resurser som exempelvis 

trygghet i sig själv, sociala färdigheter, självuppfattning och möjlighet att uttrycka sig verbalt. 

Även yttre resurser krävs för ett socialt nätverk. Sociala resurser är att det finns andra 

människor att träffa. Materiella resurser som exempelvis pengar kan krävas för att personerna 

ska kunna ta sig till varandra, samt en underlättande miljö som är anpassad för att umgås. Det 

sociala nätverket är dock inte beständigt genom livet, det påverkas av ett antal faktorer såsom 

bland annat ålder, skilsmässa och sjukdom. Vid sjukdom kan rollfördelningen i ett nätverk 

komma att ändras då andra personer får ta över uppgifter den sjuke inte längre klarar (Lislerud 

Smebye, 2009).  

 

Återhämtning 

Det är en myt att en person med psykisk störning inte kan bli bra igen. Borg och Topor (2008) 

menar att omfattande studier har visat att så mycket som hälften till två tredjedelar av alla som 

diagnostiserats med schizofreni faktiskt återhämtar sig. Återhämtning från psykisk störning är 

en process som ser olika ut för varje individ. Gemensamt för de flesta är att förloppet inte 

följer någon rät linje (ibid). Återhämtningen börjar redan när livet fortfarande domineras av 

den psykiska störningen, målet är att växa som människa och personlig utveckling (Schön, 

2010).  Perioder av förbättring, stiltje och försämring varvas. Någon entydig definition av vad 

återhämtning är finns inte men kan benämnas som förbättring och att vara färdigbehandlad 

(Borg & Topor). Borg och Topor (2008), beskriver en definition av Warner (1985) som 

belyser tre olika nivåer av återhämtning. Den första handlar om att inte längre behöva vara 

inlagd på psykiatrisk institution. Den andra nivån benämns som social återhämtning, personen 

kan då fortfarande ha enstaka symtom, regelbunden medicinering och kontakt med psykiatrin 

men endast i sådan grad att besvären inte påverkar personen att klara av sin sociala situation. 

Den tredje nivån beskrivs som fullständig återhämtning, personen ska då ha samma 

funktionsnivå som före besvären utan att använda sig av medicinering. I stort handlar 

återhämtning om en mänsklig utveckling, ibland under flera år, mot att återerövra kontrollen 

över sitt liv (Borg & Topor, 2008). Det är den sociala återhämtningen som främst är intressant 

och åsyftas i denna litteraturstudie.  
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TEORETISK REFERENSRAM 
 

Hermeneutiken är ett forskningsparadigm som är vanligt inom omvårdnadsforskningen. 

Forskaren försöker genom att se världen utifrån den undersökta personens perspektiv samt 

genom att sätta sig in i dennes situation försöka förstå egenskaperna för fenomenet som är 

tänkt att undersöka (Forsberg & Wengström, 2008).  Litteraturstudien har utgått från det 

hermeneutiska forskningsparadigmet samt med ett vårdvetenskapligt synsätt. Patienten och 

hennes upplevelse av hälsa och vårdande är centralt inom vårdvetenskapen (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Vårdvetenskapen är vetenskapen om 

vårdandet (Wiklund, 2003). Inom vårdvetenskapen ses människan som mångsidig och 

komplex. I Wiklund (2003) beskrivs att Eriksson (1986, 1987a, 1987b, 1994, 2001b) menar 

att kropp, själ och ande ses som jämbördiga delar av en enhet som alltid samspelar. Centralt 

inom vårdvetenskapen är även patientens livsvärld. Enligt Dahlberg et al. (2003) bör 

psykiatrisk vård alltid utgå från ett livsvärldsperspektiv, vilket därför antas i litteraturstudien. 

Genom att försöka sätta sig in i, och ha förståelse för, en annan människas livsvärld fås en 

helhet och ett sammanhang av personernas upplevelse av sin situation. En människas livsvärld 

är den verklighet så som hon upplever världen genom sin kropp. En människas livsvärld 

behöver alltså inte stämma överens med den fysiska verkligheten. Eftersom människor har 

olika livsvärldar uppfattar och upplever varje individ situationer och händelser olika 

(Wiklund, 2003). 

 

Genom att försöka förstå patienternas livsvärld, har författarna till litteraturstudien försökt få 

en bild av hur personernas sociala situation ser ut samt förstå hur de sociala relationerna 

påverkar återhämtningen från allvarlig psykisk störning. Hälsa, lidande, välbefinnande, 

vårdrelation, trygghet, hopp och skam är centrala vårdvetenskapliga begrepp som används för 

att beskriva resultatet.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Personer med psykiska 

störningar har blivit mer synliga i samhället sedan övergången från institutioner till 

öppenvård. I samhället råder dock en stor okunskap kring både psykiska störningar och 

symtom samt hur dessa påverkar livet för både de som drabbats och för deras närstående. 

Okunskapen är därför det som ofta avgör det sociala livet hos personer med psykisk störning. 

Detta beroende på att det även finns mycket fördomar kring psykiska störningar, både hos 

allmänheten och hos vårdpersonal utanför psykiatrin.  

 

En hel del forskning finns i närliggande ämnen till aktuellt syfte, till exempel självskattningar 

av livskvalitet hos personer med allvarlig psykisk störning i exempelvis Pitkänen, Hätönen, 

Kuosmanen & Välimäki (2009) och Lundberg, Hansson, Wentz och Björkman (2008). 

Forskning finns även om hur det sociala nätverket hos personerna med allvarlig psykisk 

störning ser ut samt hur det påverkar livskvaliteten (Goldberg, Rollins & Lehman, 2003). 

Dessa studier är dock främst av kvantitativ ansats. Tillgången på studier som tar upp 

personernas subjektiva upplevelser av deras sociala situation är relativt begränsad. 

Litteraturstudien görs därför för att få en samlad bild av forskningsläget just nu.   

 

En allmänsjuksköterska möter, oavsett arbetsplats, personer med allvarlig psykisk störning. 

Därför är det viktigt att ha kunskap om de olika diagnoserna och hur deras symtom yttrar sig. 

Det är även viktigt att känna till individernas problematik och fördomarna som de utsätts för. 
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Det kan även vara intressant att förstå hur mycket en social relation faktiskt betyder för en 

person med allvarlig psykisk störning. 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Hur upplever personer med allvarlig psykisk störning sin sociala situation?  

Hur viktiga är de sociala relationerna för återhämtningen från psykisk störning?  

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa hur personer med allvarlig psykisk störning upplevde sin 

sociala situation samt hur dessa personer upplevde att sociala relationer påverkade 

återhämtningen från allvarlig psykisk störning.  

 

 

METOD 
 

Studien är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats valdes eftersom studiens 

syfte var att belysa personers upplevelser av sin sociala situation och hur sociala relationer 

påverkade återhämtningen från allvarlig psykisk störning. Metoden var lämplig att välja då 

syftet var att undersöka hur en människa subjektivt upplevde ett fenomen (Dahlborg 

Lyckhage, 2006). 

 

Datainsamling 

Till grund för datainsamlingen låg Östlundhs (2006) arbetsmetoder för sökningar av 

vetenskapliga artiklar. Det är en process som syftar till att genom noggrant dokumenterade 

systematiska och osystematiska sökningar kunna få tillgång till bästa tänkbara material.  

Inledningsvis gjordes en sökplan upp. Tänkbara sökord och synonymer togs fram, därefter 

översattes begreppen till engelska. Slutligen kontrollerades orden i de respektive databasernas 

ämnesordlistor (tesaurusar) för att få fram aktuella ämnesord.  

 

Systematiska sökningar genomfördes i Cinahl, Svemed+, PubMed och Psycinfo (se bilaga 1). 

Vid stort antal träffar användes Boolesk sökteknik (Östlundh, 2006). Genom att använda ordet 

NOT kunde artiklar som inte matchade studiens inklussionskriterier uteslutas ur sökresultatet. 

Även osystematiska och manuella sökningar gjordes för att vidga möjligheten att finna 

relevant litteratur. Till en början eftersöktes bredd på materialet för att sedan mer inriktas mot 

studiens syfte.  

 

Urval 

De vetenskapliga artiklarna som eftersöktes skulle vara kollegialt granskade (peer reviewed) 

och granskade i Ulrichs web (2011) för att säkerställa artiklarnas vetenskaplighet. Artiklarna 

som valdes ut till litteraturstudiens resultat skulle vara skrivna på svenska, engelska, norska 

eller danska samt vara max åtta år gamla. Inklussionskriterier för artiklarna var att de skulle 

vara primärpublikationer och dess resultat skulle redovisa studier gjorda i västvärlden. 

