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Sammanfattning 

Bakgrund: Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom där symtom kan generera 

funktionsbegränsningar som utgör hinder för personen att klara sig i det vardagliga 

livet. Forskning visar att personer som drabbats av schizofreni utöver sin psykiska och 

fysiska ohälsa riskerar att bli marginaliserade både ekonomiskt och socialt.  

Syftet var att beskriva erfarenheter av återhämtning hos personer med diagnosen 

schizofreni.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på 12 vetenskapliga artiklar där 11 

artiklar hade kvalitativ ansats och 1 artikel var mix-method där enbart den kvalitativa 

delen av resultatet användes.  

Huvudresultat: Personer med diagnosen schizofreni beskrev erfarenheter av att 

återhämtning skedde stegvis som en dynamisk process. Insjuknandet utgjorde en 

kaotisk och skrämmande livssituation där deras liv avbröts. Först när personerna 

accepterade sjukdomen och fick sjukdomsinsikt kunde de påbörja sin återhämtning. 

Känslor av hopp och motivation var betydelsefullt för deras återhämtning och gav kraft 

att sträva framåt samt anledning att fortsätta leva. Professionellt stöd främjade 

återhämtningen när den innefattade individanpassade vård- och behandlingsinsatser. 

Sociala aspekter som visade sig ha betydelse för återhämtningen var relationer till andra 

människor och att ingå i sociala sammanhang.  

Slutsats: Personer med diagnosen schizofreni beskrev erfarenheter av att återhämtning 

sker i olika steg som en dynamisk process, vikten av hopp och motivation, vård och 

behandling som främjar återhämtning samt sociala aspekter av betydelse. 

Sjuksköterskan har en framträdande roll för att möjliggöra individanpassad vård samt 

stödja dessa personer att bibehålla och skapa goda relationer till andra människor och 

medverka i sociala sammanhang.  
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Abstract 

Background: Schizophrenia is a serious psychiatric illness where symptoms can 

generate functional limitations that impede the person from coping with everyday life. 

Research shows that individuals who suffer from schizophrenia in addition to their 

mental and physical health risk being marginalized both financially and socially.  

The aim was to describe the experience of recovery in individuals with the diagnosis of 

schizophrenia.  

Method: A descriptive literature study based on 12 scientific articles where 11 articles 

had a qualitative approach and 1 article was a mix-method where only the qualitative 

part of the result was used.  

Main result: Individuals with the diagnosis schizophrenia described their experiences 

of recovery as a dynamic process with a step-by-step progression. The onset of the 

illness was a chaotic and frightening life situation that interrupted their lives. Only when 

the individuals accepted their illness and gained insight into the illness could they begin 

their recovery. Emotions of hope and motivation were important factors to their 

recovery that provided the power to seek to move forward, as well as providing a reason 

to continue to live. Professional support strengthened the recovery as it included 

individualized care and treatment programs. Social aspects that proved important for the 

recovery were relationships with other people and inclusion in social contexts. 

Conclusion: Individuals with the diagnosis of schizophrenia described experiences of 

recovery taking place in various stages such as a dynamic process, the importance of 

hope and motivation, care and treatment that promote recovery and social aspects of 

importance. The nurse has a prominent role in enabling individualized care as well as 

supporting these individuals to maintain and create good relationships with other people 

and participate in social contexts. 
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1. Introduktion 

1.1 Om Schizofreni 

Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som förekommer hos cirka 0,5% av jordens 

befolkning [1]. I Sverige har cirka 30 000 – 40 000 diagnosen [2]. Termen schizofreni 

används för en grupp psykiatriska sjukdomar med gemensamma kliniska kännetecken 

och kommer från grekiskans ”schzein” klyva/splittra och ”frén” sinne [1]. I förhållande 

till övrig befolkning är medellivslängden hos personer med diagnosen schizofreni cirka 

15 år kortare. I Sverige har endast ett fåtal procent av de personer som drabbats av 

schizofreni arbete på den öppna arbetsmarknaden vilket innebär att de flesta utöver sin 

psykiska och fysiska ohälsa riskerar att bli marginaliserade både ekonomiskt och 

socialt. Det är således viktigt att hjälpa och stödja dessa individer i sin återhämtning [2].  

Det finns idag ingen fastställd orsak till hur schizofreni utvecklas. Dock råder konsensus 

kring teorin stress och sårbarhetsmodellen. Denna modell framhåller att risken för 

insjuknande i schizofreni beror på en kombination av personens genetiska sårbarhet och 

exponering av miljöfaktorer [1]. Insjuknande i schizofreni är något vanligare hos män 

samt hos personer i åldern 20–30 år [3]. Kriterier för diagnosen schizofreni är att 

personen haft symtom som genererat påtaglig funktionsbegränsning kontinuerligt under 

minst 6 månader. Symtomen delas in i negativa och positiva. Negativa symtom innebär 

förlust eller försämring av normala funktioner som tidigare funnits och inkluderar 

begränsat känsloregister där personens emotionella uttryck genom ansiktsmimik, 

kroppsspråk och känsloengagemang minskar i situationer som normalt borde resultera i 

tydliga känslouttryck. Vid samtal kan personen även upplevas ha bristande empati och 

förståelse. Minskad tankeverksamhet kan yttra sig genom minnessvårigheter vid 

inlärning eller att få fram tidigare inlärd information samt att tankeförmågan kan vara 

långsammare. Minskat tal och minskat målinriktat beteende kan påvisas genom att 

personen får ett minskat intresse och initiativ till att delta i sociala situationer samt kan 

visa bristande förmåga att sköta sina aktiviteter i det dagliga livet (ADL) [1,3,4].  

Positiva symtom innebär en förvrängning eller förstärkning av normala funktioner och 

inkluderar vanföreställningar vilket uppstår genom felaktiga tolkningar av 

sinnesintryck. Detta kan yttra sig via upplevelse av att ha övernaturliga förmågor som 

att kunna läsa andras tankar, storhetsidéer med känslor att ha avgörande betydelse i 

olika världssammanhang samt upplevelse av förföljelsemani, där personen känner sig 

övervakad eller förföljd. Tankestörningar kan yttra sig genom tanketrängsel av flera 

tankar samtidigt samt tankestopp, vilket kan generera svårigheter att tänka logiskt samt 
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att tankarna avbryts och kan leda till att personen slutar prata mitt i en mening. 

Hallucinationer är subjektivt upplevda sinnesintryck av syn, lukt, smak, känsel eller 

hörsel utan att det finns någon yttre stimulans. Hörselhallucinationer där personen hör 

en eller flera röster är vanligast förekommande av dessa sinnesintryck. 

Osammanhängande tal kan yttra sig genom att personen inte klarar av att hålla tråden i 

ett resonemang, byter samtalsämne utan anledning samt kan talet vara 

osammanhängande genom att bestå av en serie upprepningar som även kan inkludera 

helt nya ord. Osammanhängande beteende kan visa sig genom att personen helt 

omotiverat skrattar, skriker eller svär. Personen kan även uppvisa längre tillstånd av 

viljelöshet och likgiltighet av att delta i sociala aktiviteter [1,3,4].  

Omvårdnad vid behandling av personer med schizofreni grundar sig i en humanistisk 

människosyn som kräver ett personligt engagemang med patienten i centrum, där man 

som vårdpersonal måste tillgodose patientens personliga behov av gemenskap, 

självkänsla, trygghet och självförverkligande för att främja återhämtning samt lindra 

lidande [4,5]. En tredjedel av personer med diagnosen schizofreni återhämtar sig och 

klarar sig utan eller med liten utsträckning av insatser från psykiatrin. En tredjedel 

behöver till viss del stöd genom olika insatser från psykiatrin för att ha en god 

livskvalitet samt behöver en tredjedel betydande insatser från psykiatrin på grund av 

svårare funktionsnedsättning [1]. 

1.2 Återhämtningsprocessen                                                                                             

Begreppet återhämtning har egentligen ingen enhetlig definition utan beskrivs 

omväxlande som en filosofi, en rörelse, ett paradigm, en uppsättning värderingar, en 

policy och en lära för förändring [6]. Återhämtning inom det psykiatriska kontext kan 

betraktas som en process där personen återtar makten över sitt eget liv i förhållande till 

sina symptom, behandling och insatser som denne erbjuds samt mot stigmatisering och 

fördomar. Personen upptäcker sina styrkor och får en ökad självkänsla vilket kan 

medföra att denne kan hantera svårigheter och symtom, som vidare kan leda till 

utveckling och strävan mot personliga återhämtningsmål [6,7]. Deegan [8] beskriver att 

återhämtning är en process som inte är linjär, att personen måste vara beredd att 

misslyckas men försöka igen för att ta små steg framåt. Återhämtning innebär inte att bli 

botad utan medför en individuell process och en resa mot ett nytt liv. Där personerna tar 

kontroll över sin situation genom att konfrontera utmaningar och lära känna sina 

begränsningar för att kunna se möjligheter.  
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Schön [6] sammanfattar forskning av återhämtning från psykisk ohälsa samt vad som är 

bidragande till en sådan process utifrån tre olika kunskapsområden: Återhämtning som 

ett mätbart fenomen, där fokus utgår från vård eller rehabiliteringsinriktat perspektiv 

som kan visa mätbara resultat. Återhämtning som en individuell process, som utgår från 

egna erfarenheter och berättelser om hur man lärt sig reducera och hantera sina psykiska 

funktionshinder i sin återhämtningsprocess. Återhämtning betraktas inte som ett mål 

eller resultat utan som en livslång process. Återhämtning som ett socialt perspektiv, som 

har liknelser med individuella processen men fokuserar på strukturella faktorer i 

samhället. Vård och stödinsatser tillvaratar erfarenhetsbaserad kunskap från personer 

med psykiska funktionshinder. Andresen, Oades och Caputi [9] samt Ensing och Young 

[10] beskriver återhämtningsprocessen utifrån fem olika steg: Moratorium, personen 

lever i förnekelse och en känsla hopplöshet i förhållande till psykiska ohälsan. 

Medvetenhet, upptäcker möjligheten till återhämtning och ett bättre liv. Förberedelse, 

får en djupare förståelse om sina svagheter och styrkor samt mer kunskap om 

sjukdomen för att kunna påbörja sin återhämtning.  Återuppbyggande, försöker genom 

tydliga mål ta kontroll över sitt liv och stärka sin självkänsla. Växande, personen känner 

mening och välbefinnande samt kan hantera och leva med sina symtom. 

1.3 Sjuksköterskans roll  

Främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom samt att lindra lidande anses vara 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden [11] där gott bemötande är en 

förutsättning för god omvårdnad [12]. Att vara äkta i mötet, visa medkänsla och 

medmänsklighet är viktiga faktorer i skapandet av en ömsesidig förståelse [13]. 

Sjuksköterskans roll för personer med diagnosen schizofreni är bland annat att 

uppmuntra till delaktighet och skapa struktur i vardagen om de kognitiva funktionerna 

är påverkade [1]. Sjuksköterskans förhållningssätt till det psykiska lidandet och 

attityden gentemot patienten är betydelsefullt för kvalitén av omvårdnaden som ges 

[14]. Forskning har visat att sjuksköterskor upplever personer med diagnosen 

schizofreni som oberäkneliga, farliga och svåra att prata med [15] samt kan uppleva 

rädsla och otrygghet för personer med psykisk sjukdom [16]. Mattsson [1] beskriver hur 

en hållbar allians måste skapas genom att samverka med patienten, eftersom 

evidensbaserade behandlingsinsatser kan få sämre effekt om parterna i vårdrelationen 

saknar förtroende för varandra. Katakura, Yamamoto-Mitani och Ishigaki [17] samt 

Björkman, Angelman och Jönsson [15] framhåller att det behövs mer forskning rörande 
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sjuksköterskors förhållningssätt till personer med diagnosen schizofreni för att minska 

stigmatisering.    

