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SAMMANFATTNING 

 

Nyckelord: psykossjukdom, unga vuxna, hälsa, fysisk hälsa 

Bakgrund 

Många studier visar att personer med psykiska besvär oftare drabbas av fysisk ohälsa och unga 

personer med psykossjukdom utgör en speciellt utsatt grupp. 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur unga vuxna med psykossjukdomar upplever sin kroppsliga hälsa. 

Arbetet syftade även t ill att kartlägga patienternas uppfattning om hjälp- och stödbehov när det 

gäller upprätthållande/förbättring av hälsotillståndet. 

Metod 

En kvalitativ studie med intervjuer med tio patienter. Intervjuerna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat 

Analysen ledde fram till ett tema: Synen på den kroppsliga hälsan är en strävan efter att med stöd 

och hjälp leva ett liv som alla andra. Temat uppstod utifrån fyra kategorier.  

1. Hur man lever livet – livsstilsaspekter som studiedeltagarna förknippade med kroppslig 

hälsa, dvs. motion, kost, rökning, rutiner i vardagen.  

2.  Att känna sig frisk – kroppslig hälsa som motsats till sjukdom. Kategorin inkluderar även 

balans och energi.  

3. Hälsa som en process – beskrivning av hälsa i följande dimensioner: gemenskap och 

självständighet, vändpunkt och förändring samt sorg och hopp. 

4. Stöd och hjälp från hälso- och sjukvården – studiedeltagarnas erfarenhet av tillit samt 

önskemål om större tillgänglighet, mer individanpassade insatser och utökat finansiellt stöd. 

Slutsats 

Unga vuxna med psykossjukdom uppfattade kroppslig hälsa som ett mångdimensionellt fenomen 

som gick långt utanför den biomedicinska traditionen där hälsa ses som frånvaro av sjukdom. Det 

är patientens egen förståelse av hens hälsa som borde styra psykiatrisjuksköterskans 

omvårdnadsarbete i stort och hälsofrämjande insatser i synnerhet. 

  



 

ABSTRACT 

 

Key words 

Psychotic disorders, young adults, health, physical health 

Background 

Studies show that people suffering from psychotic disorders are more likely to experience 

problems with their physical health and young people with newly diagnosed psychotic disorder are 

an especially vulnerable group. 

Aim 

The aim was to examine how young adults with psychotic disorders perceive their physical health. 

It further explores the need for interventions in order to help improve and maintain their physical 

health. 

Method 

This qualitative study included ten interviews with young patients with psychotic disorders. A 

qualitative content analysis was performed. 

Results 

The analysis revealed the theme: Perception of physical health is an endeavor for, with support 

and help, living a normal life. Four topical categories were found. 

1. How do you live the life – aspects the respondents associated with physical health e.g. 

physical exercise, diet, tobacco smoking and daily routines. 

2. Feeling healthy – physical health as the opposite to disease. A sense of balance and energy 

in daily routines. 

3. Health as a process – the participants view on physical health in terms such as: belonging, 

independence, turning point, change, grief and hope. 

4. Support and help from healthcare – describes the participant’s personal experience of trust 

in caring situations and desire for greater accessibility, individually designed support and 

increased financial support. 

Conclusions 

Young adults with psychotic disorders perceived physical health as a multidimensional 

phenomenon that went far beyond the biomedical tradition where health is seen as the absence of 

disease.  It is the individual’s personal understanding of health that should guide the psychiatric 

nurse in all nursing interventions and health promotion in particularly. 
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1. INTRODUKTION 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) betonas det 

att helhetsyn och etiskt förhållningssätt ska genomsyra samtliga kompetensområden. 

Sjuksköterskan förordas således att skapa sig en helhetssyn av patienten och förväntas bland 

annat att främja patientens hälsa. Men vad innebär patientens hälsa egentligen? Uppfattar 

patienten hälsa på samma sätt som sjuksköterskan? Vad betyder hälsa för en patient med 

psykossjukdom? 

 

Många studier visar att personer med psykiska sjukdomar oftare drabbas av fysisk ohälsa än 

personer utan psykiska besvär. Personer med psykossjukdom utgör en speciellt utsatt grupp 

bland patienter med psykisk ohälsa. I den tidiga fasen av sjukdomen är de ofta unga och 

riskerar att viktiga år i deras utveckling, utbildning och mognad äventyras. För att kunna 

identifiera de hälsoaspekter som patienten tycker är viktiga och för att kunna vidta 

hälsofrämjande åtgärder måste sjuksköterskan få svar på frågan: vad döljer sig bakom 

hälsobegreppet när patienten själv får berätta? Att fokus i detta examensarbete ligger på 

kroppslig hälsa har åtminstone två förklaringar: dels alarmerande forskningsresultat om 

överdödlighet hos patienter med psykossjukdom, dels författarnas gedigna intresse för just den 

kroppsliga hälsodimensionen. 

 

1.1 Psykossjukdomar – klassificering, förekomst och behandling 

Psykossjukdomar klassificeras enligt DSM-IV i schizofrena syndrom (paranoid schizofreni, 

desorganiserad schizofreni, kataton schizofreni, odifferentierad schizofreni, residual schizofreni 

och schizoaffektivt syndrom) och övriga psykoser. Till de senare hör vanföreställningssyndrom, 

kortvarig psykos, utvidgad psykos, psykotiskt syndrom orsakat av somatisk grund samt 

psykotiskt syndrom UNS (American Psychiatric Association, 2002). 

 

Mellan en tredjedel och hälften av alla förstagångsinsjuknade med psykos får vid uppföljningen 

schizofrenidiagnos. Inte så sällan är det svårt att i litteraturen få en tydlig avgränsning mellan 

schizofreni och övriga psykoser. De flesta studier är dock gjorda med patienter med schizofreni, 

en av de svåraste psykiatriska sjukdomarna (Mattsson, 2010). Det gemensamma för 

psykossjukdomarna är en förändrad verklighetsuppfattning, det vill säga ”en felaktig personlig 
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uppfattning som baseras på felaktigt dragna slutsatser rörande den yttre verkligheten” (Malm et 

al., 2010, s. 286). De psykotiska symtomen brukar delas in i positiva och negativa symtom. De 

positiva symtomen förekommer tydligast vid sjukdomsdebut och utgörs av olika typer av 

hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar. Negativa symtom är sådana bristsymtom 

som passiv/apatisk tillbakadragenhet, avtrubbade affekter och torftiga känslomässiga relationer. 

Psykosen påverkar även den sjukas kognitiva funktioner, vilket innebär brister i personens 

minne, uppmärksamhets- och problemlösningsförmåga (Malm et al., 2010, Mattsson, 2010). 

 

När det gäller schizofreni är den årliga incidensen 15 individer på 100 000 invånare, 

punktprevalensen är cirka 4,5 i en population på 1 000 individer. Schizofreni och andra 

psykossjukdomar debuterar ofta hos unga personer. Tjugo till fyrtio procent av personer med 

schizofreni har upplevt sina första symtom innan de fyllt 20 år. Män insjuknar i allmänhet vid 15 

till 25 års ålder och kvinnor vid 25 till 35 års ålder (Socialstyrelsen, 2013). Män drabbas oftare 

än kvinnor, män har ofta mer negativa symtom och något sämre långtidsprognos. Vid långvarig 

psykossjukdom förekommer i regel episoder av återinsjuknande och däremellan lugnare 

perioder, med varierande grad av kvarstående symtom och funktionsnedsättning. Sjukdomen 

orsakar ett stort lidande hos både patienten och hens närstående (Flyckt, 2008). 

 

Behandlingsmål är att minimera symtom, helst till remission, att återfå eller utveckla funktion i 

vardagslivet, förebygga återfall och att genom optimerad behandling trygga överlevnad 

(Svenska Psykiatriska Föreningen, 2009). För att uppnå målet krävs både farmakologisk och 

psykoterapeutisk behandling samt arbete med familj/närstående, patientutbildning och 

individuellt utformade insatser vid kognitiva funktionsnedsättningar eller funktionshinder. Aktiv 

rehabilitering och integrering i samhället vad gäller boende, arbete och sysselsättning är av 

avgörande betydelse för de patienter som har ett mer kroniskt förlopp (Mattsson, 2010). 

Patienter med schizofrenidiagnos kräver oftast långtidsbehandling med antipsykotiska medel. 

Dessa läkemedel brukar delas i första generationens antipsykotiska läkemedel (FGA) och andra 

generationens antipsykotiska läkemedel (SGA). En av skillnaderna mellan FGA och SGA är 

deras olika biverkningsprofiler. Vanliga biverkningar av antipsykotiska läkemedel är 

extrapyramidala symtom, sedation, sexuell dysfunktion och metabola förändringar. Det gäller 

särskilt vid nyinsättning av ett läkemedel (Socialstyrelsen, 2014). 