Artiklarna skulle ha resultat som byggde på studier om personer med allvarlig (engelskans 

severe eller serious) och/eller långvarig (long-term) psykisk störning eller att den psykiska 

störningen föranlett inläggning på psykiatrisk klinik eller långvarig kontakt med psykiatrin 
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(bilaga 3). Artiklar baserade på studier om personer med lindrig psykisk störning, 

rättspsykiatrisk vård, psykisk störning i kombination med substans- eller alkoholberoende, 

neuropsykiatri, personer med ätstörningar eller posttraumatiskt stressyndrom exkluderades ur 

studien.  

 

Inledningsvis lästes cirka 30 abstracts, därefter valdes 13 artiklar ut som var relevanta för 

studiens syfte. De valda artiklarnas kvalitet granskades utefter mallar som Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006) utarbetat för kvalitativa artiklar. Där granskades bland annat artiklarnas 

etiska resonemang, urval, metod och giltighet samt slutligen artiklarnas helhet. Samtliga 

inkluderade artiklar hade medelhög eller hög kvalitet.  

 

Efter kvalitetsgranskningen valdes ytterligare fyra artiklar bort, två på grund av att de visade 

sig inkludera diagnoser som valts att utesluta i litteraturstudien, en på grund av att den visade 

sig vara en översiktsartikel och den sista valdes bort för att studien i sin helhet var gjord i 

USA. Litteraturstudiens resultat kunde tillslut begränsas till Sverige och Norge med undantag 

från en artikel som utöver informanter från Sverige och Norge även hade informanter från 

Italien och USA.  

 

Resultatet i litteraturstudien byggde på nio vetenskapliga artiklar som passar för studiens syfte 

(bilaga 2). Sex artiklar handlade främst om upplevelser av den sociala situationen och tre 

artiklar handlade i huvudsak om återhämtning. De flesta personerna i de artiklar som främst 

handlade om återhämtning var på god väg till återhämtning medan personerna i artiklarna om 

upplevelser av den sociala situationen inte hade kommit lika långt.  

 

Analys  

Datamaterialet från de utvalda artiklarna analyserades genom manifest kvalitativ 

innehållsanalys efter Graneheim och Lundmans (2004) metod. Med manifest innehållsanalys 

menas att innehållet analyseras utifrån det som är synligt och uppenbart i texten och därmed 

utesluter tolkningar och underliggande betydelser (ibid). Artiklarna som valdes ut lästes 

igenom noggrant flera gånger av båda författarna för att få en helhetsbild av materialet. 

Författarna plockade var för sig ut meningsenheter, alltså meningar och stycken som var 

relevanta för litteraturstudiens syfte. Författarnas meningsenheter jämfördes, och i de enstaka 

fall där författarna inte plockat ut liknande meningsenheter skedde en diskussion huruvida 

materialet var relevant. Tillsammans skapade författarna kondenserade meningsenheter och 

koder (Tabell 1). Kondensering innebär en nedkortning av meningsenheterna för att få en mer 

hanterbar text, men textens innebörd måste samtidigt behållas. Koden blir en märkning av den 

kondenserade meningsenheten som sedan används för kategorisering (Graneheim & 

Lundman, 2004). Koderna grupperades till lämpliga kategorier och underkategorier och 

utifrån dessa utarbetades litteraturstudiens resultat. Kategorier används i huvudsak vid 

manifest analys då en kategori ska vara en beskrivning av innehållet (ibid).  

 

Etiska överväganden 

Etiska krav för medicinsk forskning finns beskrivna i Helsingforsdeklarationen (1964/2008). 

Det gäller bland annat krav på god information om studiens syfte och tillvägagångssätt till 

deltagarna, frivillighet att deltaga, att insamlade uppgifter endast nyttjas till den aktuella 

forskningen och att uppgifterna hanteras konfidentiellt. Till litteraturstudiens resultat har 

endast använts artiklar som uppfyller kraven enligt Helsingforsdeklarationen, antingen genom 

godkännande av etisk kommitté eller tydligt etiskt resonemang.  
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Dahlberg (1997) menar att författarnas förförståelse kan vara ett hinder för öppenhet hos 

materialet. I samband med en litteraturstudie skulle då författarnas egen förförståelse och 

förutfattade meningar vara ett hot mot objektiviteten. Under arbetet med litteraturstudien har 

utgångspunkten därför varit att författarna ska sträva efter att inte tolka, misstyda eller lägga 

in egna antaganden och värderingar i det framkomna resultatet.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Deltagarna 

beskrev hur de 

hade lärt sig mer 

om 

konsekvenserna 

av deras tillstånd 

genom att möta 

andra människor 

i samma 

situation, det gav 

dem levande 

bevis på att deras 

tillstånd kunde 

förbättras. 

Deltagarna lärde sig 

mer om sin diagnos 

genom att möta andra 

i samma situation, 

vilket också gav 

insikt om möjlighet 

till förbättring. 

Möten 

med 

andra i 

samma 

situation. 

Brukarorganisationer 

skapar möten med 

personer i samma 

situation 

Upplevelser 

av 

återhämtning 

från allvarlig 

psykisk 

störning 

 

 

 

RESULTAT 
 

Efter att de nio artiklarnas resultat hade genomgått analys delades materialet upp i två 

huvudkategorier. Dessa handlade om personernas upplevelse av sin sociala situation samt 

upplevelser av återhämtning från allvarlig psykisk störning. Respektive kategori fick sedan tre 

underkategorier vardera. Dessa belyste var för sig tydligt de olika upplevelserna som 

framkom i resultatet. Det framkom bland annat att personerna upplevde att de blev bemötta 

med fördomar och blev därmed utstötta från samhället. Detta ledde till ensamhet och 

svårigheter med de sociala relationerna. Angående återhämtningen framkom att sociala 

relationer var den viktigaste bidragande faktorn i återhämtningsprocessen från allvarlig 

psykisk störning.  

 

Personernas upplevelser av sin sociala situation 

Genomgående framkom det att de sociala konsekvenserna av den psykiska störningen var 

många. Att bli inlagd på psykiatrisk klinik hade inverkan på det sociala livet menade 

Granerud och Severinsson (2003). Sociala konsekvenser belystes även i Nilsson, Nåden och 

Lindström (2008) som menade att många förlorat sina vänner sedan de börjat uppvisa 

symtom. De vänner de nu hade var eller hade tidigare varit patienter. De tidigare vännerna 

förstod inte situationen, därmed kom en känsla av övergivenhet då de vännerna börjat hålla 

sig borta (ibid). Personliga relationer påverkades negativt av störningen och vänskapen 

avbröts ofta under den akuta fasen av den psykiska störningen (Topor et al., 2006). 
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Upplevelser av utstötthet och utanförskap 

Tydligt var att personer med allvarlig psykisk störning bemöttes med fördomar. Psykisk 

störning var något som sågs som skamligt och påverkade möjligheterna till att bli accepterad 

(Granerud & Severinsson, 2003). Personer med psykisk störning upplevde att de sågs som 

mindre värda än andra människor i samhället och skulle därför hållas på avstånd. Den här 

bristen på acceptans i samhället påverkade personernas självbild negativt (Topor et al., 2006). 

Många hävdade att de behandlats förödmjukande av både familj, vänner och vårdare vilket 

ledde till försämring av deras psykiska störning (ibid). Personerna med psykisk störning 

uttryckte att de ville få vara delaktiga i samhället och bli tagna på allvar (Granerud & 

Severinsson, 2006). De framhöll att frihet och självständighet var viktiga för att kunna ta 

ansvar och få en känsla av kontroll över sitt liv. Självständighet var dock något som förde 

med sig krav på att kunna hantera det dagliga livet (Granerud & Severinsson, 2003). 

 

Personerna i Granerud och Severinsson (2003) uttryckte också en upplevelse av att 

allmänhetens vetskap om förekommande symtom hos personerna innebar generalisering av 

dessa individer. Även medias sätt att skildra personer med allvarlig psykisk störning bidrog 

starkt till den stigmatisering som i stor grad fanns i samhället (ibid). Omgivningens förståelse 

för personernas situation och lidande upplevdes ofta som begränsad (Birkeland & 

Kristoffersen, 2004). Vissa av personerna ville därför hålla den psykiska statusen privat, 

eftersom rykten och skvaller kunde skapas om information om deras tillstånd blev känt för 

andra människor, följden av att berätta kunde leda till utanförskap och ensamhet (Granerud & 

Severinsson, 2003). Att sätta gränser för vilken personlig information som blir känd för 

omgivningen var till god hjälp för dessa personer för att kunna behålla sin integritet, som hade 

en viktig roll för att personen ska kunna uppleva trygghet (ibid). Att vara öppen med sin 

situation kunde däremot ge positiv effekt för personer med allvarlig psykisk störning. Det 

kunde skapa respekt för personerna och därmed minska rykten och rädsla bland omgivningen, 

detta kunde även förbättra personernas livskvalitet (Granerud & Severinsson, 2003; Topor et 

al., 2006).  