1.4 Teoretisk referensram  

Katie Erikssons omvårdnadsteori grundar sig på begreppet caritas, vilket innebär kärlek 

och barmhärtighet, som hon anser vara den fundamentala drivkraften inom 

omvårdnaden där det huvudsakliga målet är att främja hälsa samt lindra lidande. Teorin 

skildras genom en holistisk människosyn där personen ses som en enhet av kropp, själ 

och ande. Begreppet hälsa beskrivs som strävan mot en helhet både fysiskt, psykiskt 

och existentiellt för att uppnå välbefinnande [18]. Lidandet beskrivs utifrån tre olika 

aspekter: Sjukdomslidande som speglar personens upplevelse av lidande i relation till 

sjukdom och behandling. Vårdlidande är oberoende av sjukdomen och betraktas som ett 

onödigt lidande när den uppkommer i vårdsituationer. Livslidande är det lidande som 

upplevs i relation till det egna livet och dennes hela existens [19]. Erikssons teori utifrån 

omvårdnadens konsensusbegrepp människa, hälsa, vårdande och miljö [20] samt olika 

aspekter av lidandet kan kopplas till att leva med psykisk ohälsa eftersom detta inte bara 

innefattar individens fysiska behov utan även det psykiska, sociala och existentiella 

behoven. Eriksson teori anses lämplig eftersom omvårdnad för denna patientgrupp bör 

grunda sig i genuint engagemang där vårdpersonal strävar efter att tillgodose individens 

personliga behov för att främja återhämtning samt lindra lidande [4,5].    

1.5 Problemformulering  

Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom där symtom kan generera 

funktionsbegränsningar som utgör hinder för personen att klara sig i det vardagliga 

livet. Återhämtning inom det psykiatriska kontextet ses som en process där personen 

återtar makten över sitt eget liv. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av 

personer med diagnosen schizofreni. Studier visar att det behövs mer kunskap hos 

sjuksköterskor för att stödja dessa i sin återhämtning och motverka att de hamnar i 

utanförskap genom marginalisering och stigmatisering. Genom att beskriva empiriska 

studier om personers egna erfarenheter av återhämtning vid diagnosen schizofreni kan 

en djupare förståelse nås, vilket skulle kunna öka sjuksköterskors kunskap inom 

området och därmed förbättra omvårdnaden för personer med diagnosen schizofreni. 
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1.6 Syfte och frågeställning                                                                                                          

1.6.1 Syfte                                                                                                                                                                                  

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av återhämtning hos personer med 

diagnosen schizofreni.                                                                                                                                       

1.6.2 Frågeställning  

Hur beskriver personer med diagnosen schizofreni sina erfarenheter av återhämtning? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudien genomfördes med beskrivande design [21].       

2.2 Sökstrategi  

För att söka artiklar användes databaserna PsycINFO och Medline via PubMed. Dessa 

databaser anses lämpliga för litteratur inom omvårdnad och medicin [21]. Inledningsvis 

inför databassökningar användes Karolinska Institutets hemsida Svensk Mesh [23], för 

att skapa en uppfattning om och identifiera adekvata sökord på engelska utifrån orden i 

titeln och syfte till den föreliggande studien. MeSH är en akronym för Medical Subject 

Headings och är verifierade ämnesord för Medline [21, 23]. Adekvata sökord som 

identifierades var “Schizophrenia”, “patient experience”, “Qualitative Research”, 

”Mental Health recovery”,”recovery of function” samt ”Resilience, Psychological”.  

Databasen som användes initialt var PsycINFO där nyckelordet Schizofreni användes 

som Word in Major Subject Heading (MJ) för att schizofreni skulle vara 

huvudinnehållet i artiklarna [22]. Nyckelordet återhämtning söktes genom 

ämnesordlistan Thesaurus, vilket inte genererade något verifierat ämnesord varav 

Thesaurus föreslog ”Recovery (Disorders)” som söktes tillsammans med 

”Schizophrenia”. Det gav ett tämligen litet utfall därav togs beslut om att göra en 

fritextsökning på ”Recovery” för att undersöka om det ökade sökningens sensitivitet 

[23]. Vidare gjordes ett försök där nyckelordet “schizophrenia” användes återigen som 

MJ för att schizofreni skulle vara huvudinnehållet i artiklarna [22] tillsammans med 

”patient experience” som fritext och för att begränsa antalet sökträffar kombinerades 

sökorden genom att använda den booleska söktermen ”AND” [21]. I samband med 

sökningarna i PsycINFO användes begränsningarna: Peer Reviewed, för att i möjligaste 
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mån säkerställa att artiklarna var av god kvalitet i och med att de är granskade av andra 

forskare [21], endast engelskspråkiga artiklar eftersom det är det språk författarna 

behärskar förutom svenska [21], artiklar publicerade senaste 10 åren samt endast vuxna 

deltagare. I och med att det är möjligt med metodologisk begränsning i PsycInfo 

användes begränsningen Qualitative study eftersom syftet med studien var att beskriva 

människors upplevda erfarenheter [21].  

Vidare gjordes sökningar i databasen Medline via PubMed där adekvata sökord 

inledningsvis söktes genom databasens ämnesordslista, vilket resulterade i MeSH-

termerna “Schizophrenia”, “Mental Health Recovery” och “Recovery of Function”. 

”Schizophrenia” användes som MeSH Major Topic, som innebär att ordet schizofreni 

ska beskriva huvudinnehållet i artikeln [24]. Sökordet “Qualitative Research” användes 

som MeSH-term i och med att det inte är möjligt att använda sig av metodologiska 

begränsningar i databasen. Sökorden “Schizophrenia”, “Mental Health Recovery” samt 

“Recovery of Function” kombinerades var för sig med sökordet “Qualitative Research” 

genom att använda den booleska söktermen ”AND”. Endast kombinationen 

“schizophrenia” och “Qualitative Research” gav ett relevant utfall av möjliga artiklar.   

I samband med sökningarna i PubMed användes begränsningarna: engelskspråkiga 

artiklar, artiklar publicerade senaste 10 åren, endast vuxna deltagare samt 

begränsningen tillgänglig via Högskolan i Gävle för att access till artikeln. Se Tabell 1. 
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Tabell 1: Utfall av databassökning 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PsycINFO Peer Reviewed.   

Språk: Engelska 

Publ.år: 10 år   

Ålder: Vuxna >18 år 

Metodologi: 

Qualitative study. 

[2019-08-28] 

MJ schizophrenia 

AND recovery  

(Fritext) 

77  

  

19  11 

PsycINFO Peer Reviewed.   

Språk: Engelska 

Publ.år: 10 år   

Ålder: Vuxna >18 år 

Metodologi: 

Qualitative study. 

[2019-08-28] 

MJ schizophrenia 

AND Patient 

experience 

(Fritext) 

84  

  

5 0 

PubMed Språk: Engelska 

Publ.år: 10 år  

Ålder: Vuxna >19 år. 

Tillgänglig via 

Högskolan Gävle. 

[2019-08-28] 

Schizophrenia 

[MeSH Major 

Topic] AND” 

Qualitative 

research” [MeSH] 

113  

  

3  1  

  

      Antal 

sökträffar:   

274  

Antal 

möjliga:    

27  

Antal  

valda:  

12  
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2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier utgick från syftet med föreliggande studie som var att beskriva 

erfarenheter av återhämtning hos personer med diagnosen schizofreni, varav författarna 

valde att enbart inkludera artiklar med kvalitativ ansats eftersom Polit och Beck [21] 

betraktar dessa lämpliga för att beskriva människors upplevda erfarenheter. Endast 

empiriska studier inkluderades. Artiklarna skulle vara vetenskapligt utformade enligt 

IMRAD, en akronym för ”Introduction, Method, Results and Discussion” som anses 

generera en viss struktur för artiklar [21].  

Exklusionskriterier var artiklar som inte svarade på syftet, vilket innefattar artiklar som 

utgick från kliniskt eller närståendes perspektiv, litteraturstudier i och med att de 

innehåller sekundära källor [21] samt artiklar som inte hade kvalitativ ansats. Även 

artiklar som inte var fritt tillgängliga för Högskolan i Gävle exkluderades. 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar  

Databassökningarna genererade sammanlagt 274 vetenskapliga artiklar. Initialt 

exkluderades 34 dubbletter. Samtliga kvarvarande 240 titlar och abstracts lästes igenom, 

141 artiklar exkluderades på grund av att de inte ansågs vara relevant utifrån 

litteraturstudiens syfte och 63 utgick från kliniskt perspektiv och därav exkluderades. 

Vidare exkluderades fem artiklar som inte var tillgänglig i fulltext. Detta resulterade i 

31 möjliga artiklar till föreliggande studie som i sin helhet lästes enskilt av båda 

författarna, varav ytterligare artiklar exkluderades relaterat till att tre artiklar som inte 

var relevanta utifrån studiens syfte samt en var litteraturstudie. Detta genererade 27 

möjliga artiklar till den föreliggande studien. De utvalda möjliga 27 artiklarna 

granskades i rekommenderade mallar för att undersöka artiklarnas relevans (se Mall 1, 

Bilaga 1) samt kvalitet (se Mall 2, Bilaga 1). I dessa mallar utvärderades deltagarna, 

fenomen, kontext och om dess ansats och design ansågs vara av god kvalitet samt 

relevanta för föreliggande studies syfte. Av de granskade artiklarna exkluderades 13 

eftersom dessa inte hade fokus på upplevd återhämtning, en artikel där ej alla deltagare 

hade diagnosen schizofreni samt en litteraturstudie. Vilket resulterade i 12 valda som 

ligger till grund för denna litteraturstudie där 11 hade kvalitativ ansats samt en mixed-

method där endast det kvalitativa resultatet användes. Se figur 1, flödesschema för 

urvalsprocess. 
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Figur 1: Flödesschema av urvalsprocessen 

 

2.5 Dataanalys 
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olika artiklarna överfördes sedan till ett gemensamt dokument. Utifrån de färgkodade 

resultaten skapades därefter olika teman. Aveyard [25] beskriver att i processen med att 

skapa kategorier kan man identifiera hur olika resultatdelar passar samman utifrån 

begränsningar och styrkor, samt organisera dessa så de följer en viss logisk ordning.  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna av litteraturstudien har haft ett professionellt förhållningssätt genom en 

strävan att vara objektiva och värderingsneutrala under hela processen, från urval och 

granskning av material till färdigställd studie [21]. Artiklar har valts ut efter studiens 

inklusionskriterier och exklusionskriterier samt att inga uteslöts på grund av personliga 

värderingar. Etiska riktlinjer har efterföljts för att förhindra oredlighet, dvs. 

förfalskning, fabricering eller plagiat, under hela processen och etiska överväganden har 

gjorts kontinuerligt [26,27].  

3. Resultat  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva erfarenheter av återhämtning hos 

personer med diagnosen schizofreni. Resultatet i föreliggande studie baseras på 12 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna redovisas i en metodologisk översikt som presenteras i 

tabell 2 (se Bilaga 2) samt en resultatöversikt där utvalda artiklarnas syfte och resultat 

presenteras i tabell 3 (Se Bilaga 3). Resultatet presenteras i löpande text och är 

sammanställt i fyra teman: Erfarenheter av att återhämtning sker i olika faser som en 

process, erfarenheter av hoppets och motivationens betydelse för återhämtning, 

erfarenheter av vård och behandling i samband med återhämtning samt erfarenheter av 

sociala aspekter i samband med återhämtning. 