 



 

6 

 

1.2 Hälsobegreppet 

Hälsa är ett mångdimensionellt, svårfångat och svårdefinierat begrepp. I ett naturvetenskapligt 

perspektiv ses hälsa som frånvaro av sjukdom medan i vårdvetenskaplig forskning en holistisk 

syn på hälsa betonas (Wärnå-Furu, 2012). Ur ett renodlat biomedicinskt perspektiv betraktas 

hälsa och sjukdom som varandras motpoler. Sjukdom ses som en avvikelse från det som räknas 

som normalt och friskt. Hälsa utifrån ett humanistiskt perspektiv ses däremot som individens 

sociala och personliga resurser och fysisk förmåga för att kunna uppnå egna mål i livet 

(Jormfeldt & Svedberg, 2011). Hälsan påverkas av upplevelsen att det som sker är förutsägbart, 

begripligt, hanterbart och meningsfullt. En människa som upplever sig se ett sammanhang i 

tillvaron och ser sina handlingar som meningsfulla har hälsa (Antonovsky, 2005). Upplevelsen 

av mening gör också att hälsa kan vara förenlig med ett uthärdligt lidande (Eriksson, 1994). 

 

Av många definitioner av hälsa kommer den mest kända och inflytelserika från 

Världshälsoorganisationens konstitution från 1947, där hälsa definieras som ett tillstånd av totalt 

fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet 

(World Health Organization, 1947). Definitionen har kritiserats för att vara alltför bred, 

idealistisk och utopisk. Den har med åren reviderats. Hälsa ses numera som en process och som 

en resurs i det dagliga livet, och inte som målet i livet (Jormfeldt, 2007). 

 

Gadamer (2003) menar att det utmärkande för hälsan är att den drar sig tillbaka, att det är ett 

tillstånd som man inte lägger märke till, så länge allting flyter på. Hälsan tiger still, som man 

säger. Han ser hälsa som ett jämnviktstillstånd, en inre balans, en inre överensstämmelse som 

inte kan mätas (ibid.). Jormfeldt (2011) påpekar att positiva dimensioner av hälsa och 

välbefinnande traditionellt betraktas som ”mjukvara” som inte lämpar sig för statistisk analys, 

medan avsaknad av sjukdomssymtom anses vara mätbara och lämpliga för statistisk analys och 

därmed ändamålsenliga som grund för evidensbaserad vård. 

 

I olika studier som gjorts för att belysa vardagsföreställningar om hälsa kan tre övergripande 

uppfattningar identifieras. Den första motsvarar den biomedicinska traditionen, den andra ser 

hälsa som resurs och styrka och den tredje fokuserar på att vara i jämnvikt eller i form (Wärnå-

Furu, 2012). De två senare aspekterna bekräftas i en studie som tar fasta på upplevelser av hälsa 

hos personer med erfarenhet av psykisk sjukvård (Jormfeldt, 2007). De av forskaren tillfrågade 
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respondenterna associerade hälsa med fenomen som sorterats i tre kategorier: autonomi, 

meningsfullhet och gemenskap i sin tillvaro. Upplevelsen av god psykisk hälsa har samband 

med självkänsla och gott självförtroende, men också en upplevelse av att ha möjlighet till 

deltagande och inflytande i vardagen (ibid.). Positiva dimensioner av hälsa såsom självkänsla, 

egenmakt och kontroll över sitt liv samt välbefinnande anses vara starka skyddsfaktorer mot 

såväl fysisk som psykisk sjukdom. Dessa faktorer har stor betydelse för hur man uppfattar sin 

egen hälsa och därför bör patientens egna resurser stödjas (Jormfeldt et al., 2011). 

 

I en studie (Jormfeldt et al., 2007) ombads tolv svenska sjuksköterskor inom psykiatrivården att 

beskriva hur de uppfattade hälsobegreppet. Tio olika uppfattningar identifierades och delades i 

tre kategorier: autonomi, process samt deltagande. Resultatet visade att hälsa uppfattades som 

något mer än avsaknad av sjukdom. Samtidigt indikerade vissa uppfattningar att hälsa trots allt 

sågs som frånvaro av sjukdom, vilket kunde innebära att hälsobegreppet inte var tillräckligt 

definierat (ibid.). I en annan studie jämförde Jormfeldt (2010) sjuksköterskornas och 

patienternas attityder till hälsa. I de flesta fall värderade de tillfrågade patienterna och personalen 

samma hälsodimensioner lika mycket. Det fanns dock några undantag. Patienterna satte högre 

värde på autonomi än personalen. Sjuksköterskorna hade svårt att precisera vad patienter 

uppfattade som hälsa. Patienterna däremot hade lättare att definiera det stöd som de behövde för 

att få ökad livskvalitet. 

 

Forsberg (2009) undersökte den upplevda erfarenheten av hälsa och kropp hos elva personer 

med psykiskt funktionshinder. De tillfrågade personerna beskrev hälsa som ”att ha ett liv som 

alla andra”. De ville känna sig accepterade och inte diskriminerade på grund av sitt psykiska 

funktionshinder eller för sin kropps utseende. Hälsa beskrevs även som frånvaro av psykiska och 

fysiska problem som upplevdes inverka negativt på livskvalitet och självkänsla. Likaså sågs 

hälsa som ett fenomen som kunde påverkas av individen, till exempel genom ändrad livsstil. 

 

1.3 Riskfaktorer för ohälsa hos patienter med psykossjukdomar 

Bland personer med psykisk ohälsa utgör de med diagnosen schizofreni eller andra 

psykossjukdomar en speciellt utsatt grupp. De lider av en allvarlig psykisk sjukdom som ofta 

medför betydande psykiska och sociala konsekvenser. Utöver samsjuklighet mellan 

schizofreni och andra psykiska besvär som depression, ångest och missbruk finns det också 
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ökad risk att vid schizofreni drabbas av somatiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Flera studier visar att personer med allvarliga psykiska syndrom riskerar att dö i förtid (Robson 

& Gray, 2007, Kelly et al., 2011). Den förväntade livslängden hos personer med schizofreni 

anses vara 15–25 år kortare än hos normalpopulationen. Även om man tar hänsyn till 

femprocentigt högre risk för självmord förblir deras livslängd lägre än hos befolkningen i 

allmänhet. Den främsta orsaken till överdödligheten anses vara kardiovaskulära komplikationer, 

framför allt kranskärlssjukdom (Kelly et al., 2011, Hayes et al., 2012). 

 

Hert et al. (2011) har i en omfattande internationell litteraturgranskning sammanställt studier om 

fysisk hälsa hos patienter med allvarlig psykisk ohälsa. Med allvarlig psykisk ohälsa menas här 

schizofreni, schizoaffektiva syndrom, bipolaritet och depression. Forskarna visar att det finns 

mycket god evidens för ökad förekomst av ett flertal somatiska sjukdomar hos denna 

patientgrupp. Hit hör HIV, obstetriska komplikationer, stroke, hjärtinfarkt, hypertoni och andra 

kardiovaskulära sjukdomar, metabolt syndrom med flera. Orsakerna är delvis oklara. Behandling 

med psykofarmaka samt patientens livsstil anses vara bidragande faktorer. Det finns även stöd 

för påståendet att allvarligt psykiskt sjuka patienter inte får samma somatiska vård som 

befolkningen i övrigt (ibid.). En av orsakerna till det sistnämnda kan vara att de här personerna 

har svårt både att identifiera och kommunicera sina kroppsliga symtom (Svenska Psykiatriska 

Föreningen, 2009). 

 

Viktuppgång orsakad av antipsykotisk behandling är en välkänd läkemedelsbiverkan och berör 

mellan 15 till 75 procent av patienter med schizofreni (Hert et al., 2011). Antipsykotiska 

läkemedel kan även bidra till utveckling av kardiovaskulära komplikationer, t.ex. arytmi, högt 

blodtryck, hjärtmuskelinflammation och ortostatisk hypotension (Khasawneh & Shankar, 2014). 

Jämfört med normalpopulationen har personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 

ökad förekomst av metabolt syndrom med bland annat åtföljande typ 2-diabetes. Metabola 

syndromet medför en rad riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar såsom bukfetma, hypertoni, 

dyslipidemi, glukosintolerans och insulinresistens (Robson & Gray, 2007, Andersson et al., 

2008, Hert et al., 2011, Kelly et al., 2011). På senare tid har sambandet mellan användning av 

neuroleptika och symtom på fullt utvecklat metabolt syndrom kommit allt mer i fokus. Det finns 

forskning som tyder på en genetisk predisposition hos patienter med psykossjukdom att utveckla 

http://www.hindawi.com.ezproxy.its.uu.se/45215426/
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insulinresistens och diabetes (Yogaratnam et al., 2013). De flesta forskare är överens om att 

livsstilsfaktorer såsom dålig kosthållning, rökning och brist på motion har en stor betydelse i 

utvecklingen av det metabola syndromet (Robson & Gray, 2007, Andersson et al., 2008, Hert et 

al., 2011, Kelly et al., 2011). 