 

Även utanförskap var något som påverkade situationen som personerna med allvarlig psykisk 

störning befann sig i. Personerna hade en känsla av att inte vara accepterade i samhället och 

att de inte hade samma förutsättningar som andra medborgare (Erdner, Magnusson, Nyström 

& Lützén, 2005). Personerna uttryckte en vilja att ses som hela människor, med både positiva 

och negativa sidor, och inte bara som personer som vårdats inom psykiatrin (Granerud & 

Severinsson, 2003). Många av personerna valde därför att medvetet anta en roll som outsider 

och beskrev även sig själva som udda och annorlunda (Erdner et al., 2005). Istället för att 

försöka skapa nya relationer valde de att skydda sin heder och sin värdegrund från att 

påverkas. Det förekom också upplevelse av otillräcklighet, men de hade samtidigt en känsla 

av att vara unika (ibid). Många upplevde att de nedvärderades och ignorerades efter att de 

varit inlagda på psykiatrisk klinik och menade att rädslan av att uppfattas som udda, ökade 

känslan av att vara annorlunda (Granerud & Severinsson, 2006). Upplevelsen av att vara 

annorlunda var kopplad till känslan av att inte vara behövd, inte ha möjlighet att kunna jobba, 

känslan av att ligga samhället till last, ha minimal inkomst och att de få kontakter de hade 

mest bestod av vårdare (ibid).  

 

Utanförskapet och ensamheten blev mycket starkare framträdande under en period med 

psykisk störning. Att personerna upplevde ökad isolering och brutna sociala relationer, både 

strax före och under deras vårdtid var tydligt (Granerud & Severinsson, 2006; Nilsson et al., 

2008; Schön, Denhov och Topor, 2009). Ensamhet, isolering, passivitet och psykisk smärta 

påverkade både livskvaliteten och upplevelsen av att vara utesluten från ett normalt liv 
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(Birkeland & Kristoffersen, 2004; Nilsson et al., 2008). Även om personen hade kvar 

relationer från innan vårdtiden kunde svårigheter och ensamhet upplevas (Erdner, Nyström, 

Severinsson & Lützén, 2002). Personerna beskrev avsaknad av sällskap, att de kände sig 

övergivna av tidigare vänner och att missnöje med relationer kunde leda till grubblande över 

tiden före den psykiska störningen (Erdner et al., 2002; Nilsson et al., 2008). Upplevelsen av 

att vara ensam och isolerad beskrevs som en smärta som nästan alltid var närvarande, vilket 

de menade var svårt att hantera (Granerud & Severinsson, 2006; Nilsson et al., 2008; Topor et 

al., 2006). Ensamheten var en konsekvens av stigmatisering och många personer uttryckte att 

avsaknad av daglig sysselsättning skapade många timmar av ensamhet varje dag (Granerud & 

Severinsson, 2006; Topor et al., 2006). I Erdner et al. (2002) framkom att vårdkontakter och 

sociala relationer var viktiga för lindringen av ensamhet. 

 

Att känna utanförskap och ensamhet upplevdes av många av personerna med psykisk störning 

som ett lidande på grund av upplevelsen av skam. Skammen påverkade det egna känslolivet 

och gav dåligt självförtroende. Personerna beskrev också upplevelse av att vara annorlunda 

och att skammen de kände försvårade möjligheterna till sociala kontakter (Granerud & 

Severinsson, 2006). Skammen ledde på så vis till en upplevelse av ensamhet (Nilsson et al., 

2008).  

 

Svårigheter och hinder med sociala relationer 

Personer med psykisk störning kunde ha insikt om anledningen till sin isolerade tillvaro, men 

var oförmögna att åtgärda problemet då de inte hade förmågan att aktivt ändra sin situation 

(Erdner et al., 2002; Nilsson et al., 2008). Ett hinder för förändring var att personerna med 

psykisk störning upplevde en känsla av hopplöshet inför framtiden (Erdner et al., 2005). Brist 

på energi förekom i många fall vid psykisk störning, vilket kunde försvåra förmågan att 

behålla sociala kontakter. Vänskap ska vara ömsesidig och finns ingen energi att ge kan de 

inte förväntas att få något tillbaka (Granerud & Severinsson, 2003; Nilsson et al., 2008). 

Många tvivlade på att de ens hade något att ge tillbaka i en relation (Erdner et al., 2005). 

 

En av orsakerna till att personerna med allvarlig psykisk störning upplevde svårigheter med 

sociala relationer var att de hade dåligt självförtroende. Det dåliga självförtroendet, osäkerhet 

och liten tilltro till sig själva påverkade försöken att skapa sociala kontakter negativt 

(Birkeland & Kristoffersen, 2004; Erdner et al., 2005; Granerud & Severinsson, 2003).  

Erdner et al. (2005) och Granerud och Severinsson (2003) beskrev att personerna i deras 

studier upplevde svårigheter att kommunicera och småprata om vardagliga och allmänna 

ämnen med andra människor. Personer med allvarlig psykisk störning ville ha en vän som 

delade deras intressen och som var i ungefär samma ålder, i syfte att skapa mer varaktiga 

relationer. Längtan efter relationer var stark, men personerna undvek dem samtidigt på grund 

av rädsla (Erdner et al., 2002; Granerud & Severinsson, 2006). Särskilt svår var kontakten 

med motsatta könet (Erdner et al., 2005). Det uttrycktes att ett kärleksförhållande var en 

högsta önskan, men flertalet av personerna ansåg att den psykiska störningen utgjorde ett 

hinder för kärlek (Erdner et al., 2002; Nilsson et al., 2008). Även de personer som delade 

boende med ex. en partner upplevde svårigheter med nya sociala kontakter och passivitet 

(Birkeland & Kristoffersen, 2004). 

 

Många av personerna med psykisk störning hade problem med ekonomin. Dåliga ekonomiska 

resurser påverkade möjligheten till sociala relationer och förstärkte bilden av att vara 

annorlunda och utanför samhället. Dålig ekonomi utgjorde även ett hinder från att delta i 

aktiviteter (Granerud & Severinsson, 2006; Topor et al., 2006). Personerna uttryckte en 

längtan efter inkomst, arbete och rutiner och menade att jobb och försörjning var viktigt. De 
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pekade också på att tillgängligheten till olika nödvändigheter var av betydelse, både rent 

praktiskt men också ekonomiskt (Erdner et al., 2005; Granerud & Severinsson, 2003; 

Granerud & Severinsson, 2006). 

 

Betydelsen av att ha en meningsfull vardag 

Personerna med allvarlig psykisk störning framhöll att de upplevde brist på mening och 

aktiviteter i sin vardag. Detta innebar att dagarna långsamt gick förbi och att inte heller tiden 

hade någon direkt mening. Personerna tog också upp att en anledning till de långsamma 

dagarna kunde vara ensamheten, därför försökte de dra ut på de aktiviteter de faktiskt hade 

(Granerud & Severinsson, 2006). Många av personerna hade en vilja att lära sig leva ett aktivt 

liv, men ansåg att deras upplevda brist på inlärningsförmåga utgjorde ett hinder (Erdner et al., 

2005). Social integrering krävde meningsfull daglig sysselsättning och samarbete med andra. 

Motivation samt att kunna se framåt var också viktigt för ett aktivt liv (Erdner et al., 2005; 

Granerud & Severinsson, 2006). 

 

Daglig sysselsättning kunde bland annat vara organiserade lättare arbetsuppgifter. Dessa 

skapade en länk mellan psykiatrin och ett vanligt jobb, vilket underlättade personernas väg till 

återhämtning (Schön et al., 2009). Personerna uttryckte att jobbet utgjorde en avledning från 

negativa känslor. Jobbet var viktigt så länge det var meningsfullt och en del av ett större 

sammanhang (Birkeland & Kristoffersen, 2004; Norman, 2006).  

 

Många av personerna med allvarlig psykisk störning hade kreativa intressen ex. målning och 

musik, vilket kunde öka självbilden och frigöra positiva krafter. Konsten blev meningsfull och 

nästan hälsofrämjande för personerna då de hade något att göra, vilket de beskrev kändes bra 

för själen. ”Då är jag inte längre patient utan en av killarna i bandet.” (Jørgen i Nilsson et al., 

2008, s. 165). Citatet belyser att det aktiva deltagandet i bl.a. målning och musik gav 

möjlighet till lycka (Nilsson et al., 2008).  

 

Relationer med andra och meningsfull aktivitet gav en känsla av helhet och likvärdighet. Det 

gav en möjlighet att tillsammans med andra i samma situation kunna jobba för att motverka 

ojämlikhet och stigmatisering, detta fyllde deras liv med mening (Granerud & Severinsson, 

2006; Schön et al., 2009). 