3.1 Beskrivningar av att återhämtning sker i olika faser, som en process                         

I ett flertal av studierna beskrev personer med diagnosen schizofreni erfarenheter av att 

återhämtning skedde stegvis som en dynamisk process [28–33]. Den första fasen 

beskrevs innefatta erfarenheter vid insjuknandet där psykotiska symtom, rädsla och 

vanmakt var framträdande [28,30,31,33,34]. I samband med insjuknandet kändes det 

som att deras liv avbröts och att förmågan att upprätthålla utbildning, arbete och andra 

aktiviteter gick förlorad [30–33]. Personer med diagnosen schizofreni beskrev hur 

sjukdomen antingen debuterade hastigt eller med en mer gradvis uppbyggnad av 

symtom. I båda fallen framkom att denna fas upplevdes skrämmande [31]. Symtom som 

beskrevs var paranoia, hallucinationer och verklighetsflykt [30,32]. Vidare beskrevs att 
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de i samband med insjuknandet inte förstod att dessa upplevelser var symtom på 

sjukdom, vilket medförde en kaotisk livssituation med reducerad förmåga till att 

kommunicera med andra människor samt bristande tillit till omgivningen [28,31]. 

Denna första fas åtföljdes av att vissa av personerna övervägde att avsluta sina liv 

[30,32].  

Personer med diagnosen schizofreni beskrev vikten av att nå sjukdomsinsikt och 

acceptans som en avgörande fas i återhämtningsprocessen [29,30,32,33]. Först när 

personerna accepterade att de hade en sjukdom där de akuta symtomen skulle behandlas 

och kunde lindras beskrevs känslor av optimism för att kunna ta kontroll över sin 

livssituation [30,32]. Vidare beskrevs att acceptans innebar att de åter började engagera 

sig i livet och sin återhämtning [30]. Att lära sig och utveckla olika hanteringsstrategier 

för att själv kunna bemästra sin sjukdom beskrevs som en fas i återhämtningsprocessen 

[28–32]. Kunskap om sjukdomen schizofreni medförde att personerna blev mer 

involverade i deras behandling samt gav motivation till att utveckla 

självhanteringsstrategier [30–32]. Vidare skildrades att de ville veta vad som kan ha 

bidragit till deras sjukdom och vad som var viktigt för deras återhämtning [30]. 

Personer med diagnosen schizofreni beskrev erfarenheter av hanteringsstrategier som 

främjat deras återhämtning kunde kopplas till livsstilsförändringar, att utmana sina 

tankar och återupptagande av personliga intressen [30–32]. Vidare beskrevs även att 

utvecklande av hanteringsstrategier kunde bidra till ökad självmedvetenhet, vilket 

möjliggjorde ökad förmåga att komma vidare i återhämtningsprocessen [31]. 

I ett flertal av studierna beskrevs den sista fasen i återhämtningsprocessen som 

återuppbyggnad av identiteten samt en ökad självmedvetenhet, vilket skildrades av 

personer med diagnosen schizofreni som ett personligt växande [28–31,33]. De som 

nådde denna fas beskrev att de fått en mer varaktig förmåga att upprätthålla färdigheter, 

vilket medförde en ökad känsla av egenmakt samt självständighet [28,31,33]. 

Sjukdomen präglade inte längre personernas självkänsla utan de kunde svara på 

utmaningarna som sjukdomen medförde [30]. Denna sista fas innebar återgång till en 

mer hanterbar och igenkännbar värld och känslor av en lätthet i att hantera vad som en 

gång upplevdes som överväldigande problem [31].  
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3.2 Beskrivningar av hoppets och motivationens betydelse för återhämtning 

I ett flertal studier beskrev personer med diagnosen schizofreni erfarenheter där 

frånvaro av hopp skildrades som en känsla av hopplöshet när de hade ihållande och 

överväldigande symtom, vilket ledde till svårigheter att nå uppsatta mål och hantera 

livssituationen. Denna hopplöshet kunde leda till förtvivlan och suicidtankar och 

försvårade deras möjligheter till återhämtning [28,35,36]. Exempelvis beskrevs 

ambivalensen av att kämpa med svåra symtom och samtidigt försöka motivera sig att 

känna mening med livet. Denna kamp hämmade återhämtningen och genererade istället 

i ett antal suicidförsök eftersom känslan att plågas av symtom var starkare än meningen 

med att fortsätta leva [35]. Personer med diagnosen schizofreni beskrev att även om de 

kände motivation så kunde de uppleva dagliga kamper för att hålla sig aktiv som en del 

i deras återhämtning [29,31,37]. Vid bristande hopp och motivation beskrevs att 

återhämtning också innebar att övervinna inaktivitet, att tvinga sig att vara aktiv trots 

svårigheter [29]. 

I ett flertal studier beskrev personer med diagnosen schizofreni erfarenheter av att känna 

hopp och motivation var främjande för dem i deras återhämtningsprocess. Vidare 

beskrevs att det gav en inre känsla av framtidstro och motivation att sträva framåt samt 

anledning att fortsätta leva. Flertalet av personerna associerade hopp med att ha mål, 

vilket gav tillvaron ett syfte och motivation att hålla sig aktiv [29,30,32,35,36]. I ett 

flertal artiklar framkom att personer med diagnosen schizofreni hade erfarenheter av att 

deras spiritualitet gav styrka och stöd samt att de fann ett inre lugn, vilket beskrevs som 

främjande för deras återhämtning [29,30,35,37,38]. I en studie beskrevs hur styrkan i 

deras tro gav dem hopp även när de var som mest förtvivlade och mest ensamma [35]. 

3.3 Beskrivningar av vård och behandling i samband med återhämtning 

I samtliga artiklar beskrev personer med diagnosen schizofreni olika erfarenheter av 

vård och behandling i samband med deras återhämtning [28–39]. Där vårdpersonalens 

bemötande genom acceptans, vänlighet, öppenhet och delaktighet i vårdrelationen 

främjade återhämtningen [29,30,32,34–39]. Professionellt stöd beskrevs som olika delar 

i behandlingen och innefattar individanpassade vård- och behandlingsinsatser [29]. 

Erfarenheter av behandlingsinsatser som syftar till att ge ökad kunskap kring sjukdomen 

schizofreni, stöd i att utveckla och få kunskap om olika hanteringsstrategier och att 

inkludera närstående beskrevs som gynnsamt för deras återhämtning. Vidare beskrevs 

möjlighet att medverka i olika behandlingsprogram och terapier som en främjande del i 
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deras återhämtning [30,32,34,38]. Dock beskrevs även erfarenheter av bristande 

vårdkvalitet, som genererade missnöje och frustration relaterat till att inte bli lyssnad på, 

tidsbrist eller bristande kontinuitet, vilket ansågs vara hindrande i återhämtningen 

[36,37]. 

I flertalet av studierna beskrev personer med diagnosen schizofreni erfarenheter av 

läkemedelsbehandling som nödvändigt för symtomlindring och möjliggörande av 

återhämtning [28–35,37,38] i och med att det kunde förebygga återfall [37] och gav en 

stabilitet i tillvaron [38]. Vidare beskrevs tacksamhet över läkemedelsbehandlingen 

eftersom det stärkte välmåendet och ansågs vara hoppingivande [35]. Dock beskrev 

personer med diagnosen schizofreni även läkemedelsbehandling som en utmaning 

eftersom den medförde besvärande biverkningar [30,32,34,35,37,38] samt upplevdes ha 

bristande eller oönskad effekt [32,35,38]. Svårigheter att hitta en adekvat 

läkemedelsbehandling beskrevs som en långdragen process, vilket kunde upplevas 

frustrerande för dem i deras återhämtning [32–35,38]. En person beskrev hur den 

aktuella dosen gjorde att denne upplevde ett zombieliknande tillstånd och att vardagen 

inte var funktionell, vilket försvårade möjligheten till återhämtning. När personen fick 

mod och uttryckte det till läkaren som således justerade dosen, genererade det till 

minskade biverkningar, vilket gav en mer funktionell vardag [34]. 

3.4 Beskrivningar av sociala aspekter i samband med återhämtning  

I samtliga studier beskrev personer med diagnosen schizofreni att sociala aspekter som 

relationer till andra människor och att vara i ett socialt sammanhang var av betydelse för 

deras återhämtning [28–39]. Personer beskrev erfarenheter av att relationer till andra 

människor innefattade deras relation till den egna familjen [29-32,35-38]. I en av 

studierna framkom att en viktig och främjande roll i återhämtningen var familjens 

engagemang, attityd samt stöd. En fungerande relation med familjen beskrevs innefatta 

en öppenhet och trygghet i att kunna dela med sig och resonera kring upplevelser av 

sina symptom samt tilläts ta ansvar [36]. Att ha en fungerande relation med familjen 

beskrevs även som betydelsefullt för deras återhämtning i samband med att de blev 

utskriven från sjukhuset [36,37].  

Erfarenheter av relationer med andra människor förutom familjen beskrevs av personer 

med diagnosen schizofreni vara betydelsefullt för återhämtning [28–30,35,38]. Att 

umgås med vänner beskrevs som främjande för välbefinnandet eftersom det avledde 

uppmärksamheten av negativa tankar till ett mer positivt tänkande samt gav en ökad 
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känsla av normalitet [28]. Tillika beskrevs vikten av relationer till andra personer med 

liknande sjukdomserfarenheter eftersom det gav en känsla av gemenskap när de kände 

att det fanns förståelse kring deras situation samt att de kunde stödja varandra [35]. 

Likväl uttrycktes även en längtan att bli accepterade av människor som inte var psykisk 

sjuka [31].  

Personer med diagnosen schizofreni beskrev att deras relation till andra människor 

kunde förändras i samband med att de fick sin diagnos [30]. Detta visade sig genom att 

personerna inte vågade dela med sig av sina upplevelser eftersom de var rädda att 

framstå som skrämmande, vilket även kunde utgöra ett hinder för att våga inleda 

relationer [32,34,37]. Vidare beskrevs erfarenheter av att de kände en osäkerhet och 

rädsla för att mötas av stigmatiserande attityder i relationer, vilket ansågs hindrande för 

återhämtningen [35].  

I ett flertal studier beskrev personer med diagnosen schizofreni erfarenheter av att vara 

en del av ett socialt sammanhang som främjande för återhämtning [28,29,31,35,37,38]. 

Att vara en del av olika sociala sammanhang gav en känsla av gemenskap, vilket 

skildrades som att emotionellt och fysiskt bindas ihop med människor i ett nätverk där 

kontakt och kommunikation med andra skapade positiva känslor som att ha ett syfte i 

livet samt en känsla av att vara normal och passa in i samhället, vilket stärkte deras 

självvärde [29,31,35,37]. Upplevelsen av att vara en del av ett socialt sammanhang 

främjades genom att ha någon form av aktivitet, sysselsättning eller arbete [31,32,35–

37] och möjliggjorde att hitta sätt att få kontakt med människor i sociala sammanhang 

[35]. Arbete eller sysselsättning beskrevs vara en betydande kraftkälla som även gav 

dem rutiner [36], en känsla av gemenskap [31] samt att de kände en stolthet i att delta i 

olika sociala sammanhang [32].  

