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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: De normativa föreställningarna om livskvalitet och hälsa uppvisar stora likheter och 

de är beroende av varandra. Det är av stort intresse att utforska hur psykisk hälsa och livskvalitet 

påverkar varandra då patienter med psykiatriska diagnoser ändå kan uppleva hälsa. Flertalet 

kvantitativa studier är genomförda om livskvalitet vid specifika psykiatriska diagnoser. Det finns 

i dagsläget brist på sammanställd forskning om individuella upplevelser av livskvalitet hos 

människor med olika psykiatriska diagnoser. Syfte: Att sammanställa hur människor med  

psykiatrisk diagnos upplever sin livskvalitet. Metod: Litteratursammanställning av kvalitativ 

forskning baserat på innehållsanalys av 23 artiklar. Resultat: Analysen resulterade i fyra teman: 

fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer samt en meningsfull vardag, med kategorierna: 

betydelse av fysisk hälsa, att leva med livslång medicinering, acceptans och förståelse, att 

uppskatta det man har, spiritualitet, att ha- eller ta kontroll, brist på kontroll, vikten av sociala 

relationer, att få hjälpa andra, problematik kring relationer, stigmatisering, att ha arbete eller 

sysselsättning, en rik fritid, mål och ambitioner, dagliga rutiner och struktur samt närmiljö- att 

ha ett hem. Slutsats: Upplevelser av livskvalitet kan beskrivas utifrån de kategorier som 

framkommer i resultatet. Genom att vårdpersonal beaktar kategorierna och dess innebörd kan god 

livskvalitet främjas hos patienter med psykiatriska diagnoser.  

Sökord: Livskvalitet, Psykiatrisk diagnos, Upplevelser, Litteraturstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Health and quality of life are two very dependent concepts. It is of great interest to 

explore the dependences between psychological health and quality of life, since a patient with a 

psychiatric diagnose can still experience health. There is a lack of compiled qualitative research 

about the individual experiences of quality of life in patients with psychiatric diagnoses. Aim: 

The aim of the present work is to compile research on experiences of quality of life in people 

with psychiatric diagnoses. Method: A literature review of qualitative research based on content 

analysis of 23 articles. Results: Highlighted themes are: physical health, mental health, social 

relationships, and a meaningful everyday life, with these categories: importance of physical 

health, living with lifelong medication, acceptance and understanding, appreciating what you 

have, spirituality, having or taking control, lack of control, the importance of social 

relationships, getting to help others, concerns relating to relationships, stigma, having a job or 

occupation, a rich leisure, goals and aspirations, daily routines and structure and local 

environment – to have a home. Conclusion: Experiences of quality of life can be described in 

terms of the categories that emerge in the results. Paying attention to the meaning of these 

categories, as a nurse, could be useful in promoting good quality of life for patients with 

psychiatric diagnoses. 

 

Keywords: Quality of life, Psychiatric diagnoses, Experiences, Literature Review. 
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BAKGRUND 

Livskvalitet 

Livskvalitet är en subjektiv och individuell upplevelse enligt The World Health Organization – 

WHO som omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det 

värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer 

och intressen. Det är ett brett koncept som på ett komplext sätt påverkas av individens nivå av 

självständighet, hälsa, psykologiska status, personliga tro, sociala nätverk och närmiljö (1). 

Livskvalitet kan även ses som ett värde och ett mål. Ökad eller bevarad livskvalitet är ett centralt 

mål inom delar av hälso- och sjukvården. Målet verkar ha störst betydelse då sjukdomstillståndet 

är obotligt, som till exempel inom palliativ vård, vård av kroniskt sjuka och vård av 

handikappade personer. Även inom psykiatrin har livskvalitetsmålet en central roll (2). Det finns 

olika aspekter av livskvalitetskonceptet. Några av dessa är generell tillfredsställelse med livet, 

fysisk hälsorelaterad livskvalitet och mental hälsorelaterad livskvalitet. Livskvalitet kan även ses 

utifrån ett subjektivt perspektiv och ett objektivt perspektiv, där WHO:s definition representerar 

ett subjektivt perspektiv. Det objektiva perspektivet på livskvalitet inkluderar objektiva 

indikatorer för hälsa, så som boende och ekonomi (3). 