 

Upplevelser av återhämtning från allvarlig psykisk störning 

Att återhämta sig från en allvarlig psykisk störning beskrevs som en process mot hälsa som 

skedde både inombords hos individen och i förhållande till andra på ett socialt plan (Schön et 

al., 2009; Topor et al., 2006). Processen innebar att individen gick från passivitet till aktivitet 

och bestod av både framsteg, bakslag och i slutändan personlig utveckling (Schön et al., 

2009). För att nå en vändpunkt och åstadkomma förändring i sitt liv krävdes vilja att kämpa 

(Norman, 2006). Den egna viljestyrkan tillsammans med stöd från familj, vänner eller vårdare 

samverkade för att återhämtningsprocessen skulle gå åt rätt håll (Norman, 2006; Schön et al., 

2009). Absolut viktigast för att nå återhämtning var familj och vänner (Schön et al., 2009). 

Egenskaper som bidrog till återhämtningen var envishet, nyfikenhet, humor och positiv 

livssyn samt att personen kunde se sig själv som en bidragande orsak till bättre hälsa (ibid).  

 

Sociala relationer med familj och vänner 

Sociala relationer med familjemedlemmar, som föräldrar, barn eller syskon, samt vänner 

spelade en central och viktig roll under tiden för den psykiska störningen och återhämtningen 

från densamma. Detta oavsett om de hade egna erfarenheter från psykiatrin. De informella 

sociala kontakterna benämndes som en nyckel till livet utanför psykiatrin och sågs som en 
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bekräftelse på att återhämtning pågick (Schön et al., 2009; Topor et al., 2006). Efter den akuta 

fasen av den psykiska störningen försökte många återskapa gamla eller skapa nya relationer 

(Topor et al., 2006). Ömsesidiga och långvariga relationer där personerna accepterade 

varandras bakgrund var en ultimat bekräftelse på att personerna hade ett värde som 

människor. Detta skapade ömsesidig respekt (Norman, 2006; Topor et al., 2006).  

 

De närmaste familjemedlemmarna var de som oftast såg de första tecknen på när en episod 

med försämring av det psykiska tillståndet var i antågande och det var ofta 

familjemedlemmarna som initierade kontakt med psykiatrin. Genom att de anhöriga ingrep 

tidigt kunde de även förhindra allvarliga sociala konsekvenser som till exempel vräkning 

Schön et al., 2009; Topor et al., 2006).  Under episoderna med allvarlig psykisk störning fick 

familjen ofta inta en roll för att förespråka personens rättigheter och även hjälpa till med 

praktiska problem och hushållssysslor (Schön et al., 2009; Topor et al., 2006). Att familjen 

gjorde uppoffringar för personerna beskrevs reducera personernas stress och gav dem en 

grundtrygghet, vilket var en viktig del i deras återhämtning och väg mot hälsa (Schön et al., 

2009). Stödet från familjen kunde vara helt avgörande för att kunna hantera svårigheterna i 

livet. Familjen var viktig för att känna tillhörighet. Att vara betydelsefull för en annan 

människa var också viktigt för självkänslan (Granerud & Severinson, 2003; Granerud & 

Severinsson, 2006; Topor et al., 2006). 

 

En långvarig relation, som en familjerelation är, gav oftast en annan förståelse för personen 

med psykisk störning än de uppfattningar vänner och bekanta hade. Deras relationer var 

speciella, familjemedlemmen hade känt personen innan den psykiska störningen uppkom och 

hade därför en mer fullständig bild av personens identitet (Granerud & Severinsson, 2006; 

Schön et al., 2009). Även vänner som personen känt innan den psykiska störningen kunde ha 

en unik kunskap om personen som sträckte sig långt tillbaka i tiden och det gav en koppling 

mellan personens nuvarande problematiska liv och det förflutna (Schön et al., 2009; Topor et 

al., 2006). Att det fanns familjemedlemmar och vänner som hade kunskap om personernas 

identitet sedan före uppkomsten av symtom minskade risken för stigmatisering och att 

personen endast sågs som symtom och brister (Topor et al., 2006). Det ingav även hopp om 

återhämtning samt en framtid utan lidande att kunna behålla vänskapsrelationer från tiden 

innan den psykiska störningen uppkom (Schön et al., 2009; Topor et al., 2006). Återhämtning 

kunde även innebära att bryta kontakten med gamla vänner som hade dåligt inflytande för att 

kunna släppa in nya kontakter (Topor et al., 2006). 

 

Alla familjeband var dock inte positiva för personer med allvarlig psykisk störning.  

Konflikter inom familjen förekom, destruktiva och till och med brutna relationer med 

familjemedlemmar beskrevs (Granerud & Severinsson, 2006; Schön et al., 2009). Vissa ansåg 

att deras föräldrar orsakat deras psykiska störning redan i barndomen (Schön et al., 2009).  

 

Betydelsen av relationer med vårdare 

Vårdare bidrog och spelade en stor roll i personernas återhämtning (Schön et al., 2009; Topor 

et al., 2006). De sociala relationerna med vårdarna inom psykiatrin beskrevs som viktigare än 

någon annan åtgärd för återhämtning. Inläggning på psykiatrisk klinik och terapi var positivt 

men det var främst relationerna med vårdarna och dessa mötens karaktär som beskrevs som 

hjälpande faktorer (Schön et al., 2009). 

 

Personer med allvarlig psykisk störning ansåg att formell kompetens bland vårdarna var 

viktigt för att skapa trygghet och en garanti för att vårdaren förstod personerna. Vårdarens 

expertkunskaper gjorde att personerna hade mer förtroende för det vårdarna sa än andra 
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människors åsikter, även om de överensstämde. Dock räckte inte formell kompetens för att 

bygga tillit och förtroende (Topor et al., 2006). Vårdarnas personliga egenskaper ansågs av de 

flesta vara viktigare än den formella kompetensen då personerna menade att de bästa vårdarna 

var de som visade intresse och engagemang för personen och som såg bortom diagnosen 

(Schön et al., 2009; Topor et al. 2006).  

 

En bra vårdare var någon som gav mer tid och uppmärksamhet än vad personerna förväntade 

sig (Schön et al., 2009; Topor et al., 2006). Detta gjorde att personerna kände sig utvalda och 

ansåg sig ha fått speciell behandling (Topor et al., 2006). En regelbunden kontakt med ett 

fåtal vårdare ansågs som en grund för en god kontakt mellan personerna och vårdarna 

(Birkeland & Kristoffersen, 2004). Samarbete och ömsesidighet nämndes som karaktärsdrag i 

bra vårdande möten (Schön et al., 2009). Relationen kändes mer betydelsefull om rollerna 

som vårdare och person som blev vårdad i viss mån frångicks. Personerna som blev vårdade 

kände sig mer omhändertagna och stöttade. En relation med tvåvägskommunikation skapades, 

vilket innebar att även vårdaren i viss mån delade med sig av sitt liv i en öppen och informell 

kommunikation (Birkeland & Kristoffersen, 2004; Topor et al., 2006). Både i Birkeland och 

Kristoffersen (2004) och Topor et al. (2006) framhöll personerna vikten av att, med sina 

vårdare, kunna prata om andra saker än den psykiska störningen. Vårdare upplevdes positiva i 

den meningen att de fokuserade på nuet och framtiden, vilket förmedlade hopp. Därmed 

uppfattades vårdarna som en stöttande medmänniska (Birkeland & Kristoffersen, 2004). 

Betydelsen av att ha en stödperson framhölls, det innebar att personerna fick förväntningar på 

sig men hade samtidigt någon att ta hjälp av i svåra situationer, som gav beröm och 

uppmuntran. Detta kunde medföra att det gavs möjligheter att möta nya situationer och 

därmed utvecklas (Erdner et al., 2002; Topor et al., 2006).  

 

Även dåliga vårdande möten som inte bidrog till återhämtningen framkom i artiklarna. De 

vårdare som ansågs dåliga var de som strikt följt reglerna och inte visat något personligt 

engagemang i personen som individ (Schön et al., 2009). Personerna upplevde lidande genom 

att vårdarna hade en fördomsfull attityd och på det sättet indirekt utövade makt (Nilsson et al., 

2008). Personerna i Granerud och Severinsson (2006) upplevde att vårdarna var okunniga och 

ovetande om vikten av att ha relationer till anhöriga, detta kunde förklara att det uppgavs att 

aktiviteter som innebar att träna på sociala kontakter normalt sett inte ingick i behandlingen.  

 

Brukarorganisationer skapar möten med personer i samma situation 

Dagcenter och brukarorganisationer framkom som viktiga delar i personernas återhämtning. 

Där fanns möjlighet att känna trygghet och ha mänskliga kontakter med personer i liknande 

livssituationer och därmed gavs det möjlighet att återuppbygga splittrade sociala nätverk 

(Schön et al., 2009; Granerud & Severinsson, 2003).  