Personer med diagnosen schizofreni beskrev erfarenheter av att deras sjukdom 

medförde ett försvårande att inkluderas i sociala sammanhang. De upplevde sig 

stigmatiserade och marginaliserade samt att de skämdes på grund av sin diagnos 

[35,37]. Vidare beskrevs begränsade möjligheter till socialisering samt rädsla för att bli 

avvisad eller diskriminerad som en källa till oro och smärta, som kunde leda till ökad 

ensamhet och isolering och känslor att de inte passade in någonstans samt att livet 

tappade sitt syfte, vilket ansågs vara hindrande för deras återhämtning [32,35,36].                                                                                  
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4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva erfarenheter av återhämtning hos 

personer med diagnosen schizofreni. Erfarenheter som framkom var att återhämtning 

skedde stegvis som en dynamisk process. Insjuknandet utgjorde en kaotisk och 

skrämmande livssituation där deras liv avbröts. Först när personerna accepterade 

sjukdomen och fick sjukdomsinsikt kunde de påbörja sin återhämtning. Vidare 

framkom att känslor av hopp och motivation var betydelsefullt för deras återhämtning 

och gav kraft att sträva framåt och anledning att fortsätta leva. Känslor av hopplöshet 

beskrevs generera förtvivlan som kunde leda till suicidtankar. I resultatet påvisades att 

vård och behandling var av betydelse för återhämtningen hos personer med diagnosen 

schizofreni. Professionellt stöd beskrevs som olika delar i behandlingen och innefattar 

individanpassade vård- och behandlingsinsatser. Adekvat läkemedelsbehandling 

skildrades generera symtomreducering, men kunde vara utmanande på grund av 

besvärande biverkningar. Personer med diagnosen schizofreni beskrev att sociala 

aspekter som relationer till andra människor och att vara en del i sociala sammanhang 

främjade deras återhämtning samt erfarenheter av svårigheter att inkluderas i sociala 

sammanhang på grund av stigmatisering kunde generera känslor av utanförskap och 

leda till isolering. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Beskrivningar av att återhämtning sker i olika faser, som en process 

I resultatet av föreliggande studie framkom erfarenheter av återhämtningens olika faser, 

vilket beskrivs av personer med diagnosen schizofreni som en dynamisk process [28–

33]. Detta styrks även i annan forskning där återhämtning beskrivs som en inre process 

där personen gradvis, i olika steg får insikt och förståelse hur denne kan återta makten 

över sitt liv [40–43]. I föreliggande studies resultat framkom att personer med 

diagnosen schizofreni vid insjuknande upplevde livet som skrämmande och kaotiskt 

eftersom de inte förstod att hallucinationer och paranoia var sjukdomssymtom, vilket 

ledde till bristande tillit till omgivningen samt känslor av vanmakt över sitt liv 

[28,30,31,33,34]. Katie Eriksson [19] beskriver att lidande kan innebära känslor som att 

vara främmande för sig själv samt upplevelse att dennes identitet som en hel människa 

blir upplöst eftersom det tidigare livet mer eller mindre rycks bort. Varje människas 
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lidande är unikt och en kamp för att återfå sin värdighet och frihet som människa. 

Annan forskning av Topor et al. beskriver sjuksköterskans betydelse i denna situation 

för att vägleda personen i att få kunskap om sjukdomen, vilket kan bidra till ökad 

förståelse [42], stärkt självkänsla [4] och ge insikt kring vad som är symtom och vad 

som är verklighet samt generera känslor av en mer hanterbar livssituation [42]. 

I resultatet av föreliggande studie framkom sjukdomsinsikt och acceptans som en 

avgörande fas i återhämtningen hos personer med diagnosen schizofreni [29,30,32,33]. 

Forskning av Salzmann-Erikson [41] skildrar att acceptans är den viktigaste men 

samtidigt den svåraste fasen i återhämtningsprocessen. Om personen ska kunna påbörja 

återhämtning måste denne acceptera sin funktionsvariation som en del av sin 

personlighet samt utefter detta skapa nya referenspunkter i livet för att kunna utveckla 

kampen att återta makten över sitt liv. Vidare framkom i föreliggande studie 

erfarenheter av att utveckla självhanteringsstrategier för att kunna bemästra sin sjukdom 

som en fas i återhämtningsprocessen hos personer med diagnosen schizofreni [28–32]. 

Annan forskning beskriver att kunskap om sin sjukdom och symtom möjliggör 

förmågan att utforma strategier som kan hjälpa personen kontrollera samt hantera sin 

livssituation på ett bättre sätt. Självhanteringsstrategier medför en process där de till 

exempel i början av sjukdomen försöker hitta strategier för att tillgodose vardagliga 

basala behov, vilket kan ge känslor av självkontroll samt vidare generera att personen 

vågar utmana sig själv i andra sammanhang för att känna ökad mening och 

tillfredsställelse i livet [43]. 

I resultatet av föreliggande studie framkom erfarenhet av den sista fasen i 

återhämtningsprocessen där personer med schizofreni beskrev den som ett personligt 

växande där de återuppbyggde sin identitet, självkänsla och självständighet samt 

upplevde känslor att ha återtagit makten över sitt liv [28–31,33]. Forskning skildrar att 

personer som är i återhämtningens sista fas inte upplever sjukdomen som dominerande 

för deras identitet och livssituation. Utvecklandet av förmågor att hantera symtom 

möjliggör återbyggande av självförtroende och självkänsla. Personen har en 

självmedvetenhet och förståelse att livet i sig innebär framgångar och motgångar som 

kan påverka måendet och att det inte behöver ha någon koppling till sjukdomen och 

dess symtom, vilket innebär känslor av återgång till ett mer hanterbart och normalt liv 

[40,43]. Katie Eriksson [19] definierar begreppet hälsa som ett integrerat tillstånd hos 

människan bestående av elementen sundhet, friskhet och välbefinnande samt att det inte 

behöver betyda frånvaro av sjukdom. Sundhet är uttryck för den psykiska hälsan, 
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friskhet för den fysiska hälsan vilka utgör hälsobegreppets objektiva dimension. 

Välbefinnande definierar individens upplevda hälsa och utgör hälsobegreppets 

subjektiva dimension. Att uppleva hälsa som helhet är unikt utifrån varje individ 

eftersom sammansättningen av elementens samband för helheten inte behöver betyda att 

dessa är felfria, vilket möjliggör för människan att uppleva hälsa trots förekomst av 

sjukdom. Skärsäter [13] beskriver att psykiatrisk omvårdnad bör utgå från personens 

upplevelse av livskvalitet och hälsa oavsett sjukdom. Omvårdnaden ses som en process 

där sjuksköterskan utifrån ett personcentrerat förhållningssätt ser på helheten av 

patientens livssituation. Svensk sjuksköterskeförening [44] belyser att i genomförandet 

av personcentrerad vård tillgodoses både de psykiska behoven likväl som de fysiska, 

sociala och existentiella. Vidare bekräftas och respekteras personens tolkning och 

upplevelse av sjukdom och ohälsa för att kunna förstå vad hälsa innebär för just denna 

unika person och främja detta.  

4.2.2 Beskrivningar av hoppets och motivationens betydelse för återhämtning 

I resultatet av föreliggande studien framkom betydelsen av upplevelsen för frånvaro och 

närvaro av hopp samt motivation för personer med diagnosen schizofreni i samband 

med deras återhämtning [28-32,35-37]. Erfarenheter om frånvaro av hopp beskrevs av 

personer med diagnosen schizofreni vara påtagligt vid överväldigande symtom, vilket 

kunde leda till förtvivlan, suicidtankar och ansågs hindra deras återhämtning [28,35,36]. 

Att ha hopp beskrevs av personer med diagnosen schizofreni ge motivation och 

framtidstro att sträva framåt mot uppsatta mål, vilket gav dem ett skäl att leva samt 

främjade deras återhämtning [29,30,32,35,36]. Det överensstämmer med annan 

forskning exempel Kylmä, Juvakka, Nikkonen, Korhonen och Isohanni [45] påvisar att 

följder av symtom anses hindra upplevelsen av hopp hos personer med diagnosen 

schizofreni. Det som anses bidra till hopp är upplevelse av framsteg i det vardagliga 

livet, framtidstro, spiritualitet och att kunna sätta realistiska mål. Hopp definierades som 

frånvaro av hopplöshet samt att hopp och hopplöshet beskrevs vara varandras motsatser. 

Genom att främja hopp kan hopplöshet förebyggas [45]. Davidsson et al. [40] menar att 

personer med diagnosen schizofreni förutom motivation och engagemang i att kunna 

bemästra psykoser och dess påföljder behövs det framförallt hopp för att kunna 

kanalisera insikt till konstruktiv handling. Coşkun och Şahin Altun [46] skildrar hur 

hopp förknippas med återhämtning genom att personer med diagnosen schizofreni är 

mer benägna att återhämta sin sociala funktionalitet om de upplever högre grad av hopp. 

McCann [47] påvisar att sjuksköterskan genom sitt holistiska synsätt kan främja hopp 
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och motivation till personer med diagnosen schizofreni. Vidare framgår att motivation 

dock inte kan appliceras utan måste upptäckas av personen själv med stöd och 

uppmuntran från andra. Katie Eriksson [19] ser människan som en helhet där tro, hopp 

och kärlek är element som utgör inre styrkor hos människan för att uppnå hälsa och 

helhet. Den kroppsliga dimensionen av hälsa beskrivs som det konkreta andra, 

medmänniskan och abstrakta andra som en själslig och andlig dimension av hälsa, vilket 

innefattar någon form av andlig tro, ett andligt livsrum. Samspelet mellan självet och 

det konkreta samt abstrakta andra möjliggör för personen att känna hopp, vilket beskrivs 

som en plattform och kraftkälla för människan att känna mening, livsvilja och 

motivation att sträva framåt. Skärsäter [13] belyser att om sjuksköterskan i mötet med 

patienten utstrålar empati, medmänsklighet samt är äkta i mötet, upplevs detta vara 

hälsofrämjande samt inger hopp hos patienten att förändring är möjlig.  

4.2.3 Beskrivningar av vård och behandling i samband med återhämtning 

I resultatet av föreliggande studie framkom av personer med diagnosen schizofreni både 

främjande och hindrande erfarenheter av vård och behandling i samband med deras 

återhämtning. Där erfarenheter av vårdrelationens betydelse beskrevs främjande när 

individen upplevde ett bemötande där sjuksköterskan var delaktig i skapandet av 

relationen samt att den präglades av acceptans och vänlighet [28–39]. Den 

uppfattningen bekräftas i en studie om vårdrelationens betydelse för återhämtning vid 

psykisk ohälsa där Denhov och Topor [48] framhåller att vårdrelationens kvalitet kan 

vara avgörande för att uppleva vården som hjälpande samt att byggande av en 

vårdrelation med sjuksköterskan ses som en process där personen gör en känslomässig 

investering och gradvis lär sig att känna förtroende. Sjuksköterskor som upplevs vara 

genuint intresserade och engagerade samt ger tid där man var fullt fokuserad på 

individen framhålls som viktiga faktorer för vårdrelationens kvalitet. Om relationen 

utvecklas och upprätthålls över tid upplevs den främjande för individens återhämtning. 

Katie Eriksson [19] beskriver att en vårdande relation bör utgöras av en interaktiv 

process som präglas av närhet och ömhet där man ser till människan ur ett 

helhetsperspektiv bestående av kropp, själ och ande för att bygga en tillit som kan ge 

stöd och främja hälsa genom hela vårdprocessen. Även annan litteratur framhåller att 

sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete bör bygga en allians med patienten där denne 

upplever förtroende och trygghet vilket beskrivs som bärande faktorer för att uppnå en 

god relation genom hela omvårdnadsprocessen [49]. 
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Vidare framkom i föreliggande studie att bristande kontinuitet i vården kunde upplevas 

som hindrande för personer med diagnosen schizofreni i dennes återhämtning [36–37]. 

Det styrkts även i annan forskning som framhåller att möta en ny och okänd personal 

innebär att man måste berätta sin historia igen, med den extra stressen att inte veta hur 

den kommer att tas emot [48]. Medlidandet utgör ett av vårdandets grundbegrepp där 

sjuksköterskan måste kunna se och bekräfta lidande hos individen utifrån ett 

helhetsperspektiv av kropp, själ och ande. Det är grundläggande för en god omvårdnad 

och innebär ett personligt ansvar för sjuksköterskan, eftersom man annars riskerar att 

kränka individen och förminska dennes värde som människa [19]. Skärsäter [13] 

beskriver att det psykiska lidandet är viktigt att bekräfta och bemöta som sjuksköterska 

eftersom det annars kunde framkalla psykisk smärta. Sjuksköterskan kan via ett 

omsorgsfullt bemötande öppna upp så patienten känner förtroende, tillit och känslor av 

allians i deras vårdrelation, vilket möjliggör för patenten att sätta ord på den psykiska 

smärtan samt lindra dennes lidande.  