Hälsa och livskvalitet 

De normativa föreställningarna om livskvalitet uppvisar stora likheter med de normativa 

föreställningarna om hälsa (2), då hälsa påverkar livskvaliteten och livskvaliteten påverkar 

hälsan. Enligt WHO:s allmänna definition av hälsa innebär hälsa ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande som är oberoende av sjukdom eller handikapp (4). 

Vid sjukdom kan livskvalitet sättas i relation till hälsa. Då god hälsa kan upplevas trots sjukdom 

så kan även livskvalitet upplevas trots sjukdom. Hälsorelaterad livskvalitet  är ett 

multidimensionellt koncept som fokuserar på hälsotillståndets påverkan på livskvaliteten. 

Hälsorelaterad livskvalitet inkluderar domäner relaterade till fysiskt, mentalt, emotionellt och 

socialt fungerande och inkluderar välbefinnande och tillfredsställelse med livet, som också är del 

av hälsotillståndet (5). Välbefinnande är ett tillstånd där ens fysiska, mentala och sociala funktion 

maximeras i en stödjande miljö, så att ett fullt tillfredsställande och produktivt liv kan levas (6).  
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Vårdvetenskapens syn på hälsa överensstämmer med WHO:s holistiska hälsodefinition. Hälsa 

och sjukdom är nämligen inga motpoler utan parallella processer som förekommer under hela 

livet. Hälsa är en utvecklingsprocess i livet där individen lever enligt sina personliga värderingar 

och aktivt försöker skapa mening i tillvaron (7). Hälsa kan ses som ett integrerat tillstånd av 

sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande, men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom. 

Hälsa innebär att människan som består av kropp, själ och ande, känner sig hel och integrerad i 

ett dynamiskt tillstånd präglat av rörelse, utveckling och förändring (8). Modellen om 

människans olika hälsopositioner, även kallad för hälsokorset inom vårdvetenskapen, visar 4 

olika positioner från A till D (för bild, se referens 8). I position A upplever människan 

välbefinnande och känner sig frisk trots objektiva tecken på ohälsa, som vid till exempel en mani. 

I position B upplever sig människan som frisk och inga objektiva tecken på ohälsa finns. I 

position C upplever sig personen som sjuk, men inga objektiva fynd finns, som vid till exempel 

hypokondri eller otydliga diagnoser. I position D befinner sig människor som både upplever 

ohälsa, illabefinnande och har påtagliga tecken på det (8). 

Mäta livskvalitet 

Livskvalitet  kan mätas genom utformade skalor baserade på viktiga områden som påverkar 

livskvaliteten, men den kan också belysas kvalitativt genom intervjuer av individers egna 

upplevelser av livskvalitet. The World Health Organisation Quality of Life (WHOQOL-100),  

WHO:s skala för livskvalitet, baseras på de sex områdena fysisk hälsa, psykiskt välbefinnande, 

nivå av oberoende, relationer, miljö samt spiritualitet-personlig tro. Underkategorier till fysisk 

hälsa är energi och utmattning, smärta och obehag samt sömn och vila. Psykiskt välbefinnande 

har underkategorierna självbild och utseende, negativa känslor, positiva känslor, självkänsla samt 

tänkande, lärande, minne och koncentration. Nivå av oberoende är indelat i mobilitet, ADL - 

activity of daily living, huruvida beroende av medicinska substanser föreligger samt 

arbetsförmåga. Området relationer innefattar personliga relationer, socialt stöd och sexuell 

aktivitet. Underkategorier till området miljö är finansiella resurser, frihet, fysisk trygghet, 

tillgänglighet och kvalitet på hälso- och sjukvård, hemmiljö, deltagande i- och möjligheter till 

rekreation/fritid samt fysisk miljö. Det sista området i WHO:s skala för livskvalitet, spiritualitet-

personlig tro, innefattar även religion (1). 
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Psykisk sjukdom 

Psykisk sjukdom är ett svårdefinierat begrepp då det saknas en konsekvent fungerande definition 

som täcker alla situationer. Detta betyder att det inte finns några specifika begränsningar för 

konceptet psykisk sjukdom, som det finns för somatiska sjukdomar. Psykiska sjukdomar har 

tidigare definierats som till exempel ”distress”, ”dyscontrol”, ”disadvantage”, ”disability”, 

inflexibility”, ”irrationality”. Varje indikator är beskrivande, men ingen täcker hela begreppet (9). 