 

Brukarorganisationerna uppgavs vara en resurs för personerna, en plats där de hörde hemma 

och kände sig behövda. De uppgav att de fick stöd och motivation, vilket gjorde dem mer 

aktiva (Granerud & Severinsson, 2006). Brukarorganisationerna sågs som en socialt 

belönande miljö där det fanns möjlighet att umgås men samtidigt vara sig själv (Schön et al., 

2009). Organiserade gruppaktiviteter upplevdes som viktiga och positiva, då de fick möta 

andra i samma situation (Birkeland & Kristoffersen, 2004). Granerud och Severinsson (2003) 

och Schön et al. (2009) menade att aktiviteter skapade möjligheter att skapa nya relationer 

eftersom att relationer utvecklades genom att uppleva saker tillsammans och genom att 

samarbeta. Detta kunde leda till bättre självförtroende och därmed bättre hälsa (Schön et al., 

2009).  
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Genom att försöka skapa en meningsfull vardag och bättre levnadsförhållanden för personerna 

med psykisk störning var brukarorganisationerna bidragande för personernas återhämtning 

(Schön et al., 2009). Enligt Granerud och Severinsson (2006) framkom att personerna som var 

aktiva i brukarorganisationer eller hade någon annan meningsfull daglig sysselsättning 

upplevde mindre ensamhet än övriga. 

 

De flesta personerna betonade kamratstöd och självhjälpsgrupper som hjälpfulla i sin 

återhämtning, detta ledde till nya vänner och ömsesidiga relationer (Schön et al., 2009). Både 

relationer med andra personer med psykisk störning och med vårdare uppgavs enligt Schön et 

al. (2009) som betydelsefulla. Personerna upplevde att de kunde dela glädje och problem både 

med övriga personer samt med vårdare. De uppgav att de kände sig mer jämlika med vårdarna 

på brukarorganisationerna än med vårdarna inom psykiatrin, eftersom att relationerna mer 

upplevdes som att de var kollegor (Granerud & Severinsson, 2003; Schön et al., 2009). 

 

Personerna i Normans (2006) studie var aktiva i ett så kallat fontänhus, en brukarorganisation 

med liknande struktur över hela världen. Där var inriktningen att personerna skulle ha daglig 

sysselsättning samt ta ansvar för de dagliga sysslorna. Där framkom att personerna såg 

fontänhuset som en god möjlighet att utvidga det sociala nätverket, även genom det 

internationella samarbetet som fanns. Något som också framkom var att även om personerna 

varit inaktiva vid fontänhuset under en period var de alltid välkomna tillbaka, det uppgavs 

vara en trygghet för framtiden. 

 

De vanligaste relationerna för personer med allvarlig psykisk störning var med andra personer 

i liknande situationer. De menade att ha liknande livssituationer var en bidragande faktor till 

att vänskap kunde utvecklas (Granerud & Severinsson, 2003). Vänner som personerna mött 

genom en brukarorganisation beskrevs ha större förståelse än övriga vänner på grund av deras 

egna erfarenheter av psykisk störning. Tillsammans med dem var lättare att vara sig själv, bli 

accepterade och förstådd utan förklaringar och ursäkter (Schön et al., 2009; Topor et al., 

2006). 

 

Genom att möta andra personer med liknande upplevelser i miljöer som inte var präglade av 

psykiatrin kunde skapa hopp om återhämtning. Personerna lärde sig mer om sin egen psykiska 

störning och det bidrog även till att ge insikt om att möjligheten till förbättring och hälsa 

fanns, det var de andra personerna bevis på (Schön et al., 2009; Topor et al., 2006). Som 

framhölls i Norman (2006) kändes det viktigt för personerna att i möjlig mån inspirera andra. 

Att förhålla sig till sämre personer kunde dock upplevas svårt. Att möta sämre personer 

skapade även rädsla för att den psykiska störningen skulle bli kronisk samt att bli beroende av 

psykiatrin och myndigheterna (Birkeland & Kristoffersen, 2004; Topor et al., 2006).  

 

 

DISKUSSION 
 

Resultaten som tydligast framkommer i litteraturstudien visar att personerna med allvarlig 

psykisk störning beskriver en rad olika känslor och upplevelser om sin sociala situation och 

att återhämtningsprocessen från allvarlig psykisk störning sker både på ett individuellt plan 

och i relation till andra. Sociala relationer visar sig vara den starkast bidragande orsaken till 

att personerna kan återhämta sig, oavsett om det handlar om relationer med 

familjemedlemmar, vänner eller vårdare.   
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Metoddiskussion   
För litteraturstudien har en kvalitativ ansats valts för att få fram kunskap om studiens syfte. 

Då syftet är att få kunskap om upplevelser hos personer med allvarlig psykisk störning anses 

metoden därför lämplig (Dahlborg Lyckhage, 2006). Att välja lämplig metod ökar studiens 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Inledningsvis fanns tankar om att utöver 

vetenskapliga artiklar även inkludera självbiografier, dock uteslöts självbiografier då det kan 

bidra till svårigheter att värdera materialet från självbiografierna mot materialet från de 

vetenskapliga artiklarna. Den metod som förmodligen är bäst passande för att besvara 

studiens syfte är en intervjustudie. Dock tillåter inte universitetet att studenter på den aktuella 

nivån genomför intervjuer med patienter, eftersom det kan orsaka lidande för deltagarna om 

författarna inte fullständigt behärskar intervjutekniken. 

 

Litteraturstudiens resultat är baserat på nio vetenskapliga artiklar, samtliga med kvalitativ 

ansats. Innan sökning efter artiklar påbörjats, har en sökplan med frågeställningar utarbetats, 

lämpliga sökord och ämnesord, detta för att få tillgång till bästa möjliga material utefter 

studiens syfte. Sökningar efter artiklar gjordes i databaserna Cinahl, Svemed+, PubMed och 

Psychinfo eftersom dessa databaser bedöms innehålla relevanta artiklar för studiens syfte. 

Genom att på ett bra sätt genomföra datainsamlingen och därmed få tillgång till bästa 

tillgängliga material ökar studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Eftersom att artiklarna genomgår noggrann kvalitetsgranskning utefter Willman, Stoltz & 

Bahtsevanis (2006) kriterier stärks litteraturstudiens trovärdighet då samtliga inkluderade 

artiklar håller medelhög eller hög kvalitet. Även att samtliga artiklar är granskade i Ulrichs 

web (2011) ökar litteraturstudiens trovärdighet.  

 

Artiklarna som valdes ut skulle ha ett patientperspektiv för att få fram personernas subjektiva 

upplevelser. I samtliga artiklar framkommer personernas subjektiva upplevelser genom olika 

former av intervjuer, fokusgrupper och observationer. Genom att inkludera artiklar angående 

hur vårdare eller anhöriga upplever personernas sociala situation hade resultatet kunnat bli 

annorlunda och ge en annan bild av personernas sociala situation. Ytterligare information 

hade då fåtts och därmed belyst ytterligare perspektiv, dock är det inte litteraturstudiens syfte. 

Samtliga artiklar visar i huvudsak på liknande resultat, författarna bedömer därmed att 

datamättnad uppnåtts. Att det insamlade materialet stämmer överens med studiens syfte och 

på så sätt studerar det som är tänkt samt att datamättnad uppnåtts är ytterligare två faktorer 

som stärker studiens trovärdighet (Graneheim och Lundman, 2004).  

 

Åtta av artiklarna är publicerade på engelska och en på norska. Ingen av författarna har 

varken engelska eller norska som modersmål. Översättningen till svenska gjordes därför 

noggrant utefter författarnas kunskaper samt med hjälp av internetlexikon. Genom att 

noggrant översätta artiklarna minskas den uppenbara risken för översättningsfel som finns och 

därmed minskas risken för att artiklarnas resultat förvrängs. Att använda artiklar på andra 

språk än modersmålet är en risk, den risken bedömer dock författarna starkt övervägs av den 

utökade tillgången av material som följer med fler språk.  

 

Ett inklussionskriterie för artiklarna är att de skulle vara högst åtta år gamla för att resultatet 

ska bedömas som aktuellt. Genom manuell sökning hittades en artikel som var nio år gammal, 

författarna väljer ändå att inkludera den artikeln i litteraturstudiens resultat då innehållet är 

relevant för studien och innehållet fortfarande bedöms som aktuellt. 
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Ursprungligen var västvärlden tänkt som en geografisk avgränsning. Efter att abstracten lästs 

och kvalitetsgranskningen var gjord visar det sig att nio av de tio aktuella artiklarna bygger på 

studier gjorda i Sverige och Norge, då beslutar författarna att utesluta den tionde artikeln för 

att ytterligare kunna begränsa litteraturstudien geografiskt till Sverige och Norge. En av 

artiklarna som inkluderas i studien har dock, utöver informanter från Sverige och Norge, även 

informanter från Italien och USA. Att denna artikel ändå inkluderas bedöms ändå inte ha 

påverkat litteraturstudiens resultat i särskilt hög grad. Författarna misstänker dock att ett 

liknande resultat framkommit om västvärlden använts som geografisk avgränsning, då 

livssituationer och levnadsförhållanden bedöms vara likvärdiga. 