I föreliggande studies resultat framkom att det fanns en förståelse för vikten av 

följsamhet i läkemedelsbehandling eftersom det gav symtomlindring vilket ansågs 

främja återhämtning hos personer med diagnosen schizofreni. Trots detta beskrevs en 

ambivalent inställning till läkemedelsbehandling i och med att det kunde ge svåra 

biverkningar [30,32,34,35,37,38]. Annan forskning påvisar att om vården ska stödja 

patienten i att få följsamhet i sin läkemedelsbehandling så har sjuksköterskan en viktig 

roll. När omvården baseras på delat beslutfattande och fokuserar på individens symtom, 

biverkningar, livsstil samt sociala mål och anpassar läkemedelsbehandlingen utifrån 

patientens individuella behov visar det att följsamheten i läkemedelsbehandlingen 

förbättras [50]. En god vårdrelation beskrivs i litteratur utgöras av att sjuksköterskan ser 

patienten utifrån dennes perspektiv och unika livssammanhang samt som en jämbördig 

part. Där sjuksköterskan i sin roll som omvårdnadsexpert bör ha insikt och förståelse att 

patienten har god kännedom om sina egna resurser eftersom denne är expert på sig 

själv, vilket skapar förutsättningar för ett delat beslutsfattande [13,49].  

Katie Eriksson [19] beskriver att vårda innebär att dela. Att känna delaktighet är ett 

grundläggande mänskligt behov där närvaro och gemenskap kan upplevas både i 

konkreta situationer samt genom tankar och känslor. Vårdandet innebär ett delande av 

livsrum mellan sjuksköterskan och individen. Där individen upplever sig bekräftad och 

accepterad, vilket ger kraft och mod att våga att sätta ord på sina tankar och känslor.  
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4.2.4 Beskrivningar av sociala aspekter i samband med återhämtning 

Det framkom i föreliggande studies resultat att personer med diagnosen 

schizofreni både hade främjande och hindrande erfarenheter av sociala aspekter i 

samband med deras återhämtning [28–39]. Att ha en god relation med familj och vänner 

upplevdes som främjande i deras återhämtning eftersom närståendes engagemang och 

attityd gav dem trygghet och stöd varav de ärligt vågade resonera kring sina symtom, 

vilket genererade en mer positiv inställning samt känslor av normalitet i deras hantering 

av livssituationen [28,36,37]. Detta bekräftas i annan forskning som framhåller att 

relationer till närstående kan vara av stor betydelse för personer med psykisk ohälsa 

[42,51]. Där framgår att psykisk ohälsa ger svårigheter i att försöka hantera vardagen, 

vilket kan underlättas om det finns en god relation och kontinuitet till familj och vänner. 

Detta upplevs minska stress och ger en känsla av trygghet. Familj och vänner skildras 

även kunna fungera som en länk mellan personen med diagnosen schizofreni och 

psykiatrin där närstående initierar kontakt, eftersom de i nära relation vanligtvis 

uppmärksammar när personens problem är övermäktiga och denne inte kan hantera 

situationen själv [42,51]. Vidare beskriver Topor et al. [42] när personer med psykisk 

ohälsa upplever livet svårhanterligt och hopplöst kan en nära relation till familjen vara 

det skäl som är avgörande att personen inte väljer att avsluta sitt liv utan finnas kvar för 

deras skull.  

I föreliggande studies resultat framkom betydelsen av att vara delaktig i sociala 

sammanhang samt ha någon form av aktivitet för personer med diagnosen schizofreni i 

deras återhämtning [28,29,31,35,37,38]. Att vara delaktig i olika sociala sammanhang 

gav känslor av gemenskap samt stärkte deras självvärde, vilket kunde generera känslor 

av normalitet och att passa in i samhället [29,31,35,37]. Betydelsen att vara i sociala 

sammanhang genom någon form av aktivitet vid psykisk ohälsa framgår i andra studier 

[40,41,51,52]. Annan forskning skildrar att personer med psykisk ohälsa som aktiverade 

sig genom någon form av sysselsättning ges möjligheter att skapa relationer, vilket kan 

generera en bättre självkänsla samt främja återhämtning [51]. Davidsson et al. [40] 

påvisar att aktiviteter inte enbart ger struktur i vardagen utan även kan ge en positiv 

känsla av gemenskap och självvärde, vilket kan bidra till att motverka symtom. 

Salzmann-Erikson [41] belyser att arbetet förknippas med en positiv känsla av 

uppskattning och stolthet och en möjlighet att kunna ge något tillbaka till samhället. 

Mezzina et al. [52] menar att arbetet ger en viktig möjlighet för personen att kunna ses 

som något mer än en patient samt att det i allt högre grad under de senaste åren har 
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förefallit sig vara verksamt för att lyckas komma ur en situation som innefattar 

marginalisering och stigmatisering. Katie Eriksson [19] beskriver att i det psykosociala 

rummet ingår individens sociala relationer vilket innefattar både nära relationer samt 

perifera relationer ute i samhället. Att känna vänskap i dessa relationer beskrivs ha en 

gynnsam inverkan eftersom den främjar hälsan genom att individen kan uppleva känslor 

av frihet och helhet i dennes hälsoprocess. Vidare beskrivs även vänskap som ett 

delande som aldrig helt kan förstås utan måste upplevas av individen. Skärsäter [13] 

belyser att omvårdnad för personer med diagnosen schizofreni också inkluderar dennes 

sociala nätverk. Samvaro med andra människor där individen till exempel får stöd i 

utförande av olika vardagsaktiviteter samt andras perspektiv på hur man kan lösa sina 

problem medverkar till att lindra lidande och beskrivs kunna ha stor betydelse för 

personens tillfrisknande. 

Vidare framkom i föreliggande studie hur personer med diagnosen schizofreni upplevde 

en förlust av social status, marginalisering och stigmatisering på grund av sjukdomen. 

Det begränsade deras möjligheter i att inkluderas i sociala sammanhang, vilket 

upplevdes vara hindrande i deras återhämtning samt att det ledde till svårhanterade 

känslor och en ökad risk för isolering och ensamhet [32,35–37]. Det styrks även av 

annan forskning som påvisar dessa hindrande faktorer i återhämtningen hos personer 

med psykisk ohälsa. Stigmatisering beskrivs vara ett vanligt förekommande hinder för 

att kunna integrera sig i samhället samt inleda relationer till andra [46,52]. Likväl 

påvisar Mezzina et al. [52] att personer med psykosproblematik uttrycker en önskan om 

att övervinna ensamheten och utveckla omsorgsfulla relationer. Vidare skildras i annan 

forskning hur isolering och ensamhet upplevs som extremt smärtsamt [42] samt kan 

leda till depression och förlust av verkligheten, varav det är betydelsefullt att bibehålla 

kontakten med omvärlden och hålla sig aktiv genom dagliga aktiviteter [41]. Katie 

Eriksson framhåller att livslidande kan kopplas till vad det innebär att leva, att vara 

människa bland andra människor. Livslidande kan relateras till att inte bli sedd samt 

känslor som förlust av delaktighet i olika sociala sammanhang, vilket kan vara 

förintande och hota hela individens existens [19]. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha 

förståelse i omvårdnadsarbetet att dessa individer riskerar att utsättas för stigmatisering i 

samhället eftersom det finns föreställningar och fördomar att personer med 

psykosproblematik, speciellt schizofreni är farligare och våldsammare än ”normala” 

människor. Forskning har påvisat att risken för ökad våldsamhet hos personer med 

diagnosen schizofreni är relaterat till samtidigt missbruk och kriminalitet [49]. 
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4.3 Metoddiskussion  

Syftet med den föreliggande studien var att beskriva erfarenheter av återhämtning hos 

personer med diagnosen schizofreni. Därav valdes designen beskrivande litteraturstudie 

eftersom den anses lämplig att använda när avsikten är att kunna generera ny kunskap 

genom att analysera och skildra befintlig forskning inom samma ämne [21]. Sökorden 

valdes utifrån ord i syftet vilket anses vara gynnsamt för att få fram adekvata sökresultat 

[21]. Sökningar efter relevanta artiklar gjordes i två olika databaser som båda bedöms 

vara lämpliga för forskning med fokus på omvårdnad [21] och kan ses som en styrka 

eftersom tillämpning av flera källor förhindrar publiceringsbias, ett så kallat snedvridet 

urval [23]. Korrekta ämnesord för utvalda sökord genererades genom databasernas 

ämnesordlistor som beskrivs vara ett konsekvent tillvägagångssätt att få fram olika 

termer för samma begrepp och används i syfte att förbättra sökresultatet [21]. Dock 

genererade inte ämnesorden tillräckligt med relevant sökresultat, varav användandet av 

fritext ansågs oundvikligt i PsycINFO. En styrka kan vara att den booleska termen 

“AND” användes i samtliga sökningar för att kombinera sökord i syfte att göra 

sökningen mer specifik [21].  

Om sökningar ska kunna genomföras på ett effektivt sätt så är det viktigt att bekanta sig 

med hur sökfunktionerna i databasen fungerar [21]. Författarna till föreliggande studie 

upplever en metodologisk svaghet i att de inte hade fullständig kännedom om 

databaserna och adekvata sökvägar. För att undvika att förbise relevanta artiklar har 

sökningarna gjorts om ett flertal gånger av båda författarna tillsammans och enskilt vid 

olika tillfällen samt att sökresultaten har jämförts. Begränsningar kan användas för att 

undvika artiklar som anses vara irrelevanta [21]. Varav begränsningen att utesluta 

artiklar som är äldre än 10 år motiveras med att det kan ses som en fördel att stärka den 

föreliggande studiens resultat med det som anses vara aktuell forskning [21,53]. 

Urvalskriterier till den föreliggande studien utgick från dess syfte varav fokus låg på 

kvalitativa ansatser, som anses bäst lämpade för syften där man vill få en djupare 

förståelse av ett fenomen [21]. Inga inklusion- eller exklusionskriterier kring etnicitet 

eller kön fastställdes med avsikten att öka överförbarheten [21]. 

Urvalsprocessen gjordes systematiskt där inledningsvis samtliga titel och abstract lästes 

för att sortera ut irrelevanta artiklar utifrån syfte och frågeställning som resulterade ett 

utfall på 12 valda artiklar. Samtliga artiklar var på engelska, vilket inte är författarnas 

modersmål varav texten behövde översättas för att skapa en större förståelse. Det kan 
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ses som en svaghet i och med att omedvetna feltolkningar kan ha gjorts, dock har 

översättningarna genomförts kritiskt, granskats av båda författarna samt diskuterats 

under processen. Artiklarna lästes i sin helhet samt att relevans- och kvalitetsgranskning 

genomfördes. Därefter genomfördes en metodologisk översikt och resultatöversikt, 

vilket beskrivs som ett objektivt och systematiskt tillvägagångssätt för att underlätta 

sammanställning och tolkning av artiklarna samt även stärker trovärdigheten i resultatet 

[23]. Vidare lästes utvalda artiklarnas resultatdel flertalet gånger där nyckelord 

identifierades, som sedan genererade fyra relevanta koder. Polit och Beck [21] menar att 

kodning kan vara ett systematiskt tillvägagångssätt som underlättar vid dataanalyser. 

Författarna var överens om att förhålla sig professionellt enligt de etiska riktlinjerna 

genom att inte plagiera, falsifiera eller på något sätt förvränga resultatet på utvalda 

artiklar. Urval och granskning av material har genomförts med objektivitet, vilket Polit 

och Beck [21] menar stärker den föreliggande studiens pålitlighet. 