Ett tillstånd är en psykisk sjukdom endast om det är skadligt enligt sociala värderingar, betraktas 

som på något sätt farligt för individen eller samhället, och därmed åtminstone potentiellt kräver 

läkarvård (10).  

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-V, definierar psykisk sjukdom som 

ett syndrom karaktäriserat av en kliniskt signifikant störning i en individs kognition, 

känsloreglering eller beteenden som återspeglar en dysfunktion i de psykologiska, biologiska 

eller utvecklingsmässiga processerna som ligger till grund för de mentala funktionerna (11). 

Syndromet eller mönstret får inte vara enbart en förväntad eller kulturellt betingad respons på en 

särskild händelse, så som till exempel en närståendes död. Psykisk sjukdom måste betraktas som 

en manifestation av en beteendemässig, psykologisk eller biologisk dysfunktion hos individen. 

Avvikande beteende (politiska, religiösa, sexuella) eller konflikter mellan individen och 

samhället räknas inte som psykisk sjukdom, såvida det avvikande beteendet eller konflikten inte 

är ett symtom på en dysfunktion hos individen (9). Gemensamt för alla diagnoser är att de 

inbegriper ett lidande och en funktionsnedsättning (12). 

Psykisk sjukdom och livskvalitet 

Att undersöka hur livskvaliteten är hos personer med psykiatriska diagnoser har blivit viktigt för 

utvecklingen av vård och behandling de senaste åren (13). Det är oklart vilka faktorer som bäst 

förutsäger livskvalitet hos personer med psykiatrisk problematik. Det är därför en stor utmaning i 

forskarvärlden att ta fram lämpliga mätmetoder till ett så brett koncept som livskvalitet (14). Det 

finns både kvantitativa och kvalitativa metoder för att utforska livskvalitet vid sjukdom.  

Tidigare forskning 

Studier om livskvalitet och psykiatrisk sjukdom finns i begränsad omfattning. De flesta studier 

om livskvalitet är kvantitativa och mäter samband mellan en specifik psykiatrisk diagnos och 

livskvalitet. Studier som mäter samband har visat att personer med diagnosticerad depression 
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skattar sin hälsorelaterade livskvalitet lägre om depressionen blir försämrad (15). Studier har 

också visat att människor med schizofreni eller schizoaffektivt syndrom upplever lägre 

livskvalitet vid högre sjukdomsinsikt (16). Förstagångsinsjuknade i psykos med samtidig social 

ångestproblematik upplever lägre livskvalitet även efter medicinsk behandling, än de som har 

lägre social ångest. De har samtidigt större medvetenhet om sin sjukdom och sämre 

anpassningsförmåga, svårigheter med socialt samspel och mer depression (17).  

 

En annan studie visar att Antonovskys känsla av sammanhang har större samband med 

livskvalitet hos personer med schizofreni än effekten av endast familjeinriktad psykoedukation. 

Ju starkare samband mellan känsla av sammanhang och livskvalitet destå större fördel kan vinnas 

av psykoedukationen. Känsla av sammanhang, eller KASAM, är en salutogen hälsomodell av 

Aaron Antonovsky, som menar att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk, utan rör 

sig mellan de två polerna frisk och sjuk. Graden av KASAM (känsla av sammanhang) ligger till 

grund för var individer befinner sig mellan de två polerna frisk och sjuk (18). 

 

En annan studie visar att risken för återfall i sjukdom är lägre om personer med schizofreni 

skattar sin livskvalitet högre. Hur livskvaliteten skattas i förhållande till funktionsförmåga har 

stor betydelse för återfall i sjukdom (19). I en litteraturstudie från Nigeria som omfattar olika 

psykiatriska diagnoser har WHO:s skala för mätning av livskvalitet använts vid samtliga sex 

sammanfattade studier. Resultatet visar att det finns ett positivt samband mellan hög livskvalitet 

vid psykisk sjukdom och att vara gift, att ha arbete, men också socialt stöd. Låg livskvalitet vid 

psykisk sjukdom har ett samband med sjukdomsfaktorer så som andra samtida medicinska 

problem, dålig följsamhet till medicinsk behandling eller ångest- och depressionssymtom (20). 