 

Den högsta andelen rökare återfinns bland personer med psykisk ohälsa. Ca 42 % patienter med 

psykiatriska diagnoser mot 23 % av hela populationen uppger att de röker dagligen. Dubbelt så 

många personer med psykiska besvär får ingen motion alls jämfört med hela befolkningen 

(Statistiska Centralbyrån, 2003). 

 

Samele et al. (2007) jämförde självupplevd hälsostatus och levnadsvanor hos 87 patienter med 

nydebuterad psykossjukdom. Jämfört med kontrollgruppen hade dubbelt så många 

studiedeltagare (29 %) problem med fysisk hälsa. De rökte i större utsträckning, åt mindre frukt 

och grönsaker och motionerade mer sällan, även om den senaste skillnaden inte var statistiskt 

signifikant. Antalet rapporterade fysiska besvär var signifikant högre hos patienterna än hos 

kontrollpersonerna även efter justering för arbetslöshet. Dock kvarstod arbetslösheten som en 

betydande faktor som påverkade hälsan negativt (ibid.). Lassenius et al. (2013) undersökte i en 

studie hur 103 personer med psykiska besvär själva skattade sin hälsa och fysiska aktivitet. Det 

visade sig bland annat att informanterna inte åt speciellt mycket frukt och grönsaker. Nästan 

hälften av dem var rökare, majoriteten utövade fysisk aktivitet i ganska liten utsträckning och 

jämfört med övriga befolkningen var en större del överviktiga. Endast hälften av 

studiedeltagarna skattade sin egen hälsa som god. 

 

1.4. Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram i detta examensarbete används Phil Barkers tidsvattenmodell. Denna 

holistiska omvårdnadsmodell utvecklades i Storbritannien i mitten av 1990-talet. Den bygger på 

en tidsvattenmetafor, där människan med psykisk ohälsa ses som en person i nöd i oceanen av 

livserfarenhet och där omvårdnaden är en räddningsbåt som tar patienten i säkerhet. 

Sjuksköterskan blir räddaren genom sitt engagemang, och för att börja en engagemangsprocess 

måste hen tro att: tillfrisknande är möjligt, förändring är ofrånkomlig, människor vet vad som är 

bäst för de själva och de har resurser för att påbörja ”återhämtningsresan”. Modellen utgår från 

att patienten är den bästa experten på sin livserfarenhet och sin väg till tillfrisknande. Patienten 
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betraktas således som en lärare och sjuksköterskan blir en lärling, en nyfiken sådan. Det finns 

två huvudantaganden som står till grund för modellen: förändring är det enda konstanta och 

människan är sin berättelse. Fokus ligger på en jämnbördig relation mellan patient och vårdare 

(Barker, 2001, Young, 2010, Tidal-model, 2014). Följande tio antaganden utgör essensen i de 

värden som genomsyrar tidsvattenmodellen: Lägg vikt vid rösten – låt människor berätta sin 

historia. Respektera språk – tillåt människor att använda sitt eget språk, egen dialekt och egna 

metaforer. Utveckla genuin nyfikenhet – visa intresse för personens berättelse. Bli lärling – lär 

av den du hjälper. Visa personlig visdom – människor är experter på sin egen historia. Var tydlig 

– tydlighet hjälper att bygga förtroende. Använd tillgängliga verktyg – personens berättelse 

innehåller värdefull information om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Förbered ett 

steg längre – vårdaren och patient behöver tillsammans planera för nästa steg. Ge personen tid – 

utmaningen ligger i att använda tiden för det som är viktigt. Kom ihåg att förändringen är 

konstant (Buchanan-Barker & Barker, 2008). 

 

1.5. Problemformulering 

Bland personer med psykiska besvär bedömer ca 30 procent sitt hälsotillstånd som dåligt 

(SCB, 2003) och endast hälften skattar sin hälsa som god eller mycket god, jämfört med två 

tredjedelar bland den övriga befolkningen (Lassenius et al., 2013). Utifrån studerad litteratur kan 

slutsatsen dras att personer med psykossjukdomar löper större risk för sämre hälsorelaterat 

välbefinnande. De tillgängliga forskningsresultaten fokuserar till största delen på de mätbara 

variablerna och utan urskiljning i ålderskategorier. De få studier som undersöker den 

självupplevda hälsan hos patienter med svåra psykiska sjukdomar behandlar hälsobegreppet 

mycket brett. Detta ger anledning till att utveckla kunskap om hur personer med psykiska 

funktionshinder beskriver sin erfarenhet av hälsa med ett särskilt fokus på kroppen. Då kunskap 

inom det aktuella området huvudsakligen verkar vara baserad på kvantitativ forskning och inte 

specifikt inriktad på unga vuxna, ansågs det vara av värde att genomföra en kvalitativ studie 

där just unga respondenter fick berätta om sin egen syn på kroppslig hälsa. Det kan ge en 

djupare förståelse för den unika individuella upplevelsen och därigenom bidra till att eventuellt 

modifiera befintliga program för bättre hälsa hos nyinsjuknade personer med psykos. 
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1.6. Syfte 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur unga vuxna med psykossjukdomar upplever sin 

kroppsliga hälsa. Arbetet syftade även t ill att kartlägga patienternas uppfattning om hjälp- och 

stödbehov när det gäller upprätthållande/förbättring av hälsotillståndet. 

 

1.7. Frågeställningar 

1. Hur ser unga vuxna med psykossjukdom på sin kroppsliga hälsa? 

2. Vilka eventuella hjälpbehov uttrycker patienterna? 

 

2. METOD 

2.1. Design 

Då syftet med studien inte bestod i att mäta kvantifierbara variabler utan att beskriva 

individuella upplevelser valdes en kvalitativ design. Det latinska ordet qualitas betyder 

beskaffenhet, egenskap, sort. Kvalitativ metod innebär således strävan efter beskrivning hur 

något är beskaffat eller vilka egenskaper det har (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

2.2. Urval 

Kvale (1997) påstår att det i vanliga intervjustudier brukar förkomma 10–15 deltagare. Enligt 

Notter & Hott (1996) är tio deltagare i en kvalitativ studie ett lämpligt antal. Respondenter 

tillfrågades på två mottagningar för unga vuxna med psykossjukdomar från två olika 

verksamhetsområden i mellersta Sverige. Kriterierna för urvalet till studien bestämdes till 

följande: 

 ung vuxen med nydebuterad
1
 psykossjukdom, med minst ettårig erfarenhet från 

sjukdomen och utan pågående missbruk 

 att hen av personalen bedömts inte ha psykotiska symtom och/eller kommunikations–

problem av sådan grad att en intervju inte skulle vara möjlig att genomföra 

Utifrån dessa kriterier stod personalen på respektive mottagning för urvalet. Studien inkluderade 

både kvinnor och män. Patienterna tillfrågades per telefon eller i samband med besök på 

mottagningen. Studien presenterades både muntligt och via ett informationsbrev, se bilaga 2. 

Fyra kvinnor och sex män i åldern 20 till 31 ville medverka i studien. Bortfallet i studien har 

                                                           
1
 Med nydebuterad sjukdom menas här att patienten inte har varit sjuk längre än fem år. 
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utgjorts av de personer som tackat nej till deltagande i den första delen av urvalsprocessen. 

Några närmare detaljer rörande bortfallet kan således inte ges av författarna. 

 

2.3. Datainsamlingsmetod 

I en öppen intervju kan den tillfrågade personen ”berätta och beskriva sina erfarenheter i ett 

för denna person meningsfull sammanhang och med sina egna ord” (Dahlberg, 1993, s. 82). 

Kvale (1997) hävdar samma sak när han säger att den kvalitativa forskningsintervjun söker 

förstå ämnen från världen ur den undersöktes eget perspektiv. Bland de olika aspekterna av 

den kvalitativa forskningsintervjun nämner han bl.a. förutsättningsmedvetande, dvs. 

intervjuarens öppenhet för nya och oväntade fenomen i stället för hens färdiga kategorier och 

tolkningar, samt det deskriptiva, dvs. strävan efter att erhålla detaljerade beskrivningar av 

olika aspekter av den intervjuades livsvärld. Detta bekräftas av Polit & Beck (2008) som 

tillägger att en kvalitativ studie med intervjuer ger en djupare bild av ämnet än vad en enkät 

skulle kunna ge. 

 

Tio intervjuer utifrån en frågeguide med sju frågeområden genomfördes, se bilaga 1. Frågorna 

fokuserade på den kroppsliga hälsan, levnadsvanor samt om/hur hälsan kunde förbättras. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon. I ett fall ville inte den intervjuade att samtalet 

spelades in, vilket respekterades och endast anteckningarna gjordes. 