4.4 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

Schizofreni är en allvarlig psykiatrisk sjukdom där symtom kan generera 

funktionsbegränsningar som utgör hinder för personen att klara sig i det vardagliga 

livet. Genom att beskriva empiriska studier om personers egna erfarenheter av 

återhämtning vid diagnosen schizofreni kan en djupare förståelse nås, vilket skulle 

kunna öka sjuksköterskors kunskap inom området och därmed förbättra omvårdnaden 

för personer med diagnosen schizofreni. Sjuksköterskan kan främja hopp och 

motivation hos personer med diagnosen schizofreni genom ett holistiskt synsätt vilket 

bekräftas i föreliggande resultat där personer med diagnosen schizofreni framhåller att 

sjuksköterskans bemötande är en viktig del i omvårdnaden och ansågs främja 

återhämtningen om omvårdnaden präglas av vänlighet, delaktighet samt 

individanpassas. Forskning påvisar att evidensbaserade behandlingsinsatser kan få 

sämre effekt om patienten saknar förtroende för sjuksköterskan samt övrig 

vårdpersonal. En god relation mellan sjuksköterskan och patienten kännetecknas av att 

denne vågar dela med sig av sina tankar och upplevelser. Detta främjar ökad 

sjukdomsinsikt samt förmåga att utveckla hanteringsstrategier som kan bidra till 

självmedvetenhet och återhämtning. Ytterligare kvalitativ forskning behövs för att 

belysa återhämtning hos personer med diagnosen schizofreni för att möjliggöra en 

djupare förståelse hur sjuksköterskans i sin roll kan medverka att stödja dessa personer i 

deras återhämtningsprocess.  
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4.5 Slutsats 

De erfarenheter av återhämtning som personer med diagnosen schizofreni beskriver 

innefattar att deras återhämtning sker i olika steg som en dynamisk process. Det kan 

konstateras att känslor av hopp och motivation är en förutsättning för att möjliggöra 

återhämtning vid diagnosen schizofreni. Vård och behandling som främjar återhämtning 

består av professionellt stöd där sjuksköterskan har en framträdande roll för att 

möjliggöra individanpassad vård som präglas av vänlighet och delaktighet. Erfarenheter 

av stigmatisering kan generera känslor av utanförskap och leda till isolering. 

Sjuksköterskan bör därför stödja personer med diagnosen schizofreni att bibehålla och 

skapa goda relationer till andra människor samt att medverka i sociala sammanhang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 

 

5. Referenser 

* Artiklar som används i föreliggande studiens resultat  

 

1. Mattsson M. Psykoser. I Skärsäter I, redaktör. Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på 

grundläggande nivå. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB; 2014. s. 129–61. 

 

2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och 

schizofreniliknande tillstånd [internet]. Stockholm: Socialstyrelsen; 2018 

[uppdaterad 2019-05-29; hämtad 2019-09-03]. Hämtad från: 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-

riktlinjer/schizofreni/  

 

3. Allgulander C. Klinisk psykiatri. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur AB; 2014. s. 125–

55. 

 

4. Ottosson H, Ottosson J-O. Psykiatriboken. 1. uppl. Stockholm: Liber; 2007. 

 

5. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Evidensbaserad 

omvårdnad vid behandling med personer med schizofreni [internet]. Stockholm: 

SBU; 1999. [publicerad 1999-01-01; hämtad 2019-09-17]. Hämtad från: 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kartlagger/evidensbaserad-omvardnad-vid-

behandling-med-personer-med-schizofreni/  

 

6. Schön U-K. Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa [akademisk 

avhandling på internet]. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms 

universitet; 2009. [publicerad 2009-01-01; hämtad 2019-05-08]. Hämtad från: 

https://www.researchgate.net/publication/279659644_Kvinnors_och_mans_aterham

tning_fran_psykisk_ohalsa  

 

7. Topor A, Sundström K. Återhämtning - En Introduktion: Återhämtning. Vad är det? 

Hur är den möjlig? [internet]. Årsta: FoU-enheten, Psykiatri Södra Stockholm, 

Stockholms länssjukvårdsområde; 2007 [hämtad 2019-05-08]. Hämtad från: 

http://dok.slso.sll.se/Psykiatri_sodra_stockholm/FoU/Återhamtning.pdf. 

 



 
 

26 

 

8. Deegan P. Recovery as a journey of the heart. Psychiatr Rehabil J. 1996;19: s. 91–7. 

doi: 10.1037/h0101301. [hämtad 2019-05-08]. 

 

9. Andresen R, Oades, L, Caputi P. The experience of recovery from schizophrenia: 

towards an empirically validated stage model. Aust N Z J Psychiatry. 2003 okt; 

37(5): s.586–94. doi: 10.1046/j.1440-1614.2003.01234.x [hämtad 2019-05-08]. 

 

10. Ensing DS, Young SL. Exploring recovery from the perspective of people with 

psychiatric disabilities. Psych Rehabil J. 1999; 22: s. 219–31. [hämtad 2019-05-08]. 

 

11. Svensk sjuksköterskeförening. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [internet]. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; 2017 [hämtad 2019-09-16]. Hämtad 

från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf.  

 

12. Svensk sjuksköterskeförening. Värdegrund för omvårdnad [internet]. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening; 2016 [hämtad 2019-09-16]. Hämtad från: 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf.   

 

13. Skärsäter I. Psykisk ohälsa. I Edberg A, Wijk H, redaktörer. Omvårdnadens grunder 

- hälsa och ohälsa. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2014. s. 611–42. 

 

14. Lilja A, Hellzén O. Vårdares attityder och stigmatisering. I Skärsäter, I, redaktör. 

Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur; 2014. s. 441–55. 

 

15. Björkman T, Angelman T, Jönsson M. Attitudes towards people with mental illness: 

a cross-sectional study among nursing staff in psychiatric and somatic care. Scand J 

Caring Sci. 2008;22(2): s. 170–77. doi: 10.1111/j.1471-6712.2007.00509.x [Hämtad 

2019-05-08]. 

 

 



 
 

27 

 

16. Ihalainen-Tamlander N, Vähäniemi A, Löyttyniemi E, Suominen T, Välimäki M. 

Stigmatizing attitudes in nurses towards people with mental illness: a cross‐sectional 

study in primary settings in Finland. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2016 Aug-

Sep;23(6–7): s. 427–37. doi: 10.1111/jpm.12319. [hämtad 2019-05-08]. 

 

17. Katakura N, Yamamoto-Mitani N, Ishigaki K. Home-visit nurses’ attitudes for 

providing effective assistance to clients with schizophrenia. Int J Ment Health Nurs. 

2010 Apr;19(2): s. 102–9. doi: 10.1111/j.1447-0349.2009.00641.x. [hämtad 2019-

05-08]. 

 

18. Lindström UÅ, Lindholm-Nyström L, Zetterlund JE. Theory of caritative caring. I 

Alligood MR, redaktör. Nursing theorists and their work. 8. uppl. St. Louis, 

Missouri: Mosby, Elsevier; 2014. s. 171–203. 

 

19. Eriksson K. Vårdvetenskap: vetenskapen om vårdandet: om det tidlösa i tiden. 1. 

Uppl. Stockholm: Liber; 2018. 

 

20. Dahlberg K, Segesten K. Hälsa och vårdande – i teori och praxis. 1. Uppl. 

Stockholm: Natur & kultur; 2010. 

 

21. Polit DF, Beck CT. Nursing Research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. 10. uppl., Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. 

 

22. EBSCO Connect. Discovery & search - What are major subject headings and minor 

subject headings? [internet]. EBSCO Industries; 2018 [publicerad 2018-10-19; 

hämtad 2019-09-02]. Hämtad från: https://connect.ebsco.com/s/article/What-are-

Major-Subject-Headings-and-Minor-Subject-Headings?language=en_US.  

 

23. Willman A, Bahtsevani C, Nilsson R, Sandström B. Evidensbaserad omvårdnad: en 

bro mellan forskning och klinisk verksamhet. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2016. 

 

24. Uppsala Universitetsbibliotek. Medicin, farmaci och hälsa - PubMed lathund 

[internet]. Uppsala: Uppsala Universitetsbibliotek 2014 [uppdaterad 2019-06-04; 

hämtad 2019-09-02]. Hämtad från: https://libguides.ub.uu.se/mfh.  



 
 

28 

 

25. Aveyard H. Doing a Literature Review in Health and Social Care: A Practical 

Guide. 3. uppl. Maidenhead: McGraw-Hill Education; 2014 s. 137–56. 

 

26. Vetenskapsrådet. Etik i forskningen [internet]. Stockholm: Vetenskapsrådet; 2019 

[uppdaterad 2019-04-12; hämtad 2019-09-02]. Hämtad från: 

https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html.  

 

27. Sandman L, Kjellström S. Etikboken: etik för vårdande yrken. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur; 2013 s. 311–35. 

 

28. * Le Lievre JA, Schweitzer RD, Barnard A. Schizophrenia and the progression of 

emotional expression in relation to others. Qual Health Res. 2011 Okt;21(10): s. 

1335–46. doi: 10.1177/1049732311406448. [hämtad 2019-05-09]. 

 

29. * Nowak I, Waszkiewicz J, Switaj P, Sokol-Szawlowska M, Anczewska M. A 

qualitative study of the subjective appraisal of recovery among people with lived 

experience of schizophrenia in Poland. Psychiatr Q. 2016 Sep; 88(3): s. 435–46. doi: 

10.1007/s11126-016-9459-6. [hämtad 2019-05-03].  

 

30. * Romano DM, McCay E, Goering P, Boydell K, Zipursky R. Reshaping an 

enduring sense of self: the process of recovery from a first episode of schizophrenia. 

Early Interv Psychiatry. 2010 Aug;4(3): s. 243–50. doi: 10.1111/j.1751-

7893.2010.00187.x. [hämtad 2019-05-03]. 

 

31. * Shea JM. Coming back normal: The process of self-recovery in those with 

schizophrenia. J Am Psychiatr Nurses Assoc. 2009 Jan-Feb;16(1): s. 43–51. doi: 

10.1177/1078390309359197. [hämtad 2019-05-09]. 

 

32. * Shepherd S, Depp CA, Harris G, Halpain M, Palinkas LA, Jeste DV. Perspectives 

on schizophrenia over the lifespan: A qualitative study. Schizophr Bull. 2010 

Mar;38(2): s. 295–303. doi: 10.1093/schbul/sbq075. [hämtad 2019-05-09]. 

 

33. * Sumskis S, Moxham L, Caputi P. Meaning of resilience as described by people 

with schizophrenia. Int J Ment Health Nurs. 2016 Jun;26(3): s. 273–84. doi: 

10.1111/inm.12268. [hämtad 2019-05-09]. 



 
 

29 

 

34. * Salyers MP, Matthias MS, Sidenbender S, Green A. Patient activation in 

schizophrenia: insights from stories of illness and recovery. Adm Policy Ment 

Health & Ment Health Serv Res. 2013 Sep;40(5): s. 419. doi: 10.1007/s10488-012-

0435-7. [hämtad 2019-05-03]. 

 

35. * Barut JK, Dietrich MS, Zanoni PA, Ridner SH. Sense of belonging and hope in 

the lives of persons with schizophrenia. Arch Psychiatr Nurs. 2016 April;30(2): s. 

178–84. doi: 10.1016/j.apnu.2015.08.009. [hämtad 2019-05-03]. 

 

36. * Hasson-Ohayon I, Lerer G, Tuval-Mashiach R, Shamir E, Roe D. Having 

someone waiting for you outside: transitions from psychiatric hospitalization to the 

community. Psychosis. 2016 Juli;8(3): s. 250–9. doi: 

10.1080/17522439.2016.1145731. [hämtad 2019-05-09]. 

 

37. * Güner P. Illness perception in turkish schizophrenia patients: A qualitative 

explorative study. Arch Psychiatr Nurs. 2014 Dec;28(6): s. 405–12. doi: 

10.1016/j.apnu.2014.08.016. [hämtad 2019-05-03]. 

 

38. * Cohen AN, Hamilton AB, Saks ER, Glover DL, Glynn SM, Brekke JS, Marder 

SR. How occupationally high-achieving individuals with a diagnosis of 

schizophrenia manage their symptoms. Psychiatr Serv. 2016 April;68(4): s. 324–9. 

doi: 10.1176/appi.ps.201600031. [hämtad 2019-05-09]. 