I en syntes av kvalitativa studier om livskvalitet vid olika psykiatriska diagnoser framkommer sex 

huvudteman som associeras med livskvalitet. Dessa är välbefinnande och illabefinnande; 

kontroll, autonomi och val; självuppfattning; tillhörighet; aktivitet; samt hopp och hopplöshet. 

Studien försöker lyfta vikten av att skalor ska utformas så att de är anpassade till personer med 

psykisk sjukdom genom att ta bort fokus något ifrån den fysiska hälsan, till fördel för den 

psykiska (21).  
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Problemformulering 

Hälsa och sjukdom är inte motpoler, utan parallella processer under livet. Så trots att en individ 

har en diagnos som inbegriper lidande eller visar objektiva tecken på ohälsa, kan individen ändå 

uppleva hälsa och välbefinnande (8). Därför är det av intresse att belysa livskvalitet och hur den 

upplevs av människor med psykiatriska diagnoser. Detta kan ge kunskap om vad som kan vara av 

betydelse i individens liv för att sjukvårdspersonal ska kunna främja livskvalitet. Att främja 

livskvalitet kan ge individer med psykiatrisk diagnos en möjlighet att upprätthålla en 

tillfredsställande tillvaro (22). 

Syfte 

Att sammanställa upplevelser av livskvalitet hos människor med psykiatrisk diagnos. 

Frågeställningar 

Vad är viktigt för att människor med psykiatrisk diagnos ska uppnå god livskvalitet? 

Vilka hinder finns för att uppnå god livskvalitet hos människor med psykiatrisk diagnos? 

METOD 

Design 

Systematisk litteraturstudie, som är en lämplig metod för att sammanställa forskning och få en 

bred och djup kunskap inom ett valt område (23). Litteraturstudien har en kvalitativ ansats då 

syftet är att belysa upplevelser av livskvalitet.  

Sökstrategi 

Litteratursökningarna genomfördes i databaserna CINAHL, AMED, PsychInfo, PsychExtra, 

PsychArticles och SCOPUS. Intentionen var att sökordet quality of life skulle kombineras med 

namnet på samtliga av de stora diagnosgrupperna i DSM-IV. Då sökorden inte identifierade 

kvalitativa studier som motsvarade litteraturstudiens syfte, så kompletterades sökorden med 

vanliga begrepp inom kvalitativ forskning: lifeworld, interviews, qualitative och qualitative study. 

Hjälp av en bibliotekarie användes för att kvalitetssäkra sökmetoden. Sökstrategin presenteras i 

Tabell 1 och 2. Litteraturstudien innefattar 23 vetenskapliga artiklar.  
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Inklusionskriterier 

Vetenskapliga originalartiklar publicerade de senaste 15 åren som behandlar vuxna män och 

kvinnor med olika psykiatriska diagnoser. Ansatsen skulle vara kvalitativ och i artiklarna skulle 

informanternas upplevelse av livskvalitet framgå. Studierna skulle vara applicerbara i förhållande 

till ett svenskt välfärdssamhälle. Artiklarna skulle dessutom vara författade på svenska eller 

engelska. 

Exklusionskriterier 

Review-artiklar och artiklar som inte var peer-reviewgranskade exkluderades. Även diagnoser 

som demens och sekundära diagnoser till somatiska sjukdomar uteslöts. Artiklar på andra språk 

än svenska och engelska exkluderades. 

Tabell 1: Sökningar i Cinahl, AMED, PsychInfo, PsychExtra och PsychArticles: 

Sökning Sökord Utfall Vald artikel 

enligt Bilaga 1. 

1 ”bipolar disorder” ”quality of life” 

”qualitative” 

20 #17, #9 

2 “schizophrenia” “quality of life” 

“qualitative” 

27 #16, #12, #21 

3 “quality of life” “qualitative study” 308 #7 

4 “quality of life” “schizophrenia” 

“patients” “community” 

172 #11 

5 “quality of life” “interviews” 

“qualitative” “mental illness” 

32 #1, #6, #18, #20  

6 “value of life” “mental illness” 3 #23 

7 “exploration” “perspectives” 

“schizophrenia” “quality of life” 

2 #22 

8 “chronic mental illness” “photovoice” 1 #15 

 

Tabell 2: Sökningar i SCOPUS 

Sökning Sökord Utfall Vald artikel 

enligt Bilaga 1 

9 “bipolar disorder” “quality of life” 