 

I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap i ett samspel mellan två personer som 

samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. Intervjun inleds oftast med en öppen fråga. Sedan 

ställs olika typer av uppföljningsfrågor för att hjälpa den intervjuade att bearbeta 

frågeställningen (Kvale, 1997). Den inledande frågan var: ”Vad tänker du på när du tänker på 

kroppslig hälsa?” Exempel på en uppföljande och förtydligande fråga var: ”Hur känner du dig 

när du har kroppslig hälsa?” Intervjupersonerna uppmanades att berätta om en situation, en plats 

eller en tidpunkt i livet när hen upplevt hälsa. Intervjupersonerna uppmanades att prata så fritt 

som möjligt och följdfrågor ställdes för att uppmuntra till ett berättande. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Kontakt med två psykosmottagningar för unga vuxna i mellersta Sverige hade etablerats. Den av 

examinatorn granskade och godkända projektplanen skickades till verksamhetschefen för 
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respektive verksamhet för godkännande. Eftersom en av mottagningarna helt oväntat lämnat 

återbud (med motiveringen att mottagningens patienter skulle delta i andra 

forskningsprojekt) etablerades kontakt med en annan motsvarande mottagning i samma 

stad. Av praktiska skäl utsågs en kontaktperson på varje mottagning till att vara den person som 

stod för information och urval på respektive enhet och som också var kontaktlänken till 

författarna. I samråd med verksamhetscheferna tillfrågade kontaktpersonerna inom respektive 

enhet de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna och som av personalen bedömdes kunna 

deltaga i undersökningen. De patienter som preliminärt visat intresse för studien fick ett 

informationsbrev, se bilaga 2. Efter att patienterna lämnat ett muntligt samtycke bokades tid och 

plats för intervjuerna. Bokningen sköttes av kontaktpersonerna. 

 

Intervjuerna spelades in och genomfördes med båda intervjuarna närvarande vid fyra tillfällen 

och med bara en intervjuare vid sex tillfällen. Fyra kvinnor och sex män i åldern 20 till 31 

intervjuades. Respondenterna bedömdes inte ha psykotiska symtom och/eller 

kommunikationsproblem av sådan grad att en intervju skulle kunna riskera deras hälsa. Alla 

intervjuer genomfördes i ett samtalsrum på respektive psykosmottagning. Intervjuerna föregicks 

av ett kort samtal där avsikten var att skapa kontakt och en god stämning. Innan intervjun gavs 

information ytterligare en gång om syftet med intervjun och att det fortfarande fanns möjlighet 

att ändra sig när det gäller deltagandet. Det betonades att allt material skulle behandlas 

konfidentiellt och att ett eventuellt nej inte skulle få några konsekvenser för fortsatt vård. Varje 

intervju avslutades med ett kort samtal om frågor och tankar som uppstått under intervjun. 

 

2.5. Bearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon. Transkriberingen gjordes löpande under tiden, men 

dataanalysen påbörjades först när alla intervjuerna var genomförda. Materialet analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman (2004). 

Intervjupersonernas inspelade berättelser transkriberades ordagrant med markeringar för 

känslouttryck och pauser. Utskriften validerades mot inspelning för att säkerställa 

överensstämmelse (jfr Kvale, 1997) och genomlästes flera gånger för att författarna skulle få en 

överblick och en djupare förståelse av texten i sin helhet. Därefter delades texten in i 

meningsbärande enheter, dvs. ord, meningar eller textavsnitt som hörde ihop innehållsmässigt. I 

nästa steg kondenserades meningsenheterna utan att dess kärna försvann. Därefter kodades 
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meningsenheterna. Koderna sammanfördes i sexton underkategorier. Slutligen växte fyra 

kategorier fram och kunde benämnas. Därefter bildades ett tema med hjälp av en latent analys, 

där den underliggande meningen i data tolkades mot bakgrund av syfte och frågeställningar. 

Exempel på de olika stegen i dataanalysen visas i tabell 1. 

 

Tabell 1 Exempel på analysens olika steg 

Tema: Synen på den kroppsliga hälsan är en strävan efter att med stöd och hjälp leva ett liv 

som alla andra 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserade 

meningsenhet  

Kod Under-

kategori 

Kategori 

Jag fattar inte 

människor som inte 

tränar, för jag mår så 

dåligt när jag inte 

tränar. Det känns som 

om det kryper i 

kroppen, jag är rastlös, 

jag kan inte koncen-

trera mig på någonting. 

Oförstående till inaktivitet. 

Hen får kroppsliga och 

mentala obehag av att inte 

träna. 

Viktigt att 

träna  

Motion 

 

Hur man 

lever livet 

 

(…) en energi på 

synapsnivå, det kroppen 

klarar av att göra helt 

enkelt. Att kroppen har 

fokus och koncentra-

tion. Det är grund-

läggande att kunna 

koncentrera sig. 

Energi. Kroppens förmåga 

till fokus och koncentration. 

Fysisk/psykisk 

styrka 

Energi Att känna sig 

frisk 

Men jag mår bättre 

idag eftersom jag blivit 

stark och lärt mig av 

mina misstag (…) Jag 

ser livet på ett annat 

sätt. 

 

Hen har blivit stark och lärt 

sig av mina misstag. 

 

Insikt om 

vändpunkt och 

förändring 

Vändpunkt 

och 

förändring 

Hälsa som en 

process 

 

2.6. Etiska överväganden 

Forskning får inte utsätta människor för obehag eller skada. Forskaren bär ansvar för 

minimering av de eventuella risker som kan uppstå under forskningsprocessen (Codex, 2014). 

Deltagandet i den planerade studien var frivilligt, vilket framgick i informationsbrevet. I 

informationsbrevet tydliggjordes även att intervjuerna skulle spelas in, eftersom själva 

inspelningen av presumtiva respondenter kunde uppfattas som ett hinder. Urvalsprocessen 
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påbörjades först efter att verksamhetschefen för respektive verksamhetsområde givit sitt 

godkännande av projektplanen. Respondenterna bedömdes av personalen inte ha 

sjukdomssymtom av sådan grad att en intervju skulle kunna riskera deras hälsa. Författarna hade 

reflekterat över och tagit hänsyn till risken att två intervjuare kunde vara hämmande för 

respondenterna och få dem att känna sig i underläge. Varje intervju föregicks av en fråga om det 

kändes OK för respondenten att börja. Hen fick en upprepad information om att hen kunde 

avsluta intervjun om det inte skulle kännas bra. All data har hanterats konfidentiellt så att inga 

enskilda personer skulle kunna identifieras i studien. De intervjuade informerades också om 

att de när som helst kunde ta tillbaka sitt samtycke och att de uppgifter som inhämtats under 

intervjun inte skulle användas för något annat ändamål än det vetenskapliga. Informationen gavs 

både skriftligt och muntligt, det sistnämnda vid två tillfällen. Därmed har Vetenskapsrådets 

fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002), dvs. informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet beaktats. 

 

3. RESULTAT 

Analysen av materialet ledde fram till fyra kategorier med tillhörande underkategorier, se tabell 

2. Utifrån kategorierna Hur man lever livet, Att känna sig frisk, Hälsa som en process samt Stöd 

och hjälp från hälso- och sjukvården skapades ett tema: Synen på den kroppsliga hälsan är en 

strävan efter att med stöd och hjälp leva ett liv som alla andra. Kategorin Hur man lever livet 

omfattar de livsstilsaspekter som studiedeltagarna förknippade med kroppslig hälsa, dvs. motion, 

kost, rökning, rutiner i vardagen. Den andra kategorin Att känna sig frisk beskriver synen på 

kroppslig hälsa som motsats till sjukdom, där önskan om att inte ha sjukdomssymtom och att 

vara fri från farmakologisk behandling betonades. Här behandlas även vikten av att känna 

jämnvikt och energi i tillvaron som ytterligare två aspekter av kroppslig hälsa. Den tredje 

kategorin Hälsa som en process återspeglar studiedeltagarnas beskrivning av hälsa i sådana 

dimensioner som gemenskap och självständighet, vändpunkt och förändring samt sorg och hopp 

om framtiden. Den sista kategorin Stöd och hjälp från hälso- och sjukvården innefattar 

studiedeltagarnas erfarenheter av tillitsfulla vårdrelationer samt önskemål om större 

tillgänglighet, mer individuellt anpassade insatser och ekonomiskt stöd för att förbättra och/eller 

bibehålla den kroppsliga hälsan. Indelningen i kategorierna och de tillhörande underkategorierna 

visas i tabell 2. 
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Tabell 2 Indelning i kategorier och underkategorier 

Kategorins namn Tillhörande underkategorier 

1. Hur man lever livet  Motion 

 Kost 

 Rökning 

 Rutiner 

2. Att känna sig frisk   Att vara symtomfri 

 Att slippa farmakologisk behandling 

 Energi 

 Balans  

3. Hälsa som en process  Självständighet och gemenskap 

 Vändpunkt och förvandling 

 Sorg och hopp  

4. Stöd och hjälp från hälso- och sjukvården  Tillit 

 Tillgänglighet 

 Individualisering 

 Ekonomiskt bistånd 

 

Även om fokus i studien låg på kroppslig hälsa begränsade sig inte de flesta studiedeltagarna till 

den fysiska dimensionen utan såg hälsa ur ett holistiskt perspektiv. 