 

39. * de Wet A, Swartz L, Chiliza B. Hearing their voices: the lived experience of 

recovery from first-episode psychosis in schizophrenia in South Africa. Int J Soc 

Psychiatry. 2015 Feb;61(1): s. 27–32. doi: 10.1177/0020764014535753. [hämtad 

2019-05-03]. 

 

40. Davidsson L, Borg M, Marin I, Topor A, Menizza R, Sells D. Processes of recovery 

in serious mental illness: findings from a multinational study. Am J Psychiatr 

Rehabil. 2005 Aug;8: s. 177–201. doi: 10.1080/15487760500339360. [hämtad 

2019-09-16]. 

 



 
 

30 

 

41. Salzmann-Erikson M. An Integrative Review of what contributes to personal 

recovery in psychiatric disabilities. Issues Ment Health Nurs. 2013 mar;34(3): s. 

185–91, doi: 10.3109/01612840.2012.737892. [hämtad 2019-09-16]. 

 

42. Topor A, Borg M, Mezzina R, Sells D, Marin I, Davidsson L. Others: the role of 

family, friends and professionals in the recovery process. Am J Psychiatr Rehabil. 

2006 Aug;9: s.17–37. doi: 10.1080/15487760500339410. [hämtad 2019-09-16]. 

 

43. Yarborough BJH, Yarborough MT, Janoff SL, Green CA. Getting by, getting back 

and getting On: matching mental health services to consumers’ recovery goals. 

Psychiatr Rehabil J. 2015 Jun;39(2): s. 97–104. doi: 10.1037/prj0000160. [hämtad 

2019-09-17]. 

 

44. Svensk Sjuksköterskeförening. Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och 

vårdkvalitet [internet]. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, Svenska 

Läkaresällskapet & Dietisternas Riksförbund; 2019 [utgiven 2019-02-01; hämtad 

2019-10-08]. Hämtad från: https://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/publikationer/Kvalitet/personcentrerad-vard/   

 

45. Kylmä J, Juvakka T, Nikkonen M, Korhonen T, Isohanni M. Hope and 

schizophrenia: an integrative review. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2006 

Dec;13(6): s. 651–64. [hämtad 2019-09-17]. 

 

46. Coşkun E, Şahin Altun Ö. The relationship between the hope levels of patients with 

schizophrenia and functional recovery. Arch Psychiatr Nurs. 2018 Feb;32(1): s. 98–

102. doi: 10.1016/j.apnu.2017.10.006. [hämtad 2019-09-17]. 

 

47. McCann TV. Uncovering Hope with clients who have psychotic illness. J Holist 

Nurs. 2002 Mar;20(1): s. 81–99. doi: 10.1177/089801010202000107. [hämtad 

2019-09-30]. 

 

48. Denhov A, Topor A. The components of helping relationships with professionals in 

psychiatry: users’ perspective´. Int J Soc Psychiatry. 2011Maj;58(4): s. 417–24. doi: 

10.1177/0020764011406811. [hämtad 2019-09-16]. 

 



 
 

31 

 

49. Skott M. Psykoser. I Skärsäter I, Wiklund Gustin L, redaktörer. Omvårdnad vid 

psykisk ohälsa: på grundläggande nivå. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2019. s. 

165–97.  

 

50. Mahone IH, Maphis CF, Snow DE. Effective strategies for nurses empowering 

clients with schizophrenia: medication use as a tool in recovery. Issues Ment Health 

Nurs. 2016 April;37(5): s. 372–9. doi: 10.3109/01612840.2016.1157228. [hämtad 

2019-09-30]. 

 

51. Schön U-K, Denhov A, Topor A. Social relationships as a decisive factor in 

recovering from severe mental illness. Int J Soc Psychiatry. 2009;4(55): s. 336. doi: 

10.1177/0020764008093686. [hämtad 2019-09-16]. 

 

52. Mezzina R, Borg M, Marin I, Sells D, Topor A, Davidson L. From participation to 

citizenship: how to regain a role, a status and a life in the process of recovery. Am J 

Psychiatr Rehabil. 2006 Aug;9: 39–61. doi: 10.1080/15487760500339428. [hämtad 

2019-09-17]. 

 

53. Friberg F. Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 3. 

uppl. Lund: Studentlitteratur; 2017. 

 

 

 



 
 

1 

 

Bilaga 1 

Mall 1. Mall för granskning av artikels relevans 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 
Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 

som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad studie 

relevanta i förhållande till det aktuella 

syftet*? 

  

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som studeras 

i granskad studie relevant i förhållande till 

det aktuella syftet*? 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och designstudie 

relevant i förhållande till det aktuella 

syftet*? 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör granskad 

studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 

den aktuella studien** 

 

 

  

 

 

 



 
 

2 

 

Mall 2. Mall för kvalitetsgranskning av artikel med kvalitativ ansats 

  Ja, med motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte tydligt formulerat? 
 

 

   

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 
 

 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 
 

 

   

4. Är deltagarna relevanta i förhållande till studiens syfte? 
 

 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier 

beskrivna? 

 

 

   

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket forskningen genomförs 

beskrivet? 

 

 

   

7. Är metoden för datainsamling relevant? 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

   



 
 

3 

 

8. Är analysmetoden redovisad och tydligt beskriven?  

 

9. 

 

Görs relevanta etiska reflektioner? 

    

Resultat 

10. 
Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som studiens resultat kan 

ha? 

 

 

   

12. 
Finns en kritisk diskussion om den använda metoden och 

genomförandet av studien? 

 

 

   

13. Är trovärdighetsaspekter för studien diskuterade? 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

 

Bilaga 2 

Tabell 2. Metodologisk översikt  
Författare Titel Design och ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Barut JK. et 

al.  

(2016) 

 USA 

 

Sense of Belonging and 

Hope in the Lives of 

Persons with 

Schizophrenia 

 

Fenomenologisk 

design.  

Kvalitativ ansats. 

20 deltagare med diagnosen schizofreni. 

Inklusionskriterie var att deltagarna skulle vara 

mellan 18–65 år samt skulle ha fått behandling 

under minst ett år. Majoriteten av deltagarna 

var män (65 %). 

Semi-strukturerade intervjuer.  Kvalitativ innehållsanalys. 

Cohen AN. et 

al.  

(2016) 

USA 

 

How Occupationally 

High-Achieving 

Individuals with a 

Diagnosis of 

Schizophrenia Manage 

their symptoms 

Fenomenologisk 

design.  

Kvalitativ ansats. 

20 personer med en medelålder på cirka 40 år 

med diagnosen schizofreni. Genomsnittlig ålder 

för sjukdomsdebut var 19 år. 

Undersökningsgruppen bestod av10 kvinnor 

och 10 män. 

Personcentrerade intervjuer med 

fenomenologiskt förhållningssätt 

Intervjuerna genomfördes i två 

omgångar. 

Texten analyserades i 

enlighet med kvalitativ 

analysmetod inom social 

vetenskap, där ett 

konstant-jämförande 

förhållningssätt 

anammades. 

de Wet A, 

Swartz L & 

Chiliza B. 

(2015) 

Sydafrika 

Hearing their voices: 

The lived experience of 

recovery from first-

episode psychosis in 

schizophrenia in South 

Africa. 

Fenomenologisk 

design.  

Kvalitativ ansats. 

Sju deltagare i åldrarna 28–46 år med 

medelålder cirka 35 år med diagnostiserad 

schizofreni. Undersökningsgruppen bestod av 

tre kvinnor och fyra män. 

Semi-strukturerade intervjuer som 

varade mellan 21–75 minuter. Varje 

deltagare intervjuades vid två 

tillfällen var. 

Analysen genomfördes i 

enlighet med tolkande 

fenomenologiskt 

förhållningssätt.  

Induktiv ansats. 

Güner P. 

(2014) 

Turkiet 

Illness Perception in 

Turkish Schizophrenia 

Patients: A Qualitative 

Explorative Study 

Beskrivande och 

utforskande 

design.  

Kvalitativ ansats 

Nio personer mellan åldrarna 27–54 år med 

diagnosen schizofreni. Antal år sedan diagnos: 

mellan 5–27 år. Undersökningsgruppen bestod 

av åtta män och en kvinna. 

Semi-strukturerade djupintervjuer 

som varade mellan 30–60 minuter 

 

Traditionell 

innehållsanalys. 
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Hasson-

Ohayon I et 

al.  

(2016) 

Israel 

Having someone 

waiting for you outside: 

Transitions from 

psychiatric 

hospitalization to the 

community 

 

Fenomenologisk 

design.  

Kvalitativ ansats. 

15 individer i åldrarna 26–64 år, medelålder 45 

år med diagnosen schizofreni. 

Undersökningsgruppen bestod av tre kvinnor 

och 12 män 

 

Semi-strukturerade intervjuer med 

som varade mellan 45 minuter till två 

timmar. 

Analysen genomfördes 

med tolkande 

fenomenologiskt 

förhållningssätt genom 

kategorisk innehållsanalys, 

enligt en modell för 

narrativ analys. 

Le Lievre, 

JA, 

Schweitzer, 

R.D & 

Barnard A 

(2011)  

Australien 

Schizophrenia and the 

Progression of 

Emotional Expression 

in Relation to Others 

 

Beskrivande 

fenomenologisk 

design.  

Kvalitativ ansats. 

Sju deltagare med diagnosen schizofreni i 

åldrarna 30–55 år. Undersökningsgruppen 

bestod av tre kvinnor och fyra män. 

Djupintervjuer som genomfördes i 

genomsnitt 4 gånger/deltagare under 

en 12 månaders period, med ca 2–3 

månaders mellanrum. 

Data analyserades i 

enlighet med beskrivande 

fenomenologisk metod, 

utvecklad av Giorgi och 

Giorgi 

Nowak I et al. 

(2016)  

Polen 

 

 

A Qualitative Study on 

the Subjective 

Appraisal of Recovery 

Among People with 

Lived Experience of 

Schizophrenia in 

Poland. 

Beskrivande 

design. 

Kvalitativ ansats. 

28 deltagare med en medelålder på cirka 44 år. 

I genomsnitt hade deltagarna fått psykiatrisk 

vård i 15 år. Majoriteten av deltagarna var män 

(56,6 %).  

 

Fokus-gruppintervjuer som varade 

mellan. Studien hade fyra olika 

fokus-grupper och intervjuerna 

varade mellan 60–90 minuter. 

Data analyserades i 

enlighet med induktiv 

tematisk analysmetod. 

Romano DM 

et al. 

(2010) 

 Kanada 
 

Reshaping an enduring 

sense of self: the 

process of recovery 

from a first episode of 

schizophrenia. 

Konstruktivistisk 

Grounded Theory.  

Kvalitativ ansats. 

Tio deltagare med diagnosen schizofreni med 

en medelålder på 25 år. Deltagarna hade fått 

behandling för sjukdomen för minst ett år 

sedan, och som längst under tre år. 

Undersökningsgruppen bestod av10 kvinnor 

och 10 män. Tio ytterligare deltagare 

rekryterades av deltagarna själva, utifrån att 

denne haft betydelse för återhämningen. 

Semi-strukturerade intervjuer i 

enlighet med Charmaz´s 

konstruktivistisk Grounded Theory. 

Sammanlagt genomfördes 30 

intervjuer. De primära deltagarna 

intervjuades vi två tillfällen var och 

de närstående en gång vardera. 

Data analyserades med 

kodning och konstant 

jämförande utifrån 

Charmaz´s metod. 
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Salyers MP et 

al. 

(2013)  

USA 

 

Patient Activation in 

Schizophrenia: Insights 

from Stories of Illness 

and Recovery 

 

Beskrivande 

design med mixed- 

method.  

 

46 deltagare med en medelålder på cirka 49 år 

som har diagnosen schizofreni. 