“qualitative” 

35 #3, #2, #19  

10 “schizophrenia” “quality of life” 111 #5, #8 
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“qualitative” 

11 “qualitative” “quality of life” 

“interviews” “mental illness” 

63 #4 

12 “lifeworld” “bipolar disorder” 3 #13, #10 

13 “living with bipolar disorder” 12 #14 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklarna granskades enligt kvalitetsmall för kvalitativa studier från Statens beredning för 

medicinsk utredning, SBU (24). Artiklarna är graderade efter denna mall från låg, medelhög, till 

hög kvalitet. Mallen är uppbyggd för SBU utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (25) 

beskrivning av evidensbaserad vård och kvalitetsgranskning. Artiklar som uppfyllde mer än 75% 

av kvalitetsindikatorerna ansågs vara av hög kvalitet. Studier som uppfyllde 50-75% av 

kvalitetsindikatorerna hade medelhög kvalitet och studier med mindre än 50 % bedömdes ha låg 

kvalitet. Tre av 23 inkluderade artiklar bedömdes ha låg kvalitet men har inkluderats ändå då de 

var betydelsefulla för litteraturstudiens syfte.  

Resultatanalys 

Resultatanalysen utgick ifrån en kvalitativ innehållsanalys (26). I innehållsanalysen bröts 

resultatet ner från helhet till mindre delar och sattes sedan ihop till en ny helhet, för att få en 

förståelse för innebörden i de vetenskapliga artiklarna.  

Först har de utvalda artiklarna lästs igenom upprepade gånger för att uppnå förståelse för 

helheten och resultatet. Artiklarna har efter granskning sammanfattats i en tabell (se Bilaga 1). 

Meningsbärande enheter som svarade mot syftet har extraherats ur artiklarnas resultat och har 

därefter samlats i en arbetstabell (Tabell 3). Enheterna kondenserades, kodades och märktes med 

artikelns nummer för att under analysens gång kunna gå tillbaka till originalstudien och för att 

kunna referera. De meningsbärande enheterna klipptes ut tillsammans med de kondenserade 

enheterna, så att det gick att gå tillbaka till den meningsbärande enheten. Detta för att kunna 

pendla mellan helhet och delar. De kondenserade enheterna jämfördes utifrån sina likheter och 

skillnader tills de bildade ett mönster. De kategorier som framkom länkades till varandra och fyra 
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teman framkom (26). Ett exempel på analysprocessen presenteras i Tabell 3 med exempel på 

meningsbärande enheter, kondenserade meningsbärande enheter, kategorier och teman. 

Tabell 3: Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kategori Tema 

Att ha ansvar för och vara behövd 

av sina barn gör det möjligt att 

påverka en mani, en mer 

emotionellt öppen period av livet, 

genom att skjuta fram den så att 

den inträffar vid ett senare tillfälle 

eller en bättre tid i livet. 

Ansvaret för ett barn ger 

ökad kontroll över 

sjukdomen. 

Att ha eller ta 

kontroll 

Psykologisk 

hälsa 

Att plocka lingon i skogen och 

svamp under hösten. Fiska, vara i 

naturen så mycket som möjligt, 

kunna studera, skriva, jag gillar 

bilder, få mina sinnen stimulerade, 

det är livet det. Det får mig att må 

bra. 

Rekreation genom hobbyer 

ger välmående 

En rik fritid En 

meningsfull 

vardag 

Jag upplevde att biverkningarna av 

medicinen var värre än de problem 

jag hade med psykosen. 

Biverkningar värre än 

sjukdom 

Att leva med 

livslång 

medicinering 

Fysisk hälsa 

Jag är inte bipolär. Jag har bipolär 

sjukdom, det är något som jag lever 

med men det är inte vem jag är. 

Att leva med sin diagnos 

utan att låta den bli ens 

identitet. 

Acceptans och 

förståelse 

Psykologisk 

hälsa 

 

Etiska överväganden 

Då författarna behandlade forskning som redan genomgått etisk granskning diskuterades etiska 

överväganden angående det material som använts. Material har inte förvanskats eller text 

plagierats. Vid översättning av språk från engelska till svenska har risken för att förlora innebörd 

i översättningen beaktats. Författarna har varit neutralt inställda till olika forskningsresultat och 

inte valt bort artiklar eller tolkat artiklarnas resultat för att få fram något som låg i författarnas 

egna intressen (27). Samtliga etiska överväganden har noga beaktats under hela processen. 
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RESULTAT 

Följande resultat baseras på de inkluderade studierna som finns presenterade i Bilaga 1. Totalt 

inkluderades 23 vetenskapliga studier . I Tabell 4 presenteras de teman och kategorier som 

framkom under resultatanalysen. 