 

Mår man litet sämre själsligt så påverkar det kroppen och tvärtom.  Så man måste bevara så mycket 

hälsa som möjligt. All hälsa man kan tänka sig (…). Jag försöker tänka i helheten, all hälsa som det går 

att tänka på, både mat, kommunicering med andra människor, jag vet inte… men det finns många 

kategorier. Några vet jag nu, några kommer jag att se i framtiden (deltagare 8). 

 

3.1. Hur man lever livet 

Samtliga studiedeltagare associerade kroppslig hälsa med motion, träning eller någon typ av 

fysisk aktivitet. Att röra på sig var synonymt med att må bra i kroppen. Den positiva effekten av 

motionen begränsades inte enbart till välmående i kroppen, den påverkade också människans 

kognitiva förmåga. 

 

Jag fattar inte människor som inte tränar, för jag mår så dåligt när jag inte tränar, det känns som om det 

kryper i kroppen, jag är rastlös, jag kan inte koncentrera mig på någonting (deltagare 4). 

 

Träning bidrog till att hålla vikten, gav bättre kondition och sömn, men den kunde även 

uppfattas som ett slags räddning och förutsättning för bra hälsa trots psykossjukdomen och trots 
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kronisk smärta till följd av en olycka som en studiedeltagare råkat ut för under ett psykotiskt 

skov. 

 

Ja, utan den [träningen] vet jag inte vad jag skulle gjort, den betyder allt för mig nu. Jag har tränat sen 

jag var sex år, då började jag med handboll. När jag var femton började jag på gym med styrketräning. 

Sedan när jag var sjutton började jag med thaiboxning och då blev jag stark och jag tror det är på grund 

av det som jag klarade mig så bra som jag gjorde (deltagare 7). 

 

Alla studiedeltagare utom en ägnade sig åt träning – ibland ganska intensiv sådan – innan de 

blev sjuka och de flesta fortsatte med fysisk aktivitet under återhämtningsperioden. Majoriteten 

av informanterna motionerade tre eller flera gånger i veckan. Träningen utgjordes av löpning, 

cykling/spinning, simning, klättring, promenader, innebandyspel m.m. Endast två personer hade 

inte ägnat sig åt någon regelbunden fysisk aktivitet den senaste tiden och detta på grund av 

bristande motivation eller långvarig infektion i kroppen. Flera deltagare ansåg att det inte räckte 

med att bara träna fysiskt och lyfte upp vikten av mental träning genom till exempel meditation 

eller korsordslösning. 

 

De flesta studiedeltagare nämnde kost som en viktig faktor som inverkar på kroppslig hälsa, 

även om de uppvisade varierande uppfattningar gällande sunda matvanor. En person var vegan 

av etiska skäl, en annan önskade sig äta enbart vegetarisk kost för hon mådde bättre av det och 

såg en chans att gå ner i vikt om hon undvek att äta kött. Tre informanter var inte nöjda med sin 

mathållning. Det rörde sig om slarvighet, småätande och alltför stor konsumtion av godis. De 

flesta deltagare uppgav att de erfarit viktuppgång till följd av medicineringen mot 

psykossjukdomen, men endast tre av dem var överviktiga. Bara en deltagare lade ingen vikt vid 

kosten. 

 

Jag bryr mig inte om vad jag äter så mycket. (…) Man lever bara en gång. Jag äter vad jag känner för 

(…). Jag äter det jag känner är gott (deltagare 5). 

 

Tre studiedeltagare uppgav att de rökte. Två av dem var medvetna om riskerna som rökning 

medförde och funderade starkt på att sluta röka eller åtminstone minska på 

cigarettkonsumtionen. 
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Fasta rutiner i vardagen som praktik, arbete, måltider, träning, att lämna och hämta barn på 

dagis, träffa kompisar och vänner nämndes av alla deltagare som betydelsefulla aspekter av 

hälsa i stort. 

 

3.2. Att känna sig frisk 

Studiedeltagarna ansåg att god hälsa innebar att inte ha sjukdomssymtom kvar, att må bra, att 

känna sig pigg och smärtfri. En deltagare nämnde ett stabilt blodtryck som utmärkande för god 

kroppslig hälsa. Några intervjuade personer hade vissa restsymtom kvar och de flesta var 

medvetna om att de riskerade flera psykosskov. 

 

Alla respondenter sa att de hade någon typ av farmakologisk behandling men de skulle helst 

vara utan den. De flesta nämnde att de på något sätt kände av läkemedelsbiverkan. De vanligaste 

sidoeffekterna var viktuppgång och trötthet. Även muntorrhet, tandproblem samt ökad salivation 

och påverkan på mag- och tarmkanalen togs upp. Tröttheten kunde ibland vara förlamande och 

det värsta var att den kunde komma när som helst, helt oannonserad. Den sederande effekten av 

läkemedlet sågs dock av en respondent som något positivt, då det bidrog till en bättre sömn. 

 

Kroppslig hälsa definierades av vissa deltagare som energi i ordets vida betydelse. Den kunde 

ses både som psykisk och/eller fysisk styrka, förmåga, vakenhet men också som drivkraft och 

bränsle. 

 

(…) en energi på synapsnivå, det kroppen klarar av att göra helt enkelt. Att kroppen har fokus och 

koncentration. Det är grundläggande att kunna koncentrera sig (deltagare 1). 

(…) orka träna, orka jobba, orka gå, orka stå. Bara ta en promenad, att klara av sånt är hälsa (deltagare 

7). 

 

Kroppslig hälsa förknippades ofta med någon sorts balans eller stabilitet. Balansen kunde ses 

som en tillfredställande dygnsrytm, där det fanns jämnvikt mellan aktivitet och vila, mellan egna 

krav och förmågor, mellan kropp och själ eller mellan människan och naturen. Några deltagare 

uppgav självdisciplin som en aspekt av kroppslig hälsa. Sambandet mellan bra sömn och hälsa 

betonades av majoriteten av deltagare. Flera nämnde sin ökade stresskänslighet och strävan efter 
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att hitta en mental jämnvikt. Till exempel skulle inte viljan att motionera bli ett måste, för en 

sådan inställning skulle öka stressen och risken för återfall i sjukdomen. 

 

Ja, då jag tränade thaiboxning, jag hade en snygg kropp, flickvän och jobb och familjen. Sedan reste vi 

till Asien i tre månader. Det kallar jag hälsa (deltagare 7). 

 

3.3. Hälsa som en process 

Självständighet i hälsosammanhanget kunde i några fall handla om att känna sig fri från 

tvångsvården eller fri från ett beroende eller missbruk. En deltagare kände sig som en slav under 

sitt cigarettberoende och drömde om att sluta röka. Generellt handlade självständighet om 

självbestämmande över små och stora saker i deltagarnas liv, från att bestämma när man ville ta 

en promenad till att få ett arbete och därmed bli ekonomiskt oberoende. Hos alla deltagare som 

bodde hemma hos sina föräldrar uppenbarades en mer eller mindre uttalad längtan efter att 

frigöra sig från dem och börja leva ett självständigt liv. De skulle vilja flytta hemifrån som deras 

syskon eller kompisar. En deltagare kände sig fortfarande beroende av föräldrarna fast hen 

bodde i en egen lägenhet. Hen uppgav att hen dagligen åt hos sin mamma eftersom hen inte hade 

råd att köpa mat. 

 

Gemenskap med andra och känsla av tillhörighet var centrala för den av deltagarna upplevda 

hälsan. Nära relationer, sociala nätverk och behovet av att vara accepterad och älskad dök upp 

som en röd tråd under intervjuerna. 

 

Ja, kärlek är också någon sorts… Att älska och känna sig älskad och bli älskad och… det är också viktigt 

för att må bra. Det kan vara kärlek från familj, eller vänner, mannen eller pojkvännen. Kärlek från 

hunden till exempel… (deltagare 4). 