Könsfördelningen var 35,7% män och 64,3% 

kvinnor 

Kvantitativa delen: ett frågeformulär 

(mental health PAM-MH) som 

fördelar deltagarna i olika grupper: 

de med hög delaktighet och de med 

låg delaktighet. 

Kvalitativa delen: Narrativa 

intervjuer med stöd från ett semi-

strukturerat protokoll. Intervjuerna 

varade mellan 20 minuter till 4 

timmar men majoriteten av 
intervjuerna tog mindre än en timme 

 

Kvantitativa delen 

genomförs med 

beskrivande statistik. 

PAM-MH skalan går från 

0 (minst delaktighet) till 

100 (högst delaktighet). 

 

Kvalitativa analysen 

genomförs med iterativ 

(upprepande), 
framväxande tematisk 

metod. 

Shea JM. 

(2009)  

USA 

 

 

Coming Back Normal: 

The Process of Self-

Recovery in Those 

With Schizophrenia 

 

Grounded theory.  

Kvalitativ ansats. 

Tio deltagare diagnostiserade med schizofreni I 

åldrarna 33–62 år, medelålder 43 år. Den 

genomsnittliga åldern för deras första 

sjukhusvistelse var cirka 22 år. 

Undersökningsgruppen bestod av 5 kvinnor och 

fem män. Fyra närstående inkluderades. I 

resultatet framgår det vilka erfarenheter som 

kommer från de själverfarna. 

Semi-Strukturerade intervjuer. 

Sammanlagt genomfördes 19 

intervjuer. Tio deltagare intervjuades 

vi ett första tillfälle och fem av dessa 

intervjuades även under ett 

uppföljningstillfälle samt fyra 

närstående. 

Data analyserades med en 

kodningsprocess i tre steg 

och enligt konstant 

jämförande metod. 

Shepherd S et 

al. 

(2010) 

USA 

Perspectives on 

Schizophrenia Over the 

Lifespan: A Qualitative 

Study. 

Grounded theory.  

Kvalitativ ansats. 

32 deltagare i åldrarna 50–72 år, medelålder 

cirka 60 år. Deltagarna hade i genomsnitt 

erfarenheter av symtom från schizofreni under 

35 år. Genomsnittlig ålder när symtomen 

startade var 21 år. Undersökningsgruppen 

bestod av19 män och 13 kvinnor.  

Fokus-gruppintervjuer som varade 

mellan. Studien hade fyra olika 

fokus-grupper och intervjuerna 

varade mellan 60–90 minuter 

Data analyserades i 

enlighet med induktiv 

tematisk analysmetod. 

Sumskis S, 

Moxham L & 

Caputi P. 

(2016)  

Australien 

Meaning of resilience 

as described by people 

with schizophrenia 

Fenomenologisk 

design. Kvalitativ 

ansats. 

14 individer, äldre än 18 år med diagnosen 

schizofreni. 

 Semi-strukturerade intervjuer. Analysen genomfördes i 

enlighet med Eppard och 

Anderson´s anpassning av 

van Kaam´s psyko -

fenomenologiska metod.   
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Bilaga 3 

Tabell 3. Resultatöversikt 
Författare Syfte Resultat 

Barut JK et al.  

(2016) 

 

 

Att undersöka känslan av gemenskap och hopp 

utifrån personer med schizofrenis erfarenheter. 

Vidare var syftet att nå ökad kunskap om hur 

patienterna uppfattar sin behandling för sin 

psykiska sjukdom 

Fem olika teman: Känsla av gemenskap som att umgås med andra människor 

och att känna sig som en del av någonting. Utanförskap som att känna sig som 

en "outsider" och ensamhet. Temat Hopp innehöll att ha mål och tilltro till livet. 

Frånvaro av hopp bestod av att symtomen gav en känsla av hopplöshet. Temat 

vård innefattar bland annat vikten av medicinering. 

 

Cohen AN et al.   

(2016) 

 

 

Att klargöra hur coping strategier används hos 

individer som återhämtat sig från schizofreni 

Det framkom åtta olika coping strategier: Undvikande beteende t.ex. undvika 

alkohol och droger. Söka stöd i nätverket, t.ex. familj, vänner eller från vården. 

Regelbunden medicinering. Använda kognitiva strategier, som att systematisk 

resonera om de egna tankarnas verklighetsförankring. Anpassa miljön, t.ex. 

föredrog vissa en lugn och tyst miljö utan distraktioner medan andra ansåg att 

det var bättre med aktivitet och andra ljud. Andligt stöd som t.ex. meditation. 

Att fokusera på välmående och att vara i arbetslivet eller utbildning. 

 

de Wet A, Swartz L & Chiliza B. 

(2015) 

Att undersöka erfarenheter av återhämtning från 

första-gångs psykos hos en liten grupp personer 

med schizofreni i Sydafrika. 

De mest framträdande faktorerna associerade med återhämtning enligt 

deltagarnas erfarenheter var: stöd, andlighet, stigma, och vikten av att 

deltagarna hade en positiv attityd och tilltro till deras egen förmåga. 

Güner P.  

(2014) 

 

Att undersöka patienter med diagnosen 

schizofrenis uppfattning om sjukdomen vid 

återhämtning. 

Fem olika teman: Schizofreni är en komplicerad sjukdom, ett mysterium och ett 

förlorat liv. Dessa teman innehåller beskrivning av erfarenheter som rädsla, 

smärta och svårigheter att förstå sjukdomen. I temana: En dynamisk resa mot 

återhämtning, och återhämtning som en process beskriver patienter erfarenheter 

av vad som varit hjälpande och hindrande för dem i sin återhämtning, förändrad 

uppfattning om sjukdomen, att lära sig leva med sjukdomen och att finna 

mening. 
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Hasson-Ohayon, I., et al. 

(2016) 

Att undersöka subjektiva erfarenheter av 

övergången från sjukhusvistelse till att komma 

tillbaka in i samhället 

Fem teman som innehåller två motpoler mellan vilka deltagarna beskrev att de 

befann sig. Förmåga och motivation i motsats till förtvivlan och suicid tankar. 

Socialt stöd i motsats till isolering och socialt stigma. Stöd från familjen i 

motsats till negativ involvering från familjen. Terapeutiskt stöd i motsats till 

missnöjd med behandlingen. Arbete som en drivkraft i motsats till arbete som 

stress utlösare. 

Le Lievre JA, Schweitzer RD  & 

Barnard A. 

(2011)  

Att bidra med förståelse för personer med 

schizofrenis erfarenheter av en subjektiv och 

dynamisk uppfattning av sig själv i relation till 

andra under en 12 månaders period. 

Elva teman skapades, vilka fördelades på två faser. A) Känslomässig 

avstängning: erfarenheter av att inte bli förstådd, bristande tillit till andra, att 

inte kunna uttrycka sig och att vara i det förflutna. B) Återhämtning: 

erfarenheter av att bli tagen på allvar, att kunna uttrycka sig, beslutsamhet, 

självständighet och en känsla av riktning.   

Nowak I et al. 

(2016)  

 

 

 

 

Att undersöka hur polska vårdtagare med 

schizofreni definierar återhämtning samt deras 

rekommendationer kring vad som behöver ingå i 

en återhämtningsinriktad psykosocial 

intervention. 

Fem huvudteman med inriktning på återhämtning skapades. Den psykologiska 

dimensionen av återhämtning, t.ex. förändrad identitet, hitta mening, 

känslomässigt välbefinnande och att se återhämtning som en process. 

Relationer med andra, t.ex. kontakt med andra människor och att vara 

involverad i olika aktiviteter. Strategier för välbefinnande, t.ex. vara aktiv, leva 

ett hälsosamt liv och att kunna hantera sina symtom. Klinisk förståelse för 

återhämtning, t.ex. symtomminskning, attityd till medicinering och minskade 

svårigheter relaterade till sjukdomen. Socialt stöd, t.ex. tillgänglig psykiatrisk 

vård, ekonomiskt stöd, att ha ett boende och mat för dagen är viktigt för 

återhämtningen. Vårdtagarnas rekommendationer hänvisades till temana samt 

att interventionen bör vara flexibel, individbaserad och möjliggörande för 

personlig växt. 

Romano DM et al. 

(2010) 

 

 

Att beskriva personers erfarenheter av 

återhämtning efter det första insjuknandet och hur 

närstående uppfattar deras återhämtning samt 

deras roll. 

Ett huvudtema, Att återskapa och vidmakthålla identitet/självkänsla. Fem faser 

identifierades för återhämtning: Vilken de "var" innan sjukdomen, Livet 

avbryts i samband med sjukdomsdebuten, Påbörja stöd och behandling (det 

som bidrog till att deltagarna blev mer engagerad i sin behandling var t.ex. att 

det kände sig förstådda, tillit till vårdarna och att vårdarna förmedlade 

realistiska men hoppfulla visioner samt symtomlindring genom medicinering). 

Återvända till "livet" och Framtidsvisioner. 
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Salyers MP et al. 

(2013)  

 

 

Att undersöka berättelser från brukare om deras 

erfarenheter av sjukdom, identifiera teman i 

förhållande till brukarnas grad av delaktighet i 

vården. 

Av de åtta framträdande temana valdes dessa fem som passande till denna 

studies syfte: Vad som försämrar mina symtom, t.ex. sluta med medicineringen, 

drogmissbruk eller stress. Tilltro till coping och kontroll, skilde sig åt mellan 

grupperna. Tydligt att graden av delaktighet inverkar på deltagarnas tro på att 

kunna hantera och ta kontroll över sin sjukdom. Vad som hjälper, t.ex. 

medicinering, behandlingsgrupper, lära sig om sin sjukdom, socialt stöd och 

delta i olika aktiviteter. Erfarenheter av behandling, t.ex. olika sidor av 

medicinering. Betydelsen av att ha god relation med sin behandlare. Vad är min 

sjukdom? Deltagare i gruppen med låg delaktighet i vården hade inte kännedom 

om sin egentliga diagnos. 

Shea JM.  

(2019) 

 

 

Att beskriva återskapande av själv-identitet hos 

personer med schizofreni. 

Baserat på deltagarnas erfarenheter sker återhämtning i en process med sex 

steg. Att förlora sig själv, Söker efter sin identitet (strävar efter kontroll), 

Återupptäcker och anpassar sin identitet/jag (egenansvar över att hitta 

fungerande strategier i förhållande till sig själv och att finna ett socialt 

sammanhang), Provar sitt nya "jag" och den sista fasen som är det återhämtade 

jaget. 

Shepherd S et al. 

(2010) 

 

 

Att nå ökad förståelse för äldre med schizofreni, 

om deras erfarenheter och om deras uppfattning 

om sjukdomen förändrats genom åren. 

Deltagarna beskrev deras erfarenheter genom tre olika faser: Tidig fas med 

sjukdomsdebut, erfarenheter av verklighetsflykt, förluster och omvälvning. 

Mellan fas med erfarenheter av att nå insikt, symtomminskning, utvecklande av 

egna förmågor och återskapande av sociala relationer. Nu och framåt med 

erfarenheter av sorg att livet inte blev som det var tänkt, att acceptera sin 

sjukdom och sitt livsöde och känslor av optimism och hopp. 

Sumskis S, Moxham L & Caputi P. 

(2016)  

 

Att få förståelse för meningen/betydelsen av 

resiliens/motståndskraft, beskrivet av personer 

med schizofreni. 

Resiliens beskrivs som en del av/inbäddad i motsattsförhållandet mellan 

utmaning och stöd i strävan efter att ta kontroll över diagnosen. Deltagarnas 

erfarenheter av diagnosen schizofreni delades in i tre delar. Förvirring: Känsla 

av att vara förlorad, känna sig som ett offer, utmaningar och känner press att 

behöva förändras. Strävan: Acceptera sin psykiska sjukdom, ta ansvar, ta 

kontroll, arbetar med att hantera utmaningar och få ökad kunskap om sig själv. 

Växt: Känner en känsla av kontroll och skapar och bibehåller personlig 

utveckling.  
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