Tabell 4: Översikt av teman och kategorier 

Teman Kategorier 

Fysisk hälsa Betydelse av fysisk hälsa 

Att leva med livslång medicinering 

Psykisk hälsa Acceptans och förståelse 

Att uppskatta det man har 

Spiritualitet 

Att ha eller ta kontroll 

Brist på kontroll 

Sociala relationer Vikten av sociala relationer 

Att få hjälpa andra 

Problematik kring relationer 

Stigmatisering 

En meningsfull vardag Att ha arbete eller sysselsättning 

En rik fritid 

Mål och ambitioner 

Dagliga rutiner och struktur 

Närmiljö- att ha ett hem 

 

Fysisk hälsa 

Betydelse av fysisk hälsa 

Att ha fysisk hälsa var ett av de vanligaste nämnda områdena för god livskvalitet. Fysisk hälsa 

innebar att hålla igång, vara fysiskt aktiv eller att få sina grundläggande behov tillgodosedda (28–

31). Exempel på grundläggande behov var mat och sömn. I perioder med påträngande 

sjukdomssymtom gav sömn ett skydd och vila (31). Att byta ett negativt beroende till ett positivt, 

som till exempel fysisk träning, ökade välmåendet (32).  
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Att leva med livslång medicinering 

Mediciner hade positiv effekt på sjukdomssymtom, men gav försämrad fysisk hälsa (33). 

Livskvalitet innebar att biverkningar av medicinerna hölls nere och att en individuellt anpassad 

medicinsk behandling utformades (28,34–36). Problem med medicinska biverkningar kunde vara 

värre än själva sjukdomen (37) och ledde till dålig följsamhet till den medicinska behandlingen 

(33). Att leva med livslång medicinering kunde innebära att vara tvungen att acceptera 

viktuppgång eller alternativt utföra hård fysisk träning för att hålla vikten (38). Att erkänna 

behovet av förskrivna läkemedel innebar en begränsad livsstil och förlorad autonomi genom att 

vara tvungen att ta mediciner (37,39). Det var bekymrande att biverkningarna påverkade 

förmågan att arbeta och den sexuella förmågan negativt (29,37). Kvinnor blev inte tillräckligt 

informerade om den medicinska behandlingens påverkan på menstruation, graviditet eller 

familjeplanering (40). De beskrev också att medicinerna påverkade den de var, deras sinnen, 

deras beteenden, deras utseende och även att det gav en känsla av att något var fel med ens 

person (39–41).  

"I found that I put on a lot of weight over the last two or three years. I feel so uncomfortable.… I 

feel too self-conscious. I feel like everybody in the neighborhood knows there's this girl and 

something's wrong with her. I don't feel that womanly, and other times I feel that I am very much 

a woman." (40). 

Psykisk hälsa 

Acceptans och förståelse 

Det fanns svårigheter med att särskilja sin person från sin diagnos, vilket kunde skapa inre 

konflikter som påverkade ens självbild och välbefinnande. Det ansågs viktigt att kunna se sig 

själv som en person och inte som en diagnos. Detta innebar att inte låta diagnosen bli ens 

identitet, eller ta över ens liv, utan istället se sig som en unik individ som lever med en diagnos 

(29,40,42). I en studie där deltagare hade diagnos Attention Deficit Hyperactivity Disorder- 