 

Litteraturstudiens syfte är att studera personer med allvarlig psykisk störning. Då 

informanternas diagnos inte alltid finns angiven i artiklarna gjordes bedömningar i varje 

enskild artikel om informanterna hade eller hade haft allvarlig eller långvarig psykisk 

störning. I de fallen där ytterligare tvivel fanns framgår det i studien att personerna någon 

gång varit inlagd på psykiatrisk klinik för heldygnsvård, bedömningen görs därmed att den 

psykiska störningen ses som allvarlig (se bilaga 3). I en sista artikel som handlar om 

fontänhuset är kriteriet endast att personerna någon gång har haft kontakt med psykiatrin samt 

att de har en vilja att återta kontrollen över sitt liv, en beskrivning som är något svävande. 

Dock bedöms artikeln relevant då den belyser personernas upplevelse om vad som är viktigt 

för återhämtning på ett sätt som antyder att det rör sig om allvarlig psykisk störning.  

 

Ett stort antal diagnoser exkluderas från litteraturstudien såsom ätstörningar, 

neuropsykiatriska störningar och posttraumatiskt stressyndrom samt genom att begränsa syftet 

till allvarlig psykisk störning. Även rättspsykiatri och störning i kombination med alkohol- 

eller substansberoende utesluts. Detta för att få så homogen data som möjligt. Trots det kan 

artiklarna beskrivas något spretiga angående personernas diagnoser och psykiska tillstånd 

vilket minskar studiens möjligheter till överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Genom 

att ytterligare begränsa sig till att studera endast en diagnos, exempelvis schizofreni, hade det 

givit ett resultat som i större grad hade kunnat överföras till andra personer med denna 

diagnos.  

 

Den manifesta analysmetoden valdes eftersom författarna ville få fram det uppenbara i texten 

och som motsvarade litteraturstudiens syfte. Graneheim och Lundman (2004) beskriver även 

en latent analysmetod där den underliggande betydelsen tas fram. Den analysformen var dock 

inte intressant för litteraturstudien eftersom artiklarna redan tolkats en gång av författarna till 

respektive artikel. Genom att författarna var för sig bekantar sig med materialet och tar ut 

meningsbärande enheter ökar studiens tillförlitlighet, den hade dock ökat ytterligare om även 

kondensering och kodning hade skett separat (Graneheim & Lundman, 2004). Dock är 

författarna ovana vid metoden att kondensera, därför väljs att göra det momentet tillsammans. 

Författarna bedömer att betydelsen av detta beslut var liten eftersom författarna i det närmaste 

hade plockat ut likvärdiga meningsbärande enheter.  

 

Resultatdiskussion 
Personernas upplevelser av sin sociala situation 

Framträdande i litteraturstudien är att många personer med allvarlig psykisk störning uttrycker 

en vilja att passa in i samhället, att ha något meningsfullt att sysselsätta sig med varje dag 

samt att kunna ge något tillbaka till de människor som finns runt omkring. De uttrycker dock 

att detta är svårt att uppnå på grund av att de sociala relationerna påverkas negativt av den 

psykiska störningen. Även Bradshaw, Peterson Armour och Roseborough (2007) tar upp detta 

i sin studie och beskriver upplevelser av att vara kluven mellan den sociala position personen 
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hade innan störningen uppkom och var de nu befinner sig socialt. I litteraturstudien 

framkommer också att relationer, oavsett typ av relation, är något som alla personerna längtar 

efter, men som de av rädsla dock ofta undviker. Det uttrycks även att personerna inte har 

något intresse av att själva ta kontakt med andra människor, då de känner sig annorlunda och 

upplever svårigheter bl.a. med att småprata. Även Bradshaw et al. (2007) beskriver att det är 

svårt att skapa nya relationer. Detta kan bero på bl.a. boendeförhållandet och osäkerhet över 

var andra människor samlas och träffas samt hur personen ska bete sig i en social situation. 

 

Litteraturstudiens resultat visar tydligt att de flesta av personerna med psykisk störning 

upplever brist på sociala relationer. De upplever ensamhet, isolering och utanförskap. Det 

framkommer bl.a. att psykisk störning är något de skäms över och som utgör ett hinder för att 

bli accepterad i samhället och att få möjlighet till samma förutsättningar som andra människor 

har. I Mostafanejad (2006) belyses i likhet med litteraturstudien att personer med psykisk 

störning utesluts från samhället och inte är tillåtna att ta del i de sociala aktiviteter som andra 

medborgare i samhället får. Den enkla anledningen till detta är just att de har en psykisk 

störning.  

 

Ett tydligt fynd i litteraturstudien var att personerna med allvarlig psykisk störning upplever 

stor ensamhet. Detta beror både på att personerna i hög grad själva isolerar sig men även på 

att de sociala relationer de hade haft innan den psykiska störningen uppkom har brutits. 

Ensamheten kommer som en följd av stigmatiseringen i samhället. Ensamhet, isolering, 

passivitet och psykisk smärta påverkar tillsammans livskvaliteten. Personerna beskriver detta 

som en smärta som är svår att hantera. Detta påverkar också upplevelsen av uteslutning från 

det vanliga, ”normala” livet. Även Mostafanejad (2006) beskriver att personer med psykisk 

störning känner sig isolerade och ensamma som en direkt följd av uteslutning och 

stigmatisering från samhällets sida. De beskriver detta som upplevelser av att vara märkta, 

vilket ökar känslan av utanförskap, isolering och ensamhet (ibid). Syrén (2010) berättar, i 

likhet med litteraturstudiens resultat, att personer med allvarlig psykisk störning upplever att 

den vanliga världen stänger dem ute.  

 

Personerna med allvarlig psykisk störning i litteraturstudien beskriver upplevelse av skam. 

Detta leder till lidande och dåligt självförtroende. Personerna beskriver även ett bristande 

självförtroende i samband med sociala relationer. Detta belyser Macinnes (2006) i sin studie, 

dvs. att en ökad acceptans av sig själv och ökad självkänsla spelar en positiv roll i personernas 

upplevelse av välbefinnande. Flertalet av personerna vill inte berätta för omgivningen om sin 

psykiska störning, eftersom risken för skvaller och ryktesspridning är stor, vilket kan leda till 

utanförskap och ensamhet. Jones och Crossley (2008) beskriver i likhet med litteraturstudien 

att personerna uttalar en stark önskan att i gruppsammanhang dölja sig själv på grund av 

skammen som är förknippad med psykisk störning.  

 

Det framkommer som ett fynd i litteraturstudien att personer med allvarlig psykisk störning 

upplever stigmatisering efter att människor runt omkring dem har fått information om deras 

diagnos. De uttrycker också att omgivningen har en begränsad förståelse och kunskap om 

personernas situation och lidande och att media har en stor roll i spridningen av 

stigmatisering. Även Thornicroft (2006) tar upp att allmänhetens kunskap om psykiska 

störningar är förvånansvärt liten. Angermeyer, Schulze & Dietrich (2003) och Mostafanejad 

(2006) belyser också att media skildrar psykisk störning, främst på ett negativt sätt.  

 

Personerna uttrycker att det är bra och meningsfullt att ha ett jobb, eftersom det avleder 

negativa känslor och därmed ger positiva effekter på andra områden. Jobbet ger också bättre 
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möjlighet till att skapa nya relationer med andra människor, vilket ger en känsla av 

likvärdighet. För att förtränga ensamheten och de negativa känslorna som kommer med den, 

försöker personerna ta god tid på sig med sina aktiviteter eller jobb. Att det är viktigt att 

känna sig meningsfull och behövd tas även upp i Leufstadius, Eklund och Erlandsson (2009). 

Det är också viktigt med ett jobb eftersom där möter personerna människor i form av 

arbetskamrater, vilket ger möjligheter att skapa nya relationer (ibid). 

 

Litteraturstudiens resultat visar att många personer med psykisk störning har ekonomiska 

problem, främst som en följd av bristen på arbete. Detta upplevs som ett hinder för sociala 

relationer. Många av personerna uttrycker också att möjligheten att kunna försörja sig själv är 

viktig samt att pengar har betydelse för återhämtningen genom att personerna då har råd med 

olika nödvändigheter.  Även Topor (2004) beskriver att brist på pengar kan utgöra en del av 

problemen och att pengar är en viktig resurs för möjligheten till återhämtning. Pengar 

fungerar som en hjälpande faktor för att ta del av sociala sammanhang och på så sätt öka 

möjligheten för att skapa nya sociala relationer.  

 

Upplevelser av återhämtning från allvarlig psykisk störning  

I litteraturstudien framkommer tydligt hur personerna med allvarlig psykisk störning såg 

människorna i sina sociala nätverk som starkt bidragande faktorer för att nå återhämtning, 

oavsett om det rörde sig om familjemedlemmar, vänner eller vårdare. Detta bekräftar Lislerud 

Smebye (2009) genom att hävda att det sociala nätverket kan vara det mest väsentliga 

hjälpmedlet för att hantera sin situation då en person drabbats av en sjukdom eller har en svår 

livssituation.  