 

Även om behovet av gemenskap var konstant, varierade de omständigheter som bidrog till 

gemenskapskänslan. Flera deltagare vittnade om en förändrad situation i fråga om relationer, 

utbildning och sysselsättning. Förändringen var inte enbart av ondo, tvärtom, i några fall där det 

handlade om ett destruktivt förhållande och/eller drogmissbruk var den en början till ett 

hälsosammare liv. 
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Själva sjukdomen sågs av några deltagare som en vändpunkt i deras tillvaro. Sjukdomen har 

varit ett slags uppvaknande. Vissa har totalt förändrat sitt liv, vissa har blivit mycket mer 

medvetna om sin kropp och ändrat sina levnadsvanor för att främja den kroppsliga hälsan. 

 

Men jag mår bättre idag eftersom jag blivit stark och lärt mig av mina misstag. Jag ser livet på ett annat 

sätt (…). Jag kan koppla av idag, jag tar inte droger, jag har fått nya mål som jag jobbar mot. Jag har 

fått en andra chans som jag tänker ta tillvara på (deltagare 7). 

Det handlar om en förvandling. Jag gick över från att inte ha någon kontroll över verkligheten, och att 

vara helt borta, till full kontroll och ha struktur på vardagen och ta ansvar och ge ansvar till andra och 

lära ut, liksom (deltagare 9). 

 

I de flesta berättelserna framkom upplevelsen av sorg. Deltagarna uttryckte sorgen över att på 

grund av sjukdomen ha mist sina livsplaner, sina relationer och sorg över den person de 

upplevde sig vara innan de blev sjuka. 

 

Jag var mycket gladare, jag var… Jag kände mig duktigare, klokare på något sätt. Nu… känner jag mig 

bättre jämfört med när jag var sjuk och då… Då tycker jag att jag var mycket bättre förut också med det 

jag håller på med. Det känns att jag aldrig bli en sådan som jag var förut. Den här personen som jag 

varit förut kommer jag aldrig att bli nu. Det kommer att finnas den här sjukbilden hos mig hela tiden, 

tror jag, på något sätt (deltagare 3). 

 

I de flesta berättelser framkom också hopp. Hoppet innebar en förväntning om att framtiden 

kommer att förändras till något bättre. Deltagarna hoppades på att återhämta sig helt, att börja 

arbeta, att skaffa sig en utbildning, att bilda familj, att återgå till det normala livet. 

 

Men jag är inte förtidspensionär eller så. Jag har fortfarande drömmen om att komma ut i arbetslivet 

men det är så många bitar som måste falla på plats först (deltagare 6). 

 

3.4 Stöd och hjälp från hälso- och sjukvården 

De flesta respondenterna rapporterade att de fått bra eller mycket bra hjälp och stöd i samband 

med insjuknandet och under rehabilitering, även om de i flera fall i början inte hade 

sjukdomsinsikt. 
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Vi har verkligen utnyttjat alla åtgärder till max (…). Alla grejer… Alla har redan tänkt på allting… Jag 

är ganska nöjd med sjukvården idag. Faktisk väldigt nöjd (deltagare 6). 

 

Informanterna hade funktionshinder i varierande grad. Några var mycket mer beroende av stöd 

för att få sitt vardagsliv att fungera, de övriga klarade sig i princip själva eller uttryckte inget 

behov av stöd, de var nöjda med den hjälp de fått. Deltagarna vittnade om att de för det mesta 

blivit sedda, lyssnade på och bra eller mycket bra bemötta, även om några undantag fanns. En 

informant kände sig avvisad när hen för första gången sökte hjälp för sin begynnande psykos. 

 

Så ringde jag till X, tror jag. Och de sa… De sa inte så mycket, tror jag. De sa: du får ringa upp igen om 

en vecka eller nåt. Det var i alla fall relativt svårt att hitta någon samtalstid. Och jag blev inte tagen på 

allvar heller. Så det var liksom… Jag kände mig så maktlös, helt enkelt. Jag kunde inte kontrollera min 

situation (deltagare 9). 

 

Deltagarna uppskattade de kontakter de etablerat på respektive mottagning. Flera av de 

tillfrågade ansåg att det var mycket viktigt att känna tillit till vårdarna. En respondent förde sin 

kontaktperson på tal flera gånger under intervjun och hans namn dök upp bland de viktigaste 

personerna i hens liv, direkt efter mamma och pappa. Vikten av kontinuitet i vårdkontakterna 

betonades också. 

 

Och hon känner mig utan och innan på den sjukliga sidan. Så det känns så skönt för man behöver inte 

förklara någonting, hon känner igen allting. (…) Det är jättejobbigt att förklara hela historien… Jag vet 

att det är så svårt att veta hur en person är genom att bara läsa journalen (deltagare 4). 

 

Tillgänglighet var ett annat nyckelbegrepp som återkom i flera intervjuer, om än med olika 

betydelser. Tillgänglighet rent fysiskt gällde både sjukvårdspersonalen, träningslokaler och vissa 

former av hälsofrämjande aktiviteter. Både vattengymnastik, yoga, massage och övningar i 

mindfullness efterfrågades för att förbättra och/eller bibehålla kroppslig hälsa. En deltagare 

kunde tänka sig att gå i hypnos för att minska cigarett- och godiskonsumtion.  I något utvidgad 

och metaforisk betydelse kunde följande uttalande om psykiatrisk vård i den gemene mannens 

medvetande förstås som tillgänglighet. 
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Ja, enkla saker som att komma ut mera, faktiskt. Man kanske har en bilaga som man kan posta och 

skicka med ut så att folk får det att det finns sådana sjukvårdsinstanser eller att det finns liksom, att det 

finns överhuvudtaget. Att det förekommer. Mer krönikor, att folk skriver om det. (…) Ja, som 

folktandvården, liksom, det skulle vara lika folkligt (deltagare 9). 

 

De flesta deltagare poängterade individualiseringen av insatserna. 

 

Det är inte säkert att det funkar för alla men det var bra för mig. Men det är jättekul att göra det man 

tycker om (deltagare 4). 

 

Den sista underkategorin, ekonomiskt bistånd, går egentligen utanför ramen för hälso- och 

sjukvårdens ramar, men den redovisas här med tanke på hur ofta den tagits upp av deltagarna. 

Ekonomin utgjorde ett hinder, då till exempel ett gymkort eller en hälsosam mat kostade för 

mycket och var lätt att bortprioritera i hälsosammanhang. 

 

De skulle kunna erbjuda ett gymkort eller simkort, för dem som är sugna för att få bättre hälsa. Men det 

gör de inte (…). Ja, men jag fick inte något gymkort eller simkort. Det får man inte. Det är ju ekonomi 

också. Ja… (deltagare 5). 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka synen på kroppslig hälsa hos unga vuxna med 

psykossjukdom. Ambitionen var att fokusera på kroppslig hälsa, men eftersom deltagarna själva 

– mer eller mindre medvetet – berörde flera faktorer som påverkade deras kroppsliga hälsa, blev 

hälsobegreppet automatiskt utvidgat. Resultatets huvudtema blev: Synen på den kroppsliga 

hälsan är en strävan efter att med hjälp och stöd leva ett liv som alla andra. Temat grundar sig 

på en sammanställning av studiens resultat och belyser olika dimensioner av hälsa. Nedan 

diskuteras komplexiteten i denna hälsoupplevelse samt de behov av stöd och hjälp som 

studiedeltagarna uttryckte. 

 

4.1.1. Att uppleva hälsa 

Flera studiedeltagare utryckte en holistisk syn på hälsa och hade svårt att separera den 

kroppsliga hälsan från hälsan i stort, vilket bekräftar det faktum att hälsa är ett 
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mångdimensionellt, svårfångat och svårdefinierat begrepp. Studiedeltagarna med sin syn på 

kroppslig hälsa nuddar såväl vid Världshälsoorganisationens reviderade definition på hälsa 

som en process och en resurs i det dagliga livet (WHO, 1947) som vid Gadamers (2003) 

uppfattning om hälsa som jämnviktstillstånd, en inre balans, en inre överensstämmelse som inte 

kan mätas. Resultatet av denna studie har även vissa likheter med en svensk studie av Jormfeldt 

(2007) där de av forskaren tillfrågade respondenterna associerade hälsa med fenomen som 

sorterats i tre kategorier: autonomi, meningsfullhet och gemenskap i sin tillvaro. Men den studie 

vars resultat mest liknar den aktuella undersökningen är gjord av Forsberg (2009). De av 

forskaren tillfrågade personerna med psykiska funktionshinder beskrev hälsa som ”att ha ett liv 

som alla andra”. Hälsa beskrevs även som frånvaro av psykiska och fysiska problem som 

upplevs inverka negativt på livskvalitet och självkänsla.  Hälsa sågs även som ett fenomen som 

kan påverkas av individen, till exempel genom ändrad livsstil (ibid.). 