 

Genom en speciell relation med en förståelse för personen som sträcker sig tillbaka till tiden 

före den psykiska störningen kan familjen vara ett stöd under tiden för den psykiska 

störningen, vilket framkommer i litteraturstudien. Vidare framhäver personerna att 

relationerna med familjemedlemmar var en starkt bidragande orsak till deras återhämtning. 

Detta bekräftas i en rapport från Socialstyrelsen (2002, s. 15) där familjemedlemmar beskrivs 

som personer som ”finns kvar och ställer upp”. De är närvarande när det är som värst och tar 

inte avstånd från personerna utan de behåller kontakten. Relationen har en kvalitet som 

upplevs som hjälpande för personen som återhämtar sig. Dock har de tillfrågade 

familjemedlemmarna i (ibid) svårt att själva se hur de till sådan stor del beskrivs som 

bidragande till personernas återhämtning. Familjemedlemmarna beskriver snarare att de 

känner en maktlöshet att inte kunna hjälpa personen mer.  

 

Genom att familjemedlemmarna tar över exempelvis hushållssysslor och praktiska problem 

kan stressen för personen med psykisk störning minskas. Detta beskrivs i Kirkevold (2003) 

som menar att socialt stöd från familjen i form av råd, omsorg och praktiska insatser 

förebygger psykisk störning och samtidigt stödjer tillfrisknandet och anpassningen till 

samhället. Detta överensstämmer med litteraturstudiens resultat då det framkommer att 

familjemedlemmarna ofta ser tidigt när personerna är på väg in i en episod av psykisk 

störning. Detta tas även upp i Bradshaw et al. (2007) där det nämns att familjen är viktig då de 

har en förståelse för personens psykiska störning och därmed tidigt kan se symtomen. 

 

Som nämns i resultatet förlorar personerna med allvarlig psykisk störning ofta kontakten med 

delar av sitt sociala nätverk under den akuta fasen för störningen, men att de sedan försökte 

återskapa dessa relationer. Även Bradshaw et al. (2007) beskriver att personerna ansåg det 

viktigt att återknyta kontakten med vänner och familj när symtomen minskat. Att återknyta till 

familjen är dock inte alltid lätt då personerna känner sig som en börda för sina 
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familjemedlemmar, relationerna beskrivs som ansträngda eller i vissa fall helt brutna. Detta 

överensstämmer med litteraturstudiens resultat som också tar upp att vissa personer har 

destruktiva eller brutna relationer till vissa familjemedlemmar. Kirkevold (2003) beskriver att 

inom psykiatrin finns intresset för att ta reda på det känslomässiga klimatet i familjen, hur 

relationerna mellan familjemedlemmarna ser ut, samt om och i så fall hur dessa relationer 

bidragit till att psykisk störning uppkommer hos en person. I litteraturstudien framkommer att 

ett antal personer uppger att de har dåliga relationer med sina föräldrar och att personerna 

anser att föräldrarna är orsak till den psykiska störningen.  

 

Att vårdare har en viktig roll i personernas återhämtning framkommer i litteraturstudiens 

resultat. Främst belyses de sociala relationer med de vårdare som visar personerna intresse 

och engagemang samt att vårdaren kan se personen som individ, även bortom diagnosen i 

enlighet med det vårdvetenskapliga tänkandet. Detta bekräftas även av Borg och Kristiansen 

(2004) som i sin studie menar att de viktigaste faktorerna för att skapa goda relationer med 

vårdare är att de har intresse för vad personen anser viktigt i livet, att vårdaren är villig att 

lyssna på personen samt att diskutera andra samtalsämnen än den psykiska störningen.  

 

Vidare framkommer i litteraturstudien att personerna önskar en tvåvägskommunikation med 

vårdarna. I en studie gjord i USA bekräftas vikten av vårdarens engagemang och en önskan 

om att vårdarna ska lämna ut delar av sitt eget liv. På så vis skapas ett speciellt band mellan 

personen och vårdaren (Shattell, Starr & Thomas, 2007). Att vårdarens villighet att ge 

personen stöd och att skapa en relation av tillit anses viktigare än den formella kompetens 

som vårdaren besitter framkommer i Borg och Kristiansen (2004). Även detta 

överensstämmer med det som framkommer i litteraturstudiens resultat.  

 

I likhet med det som framkommer i litteraturstudien om att brukarorganisationerna ses som en 

trygg plats där personerna med allvarlig psykisk störning kan söka stöd och alltid vara sig 

själva bekräftas av Sells et al. (2006). Brukarorganisationen anses vara en plats att falla 

tillbaka på om problem som är relaterade till den psykiska störningen uppstår igen. Där blir 

personerna tröstade och accepterade av personer med liknande erfarenheter och det finns 

alltid tillgång till någon att prata med och som lyssnar. Även Topor (2008) tar upp 

brukarorganisationer som en viktig mötesplats för personer med allvarlig psykisk störning, en 

plats att träffas på och få stöd från kamrater. Där beskrivs även att om en person kan hjälpa 

och stötta andra människor som har en ännu svårare situation är det bidragande till personens 

egen återhämtning. Vidare beskriver dock (ibid) en risk med brukarorganisationer, speciella 

boendeformer och skyddade arbetsplatser. Dessa sammanhang kan bli en återvändsgränd där 

personerna upplever att de lever i ett parallellt samhälle, vilket även bekräftar rollen att ses 

som en person med psykisk störning. 

 

I Sells et al. (2006) belyses också betydelsen av att ha personer med olika sorters erfarenhet i 

sitt sociala nätverk. Där beskrivs de ”normala” vännerna som människor med vilka 

personerna diskuterar sina intressen och får genom dessa vänner en öppning till världen 

utanför psykiatrin. Dock värdesätts även vänner från brukarorganisationerna högt. Med dessa 

vänners egen erfarenhet av en problematisk livssituation relaterat till psykisk störning får 

personerna en annan storts acceptans och tröst, de kan även diskutera och jämföra sina 

erfarenheter på ett sätt som är svårt med andra människor. Detta överensstämmer med 

litteraturstudiens resultat där det framkommer att både vänner med liknande intresse, liknande 

erfarenhet av psykisk störning och vänner som bibehållits sedan tiden före den psykiska 

störningen kan spela en avgörande roll för personernas återhämtning.  
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Författarna anser att kunskapen om allvarlig psykisk störning behöver ökas, både i samhället 

och för vårdpersonal utanför psykiatrin. Vidare forskning i ämnet bedöms därför relevant. 

Detta skulle kunna vara ett led i att minska stigmatiseringen av personer med allvarlig psykisk 

störning och därmed lindra deras lidande. 

 

Slutsatser 

Målet med litteraturstudien var att studera hur personer med allvarlig psykisk störning 

upplever sin sociala situation samt hur de sociala relationerna påverkar återhämtningen. 

Slutsatsen är att personer med allvarlig psykisk störning på flera sätt upplever svårigheter i sin 

sociala situation. Fördomar och utstötthet upplevs som vanligt förekommande i samhället. 

Okunskapen bland allmänheten beskrivs i litteraturstudien som stor. Detta leder till ensamhet 

och utanförskap som i sin tur ger dåligt självförtroende och bidrar till de svårigheter som 

personerna upplever att de har i sociala kontakter. De framhåller även sociala relationer som 

en starkt bidragande faktor för återhämtning. Under vårdtiden sker dessa relationer i stor grad 

med vårdare och efter utskrivning är det vänner och familj som står för dessa relationer. I 

litteraturstudien drar författarna slutsatsen att relationen i sig är det viktigaste, inte med vem, 

bara det är med en annan människa som engagerar sig i personen och ger stöd och samtidigt 

accepterar personen som en individ bortom sina symtom. I litteraturstudien framkommer även 

resultat som motsäger varandra, detta ser författarna som ett bevis på att den 

vårdvetenskapliga utgångspunkten är viktig. Genom att se varje person som den unika individ 

han eller hon är samt att se genom ett livsvärldsperspektiv bör vårdare försöka sätta sig in i 

hur personen uppfattar varje aktuell situation. Vårdarna bör därmed se till att personen i 

största möjliga grad själv bör vara delaktig i planeringen av sin framtid.   
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Manuell sökning: två artiklar från referenslista efter sökning i PubMed - ("Mental 

Disorders"[Majr]) AND "Social Alienation"[Mesh]. Från artikeln “Family members' 

involvement in psychiatric care: experiences of the healthcare professionals' approach and 

feeling of alienation”. 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 

Resultat Kvalitet 

Birkeland, A. 

Högskolelektor. 

Kristoffersen, K. 

Försteamenuensis. 

2004 

Norge 

Vård I Norden 

Opplevelser av 

behov for hjelp 

hos psykiatriske 

pasienter som bor 

i egen bolig. 

Visa hur 

psykiatriska 

patienter 

upplever sin 

hemsituation och 

vid vilka 

tillfällen de 

behöver hjälp 

från psykiatrin. 

Kvalitativa 

forskningsintervjuer.  

8 Deltagarna 

uppgav att 

ensamhet, 

isolering och 

passivitet kom 

som en följd av att 

bo hemma istället 

för på en 

institution. 

Medel. 

Erdner, A. RPN. 

Magnusson, A. 

RPN, PhD.  

Nyström, M. RPN, 

PhD. 

Lützen, K. RPN, 

PhD. 

2005 

Sverige 

Scandinavian 

Journal of caring 

sciences 

Social and 

existential 

alienation 

experienced by 

people with long-

term mental 

illness. 

Hur personer 

med psykisk 

störning upplever 

sitt dagliga liv 

samt vilka 

aspekter de anser 

viktigast. 

Deltagande 

observationer och 

kvalitativa 

intervjuer. 

Observation: 23. 

Intervju: 8. 

Deltagarna 

uppgav att de 

känner sig 

oönskade och 

utstötta av 

samhället. De 

kände oro för 

framtiden och 

brist på hopp om 

förändring.  

Medel. 
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Erdner, A. RN. 

Nyström, M. RN, 

PhD. 

Severinsson, E. 

RN, DRPH. 

Lützén, K. RN, 

PhD. 

2002 

Sverige 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

Psychosocial 

disadvantages in 

the lives of 

persons with long-

term mental illness 

living in a Swedish 

community. 

Att få en djupare 

kunskap om hur 

personer med 

långvarig psykisk 

störning upplever 

sin vardagliga 

situation. 

Kvalitativa 

intervjuer vid tre 

olika tillfällen. 

4. Deltagarna 

uppgav att även 

om de var 

medvetna om sina 

behov, visste de 

inte hur de skulle 

göra för att 

tillfredställa dem. 

Hög 

Granerud, A. 

Severinsson, E.  

2003 

Norge 

Nursing Ethics 

Preserving 

integrity: 

experiences of 

people with mental 

health problems 

living in their own 

home in a new 

neighbourhood. 

Att få en djupare 

förståelse för hur 

människor med 

psykisk störning 

upplever att bo i 

en egen lägenhet. 

Fokusgrupps-

intervjuer från tre 

olika dagcenter. 

12. Deltagarna 

uppgav att för att 

bevara sin 

integritet var det 

viktigt att de 

själva kunde ha 

kontroll över 

vilken information 

andra människor 

fick om dem. 

Medel. 
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Granerud, A. RPN, 

MHP 

Severinsson, E. 

RPN, RNT, MCSc, 

DrPH. 

2006 

Norge. 

Journal of 

Psychiatric and 

mental health.  

The struggle for 

social integration 

in the community - 

the experiences of 

people with mental 

health problems. 

Att undersöka 

hur personer med 

psykisk störning 

upplever sin 

möjlighet att 

integreras socialt 

i samhället 

Flerstegs-samtal 

med tre olika 

fokusgrupper, vid 

totalt elva tillfällen. 

17 personer 

uppdelat i tre 

fokusgrupper.  

Deltagarna kände 

ensamhet, skam 

och rädsla för 

utanförskap. De 

kämpade för att 

integreras i 

samhället och inte 

bli försummade.  

Hög. 

Nilsson, B. PhD, 

RN. 

Nåden, D. PhD, 

RN 

Lindström, U, Å. 

PhD, RN. 

2008  

Norge 

Scandinavian 

Journal of caring 

sciences 

The tune of want 

in the loneliness 

melody – 

loneliness 

experienced by 

people with 

serious mental 

suffering. 

Att utveckla 

kunskap om 

betydelsen av 

ensamhet för 

personer med 

psykisk störning 

som bor 

ensamma.  

Deltagande 

observationer och 

forskningssamtal 

med fokus på 

emotionella 

upplevelser.  

8. Deltagarna kände 

sig utestängda från 

att ha ett normalt 

liv på grund av 

isolering och brist 

på sällskap. 

Känslan av 

ensamhet 

lindrades genom 

att skapa konst. 

Medel. 
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Norman, C. 

2006  

Sverige 

Scandinavian 

Journal of caring 

sciences 

The Fountain 

House movement, 

an alternative 

rehabilitation 

model for people 

with mental health 

problems, 

member´ 

description of 

what works. 

Att undersöka 

medlemmarnas 

uppfattning om 

rehabiliterings-

processen samt 

beskriva 

fontänhus-

modellen som 

rehabiliterings-

program. 

Genom en inledande 

forskningscirkel 

som fungerade både 

som fokusgrupp och 

arbetsgrupp för att 

utarbeta centrala 

begrepp samt teman, 

begrepp och teman 

användes sedan i 

semi-strukturerade 

intervjuer.  

4 personer i 

forskningscirkeln 

samt ytterligare 7 

som intervjuades. 

Genom dagliga 

arbetsuppgifter 

formades 

relationer och en 

stöttande miljö. 

Hög. 

Schön, U-K., 

Denhov, A. & 

Topor, A.  

2009 

Sverige 

International 

Journal of social 

Psychiatry. 

Social relationship 

as a decisive 

factor in 

recovering from 

severe mental 

illness.  

Att undersöka 

vilka 

huvudfaktorer 

deltagarna själva 

nämnde som 

ledande i 

återhämtningen 

samt varför dessa 

faktorer sågs som 

framgångsrika. 

Intervjuer 58 Tre huvudteman 

framkom under 

intervjuerna. 

Fokus på sociala 

realtioner 

framkom i alla tre 

teman som var det 

sociala jaget, 

sociala 

interventioner och 

kontakten med 

andra. 

Hög. 
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Topor, A. PhD. 

Borg, M. 

Mezzina, R. 

Sells, D. 

Marin, I. 

Davidson, L. 

2006 

Sverige, Norge, 

USA, Italien 

American Journal 

of Psychiatric 

Rehabilitation 

 

 

Others: the role of 

family, friends, 

and professionals 

in the recovery 

process. 

Hur deltagarna 

beskriver sina 

sociala relationer, 

både inom och 

bortom familjen 

och vårdare inom 

psykiatrin. 

Intensiva kvalitativa 

intervjuer. 

12, 2-4 stycken 

från varje land. 

Deltagarna 

uppgav att de 

kände sig speciella 

och utvalda när 

familj och vårdare 

visade sitt stöd, 

när folk gjorde 

mer än vad som 

förväntades av 

dem och när folk 

gjorde något 

annorlunda, som 

inte förväntas av 

dem. 

Medel. 
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 Ålder Diagnoser Övrig information. 

Birkeland & 

Kristoffersen, 

2004. 

18-65 Ej känt. Personerna hade flerårigt psykiskt 

lidande samt regelbundna besök av 

psykiatri-sjuksköterska i hemmet. 

Erdner, 

Magnusson, 

Nyström & 

Lützen, 2005. 

21-57 Ej känt. Undersöker personer med långvarig 

psykisk störning, inkluderat alla typer 

av diagnos som skapar störning i 

vardagen samt kräver långvarig 

behandling och vård. 

Erdner, Nyström, 

Severinsson, 

Lützen, 2002. 

30-63 Schizofreni.  Långvarig psykisk störning. 10-22 år. 

Påverka på dagligt liv. Alla åt 

neuroleptika.  

Granerud & 

Severinsson, 

2003. 

24-72 Ej känt. De flesta personerna (10 av 12) hade 

varit inlagda på psykiatrisk klinik. 

Granerud & 

Severinsson, 

2006. 

25-57 Ej känt. Diagnostiserad psykisk störning som 

krävt inläggning på psykiatrisk klinik. 

Nilsson, Nåden 

& Lindström, 

2008. 

20-50  Schizofreni Personerna har kontinuerlig kontakt 

med psykiatrisjuksköterska. 

Norman, 2006 Ej 

känt 

Ej känt. Personerna har någon gång ha haft 

kontakt med psykiatrin och en vilja 

komma tillbaka till livet. 

Schön, Denhov 

& Topor, 2009. 

23-66  Schizofreni, psykos, 

personlighetsstörning 

eller bipolär 

sjukdom. 

Personerna har tillfrisknat från allvarlig 

psykisk störning. Personerna skulle 

själva uppfatta sig som återhämtade 

eller i återhämtnings-processen Varit 

inlagd på psykiatrisk klinik (24 h vård), 

men ej under de senaste 2 åren. 

Topor, Borg, 

Mezzina, Sells, 

Marin & 

Davidsson, 2006. 

29-55 Schizofreni eller 

grav depression med 

psykotiska inslag. 

Alla hade varit inlagda på psykiatrisk 

klinik.  