 

Forsberg (2009) har i sin kvalitativa studie funnit deltagarnas oro över den fysiska ohälsan. Oron 

uttrycktes i en osäkerhet gentemot sjukvårdsystemet, men också i en insikt om livsstilens 

inverkan (ibid.). Detta kunde inte bekräftas i den aktuella studien, även om alla motiv till den 

genomgående medvetet sunda livsstilen hos deltagarna inte närmare utforskades.  Det kan hända 

att deltagarnas drivkraft för motion och sunda matvanor till exempel var rädsla för metabolt 

syndrom, men ingen av deltagarna har verbaliserat detta, möjligen med ett undantag. En 

studiedeltagare sa: Jag har ingenting emot att vara tjock men jag vill inte vara ohälsosam. 

 

Lassenius (2011) påpekar att det för en människa med psykisk ohälsa inte alltid är självklart med 

kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa. Fysisk aktivitet kan skapa oro för den egna sårbara 

kroppen som riskerar att falla sönder. Patienten kan uppleva sin kropp som något främmande 

eller till och med något som inte existerar. Patienten kan känna behov av att dra sig undan och 

vara ensam för att bemästra rädslan, samla krafter och stärka förmågan att kunna ta hand om sig 

själv (ibid.). Alla deltagare i den aktuella studien visste om fördelarna med fysisk aktivitet även 

om inte alla upplevde den känsla av lugn och välbefinnande som träning kunde medföra. 

Förklaringen kunde vara att respondenterna befann sig i en stabil sjukdomsfas och inte i ett akut 

psykosskov.  Att det var svårt om inte omöjligt att träna när man var psykotisk vittnade en 

studiedeltagare om. Jag provade cykla men… det GÅR inte när man är psykotisk. Det var 
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liksom… Jag vet inte… man kan inte ens avgöra: har jag ångest eller har jag bara dålig 

kondition? 

 

De flesta studiedeltagarna uttryckte hopp. Hoppet innebar en förväntning om att framtiden skulle 

förändras till något bättre. Deltagarna hoppades på att återhämta sig helt, att börja arbeta, att 

skaffa sig en utbildning, att bilda familj, att återgå till det normala livet. Hoppet ses av vissa 

forskare som en förutsättning för att personer med en allvarlig sjukdom ska våga se möjligheter 

och hitta vägar till återhämtning (Jormfeldt & Svedberg, 2011). Hoppfullheten handlar om att 

situationen är föränderlig, vilket är ett av de huvudantaganden som ligger till grund för 

tidvattensmodellen: förändring är det enda konstanta (Buchanan-Barker & Barker, 2008). Hälsan 

är aldrig statisk, det finns alltid en möjlighet att må bättre. Vårdarens lyhördhet kan vara 

avgörande för patientens möjlighet att uppleva hopp. Något som utifrån tidvattensmodellen är 

användbart för sjuksköterskan i mötet med personer med hopp om framtiden är antagandet 

”skapa nästa steg”. Detta innebär att då man tagit till sig personens upplevelser skall fokus ligga 

på att hjälpa personen identifiera vilken slags förändring som skulle innebära ett steg i rätt 

riktning. Sjuksköterskan bör lyssna på den vårdade personen med intresse och uppmuntra hen att 

berätta om sina upplevelser i sin egen takt. Sjuksköterskan ska även ge hen tid; utmaningen 

ligger i att använda tiden för det som är viktigt (ibid.). 

 

Som tidigare nämnts varierade studiedeltagarnas funktionshinder och därmed deras 

hälsoupplevelse. Några var mycket mer beroende av stöd för att få sitt vardagsliv att fungera, de 

övriga klarade sig i större utsträckning själva. Detta berodde bland annat på att de – med Barkers 

ord (Tidal-model, 2014) – befann sig i olika stadier av sin resa på livets ocean. Några var 

fortfarande ”under reparation” i sin trygga hamn, några har stigit i land och gått över i 

återhämtningsfasen. De senaste vittnade oftare om minskad rädsla, ökad energi eller upplevelsen 

av att ha stärkts. Några studiedeltagare förknippade hälsa med en förvandling som började med 

sjukdomen.  Sjukdomen blev en vändpunkt i deras tillvaro och ett slags uppvaknande. Vissa har 

totalt förändrat sitt liv, vissa har blivit mycket mer medvetna om sin kropp och ändrat sina 

levnadsvanor för att främja den kroppsliga hälsan. Detta bekräftas av Svenaeus (2003) som 

påstår att ett friskare liv med en kronisk sjukdom innebär att hitta nya meningsmönster för det 

egna livet. Personen tvingas att ändra sin livstolkning och livsföring på ett avgörande sätt. 

 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0883941711000458
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De allra flesta studiedeltagarna ansåg sig må bra i kroppen, vilket var något överraskande och 

gick stick i stäv med denna studies introduktionslitteratur. Utifrån litteraturen kunde nämligen 

slutsatsen dras att personer med psykossjukdomar oftare drabbas av fysisk ohälsa än personer 

utan psykiska besvär (Robson & Gray, 2007, Andersson et al., 2008, Hert et al., 2011, Kelly et 

al., 2011). Slutsatsen baserades dock på forskningsresultat som först och främst utgick från den 

biomedicinska synen på kroppslig hälsa där hälsa sågs som frånvaro av sjukdom och där 

hälsoresultat följde den kvantifierbara medicinska modellen. Frånvaro av sjukdom som tecken 

på hälsa nämndes visserligen av några deltagare i den aktuella studien, men just detta synsätt var 

långt ifrån den dominerande. Deltagarnas upplevelse av hälsa skulle snarare kunna beskrivas 

med Gadamers ord: ”Hälsan kan inte påtvingas eller mätas efter några standardvärden, som man 

på grund av genomsnittserfarenheten överför på det enskilda fallet” (Gadamer, 2003, s. 15). 

 

4.1.2. Stöd och hjälp från hälso- och sjukvården 

De flesta respondenterna rapporterade att de fått bra eller mycket bra hjälp och stöd i samband 

med insjuknandet och under rehabiliteringen. Med några undantag har de blivit sedda, lyssnade 

på och tagna på allvar. De upplevde att de hade en tillitsfull relation till sin kontaktperson. Just 

patientens förmåga att känna sig trygg i vårdrelationen uppges vara en förutsättning för att 

främja hälsoprocesser (Svedberg et al, 2003). Enligt tidvattensmodellen är den vårdade personen 

en egen unik berättelse och sjuksköterskan bör låta hen berätta sin historia med respekt för hens 

sätt att uttrycka sig, för hens dialekt och egna metaforer (Buchanan-Barker & Barker, 2008). 

 

Deltagarnas upplevelser av stöd och trygghet kan belysas utifrån tidvattensmetaforen (Barker, 

2001), där patienten på sitt livs resa efter psykoskrisen ledsagas av sjuksköterskan till en trygg 

hamn, där hen kan få återhämta sig. Flera av studiedeltagarna vittnade om en engagerad 

vårdare/sjuksköterska som genom sitt engagemang och genuint intresse blivit deras ”räddare”. 

Enligt tidvattensmodellen kan sjuksköterskan i mötet med patienter som uttrycker sina behov av 

hjälp och stöd använda sig av verktyg som framkommer från patientens berättelse, enligt ett av 

de tio antagandena, som kallas ”använd tillgängliga verktyg” (Buchanan-Barker & Barker, 

2008). Verktygen utgörs av vad patienten upplever har fungerat och vad som skulle kunna 

fungera. Exempel på verktyg som fungerat för studiedeltagarna var bland annat musicerande, 

målning, yoga, simning, vattengymnastik. Det ska dock poängteras att olika verktyg fungerade 

för olika deltagare. Alla de intervjuade personerna uttalade vikten av att delta i aktiviteter som 
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de var intresserade av. För att möta patienternas önskemål gällande individualiseringen av 

hälsofrämjande insatser bör sjuksköterskan enligt tidvattensmodellen inta rollen som lärling och 

lära av den hen hjälper (Buchanan-Barker & Barker, 2008). 

 

Ingen av studiedeltagrana uttryckte önskemål om återkommande hälsoundersökningar i 

förebyggande syfte, något som enligt Heald (2010) borde utgöra en del av behandlingsstrategin 

för patienter med schizofreni. Det kan bero på att studiedeltagarna inte reflekterat över sin 

kroppsliga hälsa i längre tidsperspektiv eller/och att de helt enkelt inte upplevde sig behöva 

sådan monitorering då de mådde bra fysiskt just nu, vilket i sin tur berodde på deras hälsosamma 

levnadsvanor i kombination med deras unga ålder och relativt korta sjukdomstid. 

Forskningsresultat visar att under tiden för den första psykosepisoden förekommer metabolt 

syndrom hos en av sex personer med schizofreni. Efter mer än 20 år med sjukdomen uppvisar 

varannan person tecken på ett sådant syndrom (Heald, 2010). 

 

Studieresultatet visar att den av deltagarna upplevda kroppsliga hälsan har många dimensioner 

och knappast kan begränsas till det biomedicinska perspektivet. Dagens psykiatriska vård 

präglas dock fortfarande i hög grad av en naturvetenskaplig grundsyn (Jormfeldt & Svedberg, 

2011). Det kan vara sjuksköterskans dilemma då hen i mötet med patienten balanserar mellan 

två olika världar.  Det kan medföra att hen ibland ”behöver gå emot den yttre evidensen, 

kollegornas åsikter och enhetens traditioner för att kunna arbeta hälsofrämjande i sin sanna 

mening, alltså i relation till patientens egen upplevelse av hälsa” (ibid., s. 67). 

 

4.2 Metoddiskussion 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska kvalitativa studiers trovärdighet (trustworthiness) 

granskas utifrån dess tillförlitlighet (credibility), giltighet (dependability) samt överförbarhet 

(transferability). Tillförlitlighet beror på hur urval, material, design och analys överensstämmer 

med studiens syfte. Informanterna bör ha varierande egenskaper för att ge variation och ett djup 

till resultatet (ibid.). Då syftet med studien var att beskriva hur unga vuxna med psykossjukdom 

såg på sin kroppsliga hälsa valdes en kvalitativ design med intervju som datainsamlingsmetod. 

En beskrivande design anses vara lämplig när syftet är att ta del av andras erfarenheter och 

upplevelser (Polit & Beck, 2008). 
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Informanterna i denna studie bildade en relativt homogen grupp (unga vuxna med 

psykossjukdom), men samtidigt varierade de både i ålder (20–31), kön (fyra kvinnor och sex 

män), kulturell och socioekonomisk bakgrund, kognitiv funktionsnedsättning samt antal år med 

sjukdomen (ett till nio). Det faktum att deltagarna rekryterades från två olika 

psykosmottagningar för nyinsjuknade unga vuxna kan ha bidragit till variationen i 

deltagargruppen. Å andra sidan hade de flesta respondenterna inga påtagliga kognitiva 

funktionshinder och deras levnadsvanor var mycket sunda. Eftersom författarna inte kunde 

påverka urvalet av studiedeltagare finns det risk att de patienter som valts av personalen på 

respektive mottagning var just extra vältaliga, hade få eller inga negativa sjukdomssymtom samt 

var extra intresserade av hälsosamt leverne. Detta behöver inte vara en nackdel, men påverkar 

förmodligen studiens tillförlitlighet och överförbarhet. Det bör även påpekas att en person 

inkluderades i studien trots att hen enligt studiens kriterier inte längre räknades till de 

nyinsjuknade. Personen hade varit sjuk i längre än fem år, men av vissa skäl hade fortfarande 

kontakt med mottagningen för unga vuxna med nydebuterad psykossjukdom. 

 

Tillförlitligheten i studien påverkas också av valet av datainsamlingsmetod (Graneheim & 

Lundman, 2004). Med syftet att stärka tillförlitligheten valdes intervjuer med öppna frågor 

utifrån en frågeguide med sju frågeområden. Intervjupersonerna uppmanades att prata så fritt 

som möjligt och följdfrågor ställdes för att uppmuntra till ett berättande. Det bästa sättet att lära 

sig att bli intervjuare sker genom att intervjua (Kvale, 1997). Med denna grundprincip i åtanke 

hade författarna ursprungligen planerat åtminstone en testintervju. Den skulle genomföras med 

en försöksperson som inte var patient på någon av de valda mottagningarna. Ingen testintervju 

genomfördes dock på grund av tidsbrist och svårigheter att få tag på patienter. Det kan inte 

uteslutas att det påverkat kvalitén på de övriga intervjuerna, men å andra sidan hade båda 

författarna erfarenhet från att genomföra semistrukturerade intervjuer och en av författarna hade 

en mångårig erfarenhet av att samtala med unga vuxna med psykossjukdomar. Förhoppningen är 

således att resultatet inte påverkades så mycket av att testintervjun uteblev. 

 

Giltigheten i studien bedöms utifrån hur konsekvent datainsamling samt analys har genomförts 

(Graneheim & Lundman, 2004). I detta avseende bjuder studien på några metodologiska 

svagheter. Då den tid som från början var avsedd för materialinsamlingen inte kunde hållas (av 

orsaker som inte berodde på författarna själva) blev den ursprungliga planen att båda författarna 
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skulle delta i alla intervjuer omöjlig att genomföra. Bara fyra intervjuer genomfördes med båda 

författarna närvarande. Fördelen med två intervjuare var möjligheten till flera infallsvinklar och 

andra följdfrågor. En nackdel kunde däremot vara att den intervjuade riskerade att känna sig i 

underläge och därmed hämmad. Författarna upplevde vid samtliga intervjuer en god och 

samarbetsvillig stämning. Ett gott bemötande och ett genuint intresse för intervjupersonens 

berättelse gagnade hos denne känslan av att vara utvald och viktig. Inspelningen av intervjuerna 

medförde risken att informanterna kunde känna sig obekväma, åtminstone i början av samtalet. 

De flesta ansåg sig dock inte störda av inspelningen. I ett fall fördes anteckningar under 

intervjun då studiedeltagaren inte gav samtycke till att samtalet spelades in. Sammanfattningsvis 

kan det inte uteslutas att en ojämn datainsamlingsmetod påverkat studiens giltighet och 

överförbarhet i negativ riktning. 

 

Intervjuernas längd varierade mellan 25 och 55 minuter, beroende på vilka frågor och tankar 

som väcktes hos respondenterna. Användandet av en frågeguide bidrog till att alla deltagare 

kunde ge sin berättelse utifrån samma frågeområden, vilket styrker studiens giltighet. Författarna 

var noga med att inte diskvalificera något svar eller peka på inkonsekvenser i resonemanget. Det 

var emellertid oundvikligt att författarnas förförståelse påverkade deras sätt att fråga och därmed 

gav riktning åt frågandet. Själva analysen av de transkriberade intervjuerna utförde författarna 

på var sitt håll, men genom hela analysprocessen har författarna reflekterat och diskuterat med 

varandra angående resultatet, vilket stärker studiens tillförlitlighet. 

 

Studiens överförbarhet syftar till om och i vilken utsträckning studien kan vara överförbar till 

andra sammanhang. Överförbarheten underlättas om kultursammanhang, urval, deltagarnas 

egenskaper, datainsamling, process samt analys är väl beskrivna (Graneheim & Lundman, 

2004). Författarna anser att både metod och analys och därtill beskrivningen av informanter är 

framställda på ett sådant sätt att en läsare av den aktuella studien skulle kunna bedöma om 

resultatet kan användas i ett liknande sammanhang. 

 

4.2.1 Studiens teoretiska och kliniska betydelse 

Resultaten från denna studie visar att kroppslig hälsa inrymmer mer än biologi och är betydligt 

mer än endast avsaknad av patologiska förändringar.  Utifrån den unga patientens synvinkel 

gestaltas kroppslig hälsa som ett mångdimensionellt fenomen som går långt utanför den 
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biomedicinska traditionen. Ett holistiskt hälsobegrepp borde således integreras i vården av unga 

vuxna med psykossjukdom. Det är patientens egen förståelse av hens hälsa som borde styra 

psykiatrisjuksköterskans omvårdnadsarbete i stort och hälsofrämjande insatser i synnerhet. 

 

Denna studie kan förhoppningsvis uppmuntra läsaren till att reflektera över innebörden i olika 

perspektiv på hälsa och över sin egen förförståelse inom detta område. Den kan eventuellt också 

bidra till att den psykiatriska vården anpassas bättre till den unika patienten. De av deltagarna 

uttryckta önskemålen om hjälp och stöd kan möjligen synliggöra behov av att modifiera och 

individualisera befintliga program för bättre hälsa hos nyinsjuknade personer med psykos. 
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BILAGA 1 

Frågeområden 

 

1. Bakgrundsfrågor rörande patientens ålder, sociala situation, kontakter med 

psykosmottagningen och dylikt.  

2. Berätta om när du blev sjuk. 

3. Vad betyder kroppslig hälsa för dig? 

4. Hur var din kroppsliga hälsa innan du började läkemedelsbehandling mot din sjukdom? 

5. Hur är din kroppsliga hälsa idag? 

6. Vill du förbättra din kroppsliga hälsa, och i så fall hur? 

7. Finns det något stöd/hjälp som du skulle behöva i detta? 

 

 

För att få respondenterna att fördmedla en så djup och bred berättelse som möjligt kan det bli 

aktuellet att använda sig av terapeutiska kommunikationstekniker. Exempelvis kan följande 

frågor ställas: ”Hur menar du då?”, ”Kan du berätta mer?” ”Du säger att du inte kan…?” 

(Townsend, 2011). 

 