ADHD ansåg deltagarna att det neuropsykiatriska funktionshindret var en viktig del i deras 

personlighet som inkluderade såväl positiva som negativa kvaliteter (33). 
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Det var viktigt att inse att ens liv var ett liv med diagnosen (35). När de accepterade detta och 

började ta ansvar för att klara av livet med sin diagnos, blev de också mer hoppfulla att kunna 

göra det i framtiden (43). Den tidiga sjukdomsperioden bestod av förnekelse och svårigheter att 

förstå sin livsomvälvande diagnos (37). Samtidigt som det var tungt att bli diagnosticerad kunde 

det också vara en lättnad och få en biologisk eller emotionell förklaring till varför något hade 

kännts konstigt eller varför det hade funnits ett obegripligt starkt känsloliv (31,43). Accepterandet 

var fysiskt, spirituellt och emotionellt (29). Acceptans innebar att se lidandet, ta emot det onda, 

tolerera det, erkänna sin kamp och motgångar men också färdigheter och talang (38). Det fanns 

svårigheter med att försöka förstå sig på sin psykiska sjukdom och det beskrevs som en daglig 

kamp att få förståelse för livet med sjukdomen (31,44). Det fanns en ambivalens mellan känslan 

att orsaken till sjukdomen låg hos en själv och att det inte gjorde det (40). Att ta sin sjukdom på 

allvar, bli mer medveten om den och få förståelse genom psykoedukation eller egen sökt 

information via internet, ansågs viktigt och fördelsamt för att kunna hantera sjukdomen och 

utveckla copingstrategier. Då erhölls kunskap om vad som kunde förväntas såväl som insikt i 

symtom vid tidigare sjukdomsepisoder, vilket gav större motståndskraft vid nästa episod 

(35,43,45–47).  

Det framkom negativa tankar i form av att inte klara saker som andra och att jämföra sig med 

andra (47). Acceptans och förståelse för sjukdomen innebar att vara öppen mot sig själv och 

andra om hur livet var, att inse och acceptera sina begränsningar och behov av hjälp. Det innebar 

att behöva ge upp sådant som många människor tog för givet i livet (35,45).  

Den tidiga perioden av sjukdomen beskrevs i termer som att känna sig annorlunda (47). Det var 

viktigt att förstå att innebörden av att vara annorlunda inte betydde samma sak som att vara 

mindre värd (38). Det fanns en stark vilja och önskan att vara normal och känna sig normal med 

andra. Att vara normal innebar att leva ett normalt liv, bli behandlad som en jämlik och att kunna 

åstadkomma något (34,38,42). En kvinna beskrev hur viljan att passa in ledde till att hon försökte 

vara någon annan än sig själv: 

”…I would be trying to be like another person, and it became confusing and very unhappy; and 

so I decided to be myself.” (36). 
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Att uppskatta det man har 

Livskvalitet beskrevs som att kunna uppskatta små saker i livet och att glädjas över dem 

(32,34,47). Det gav lycka att vara glad för det som man hade (32). Det var viktigt att tänka 

positivt i form av ”det finns de som har det värre”. Det fanns de som valde att jämföra sig med de 

som hade det sämre än dem själva istället för att jämföra sig med de som ansågs vara normala 

(43,47). 

‘‘I have a roof over my head, I have food to eat and clothing and my computer and my stereo, 

and if I compare my life with some of those starving people in other countries, it’s like I’m living 

in heaven compared to them.’’ There’s always somebody better off or worse off than yourself. 

(47). 

Spiritualitet 

Tron på någonting större än en själv var positivt för livskvaliteten, gav en upplevelse av stöd och 

acceptans, men sågs också som en källa till kraft och inre styrka (29,40,45). Sjukdomsupplevelser 

kunde ge spirituell insikt och i ensamhet fanns det lugn och förtröstan i att tala till högre makter 

(29,36). Spiritualitet fanns  inte bara i religion utan också i kreativa aktiviteter eller i sin egen 

livsfilosofi. Det behövdes vila ifrån tankar och intryck, från emotionell stress, från ansvar, men 

också från praktiska problem, för att klara av vardagen (35,40). 

Det fanns dock negativa aspekter med religiositet, då det kunde medföra svårigheter att skilja på 

sjukdom och religiösa upplevelser eller utgöra hinder för att vara öppen om det, då rädslan för att 

bli bedömd som psykotisk hindrade en (29).  

Att ha- eller ta kontroll 

Med rätt förutsättningar och copingstrategier uttrycktes det inte vara så farligt att ha en 

psykiatrisk diagnos (37). Att utveckla copingstrategier eller självhjälpsstrategier gav en känsla av 

att få kontroll över sin psykiatriska problematik och öka livskvaliteten (45,47). För att uppnå en 

högre nivå av självkontroll krävdes först och främst acceptans och förståelse för sin diagnos (31). 

Det fanns ett behov av att ta tillbaka kontrollen över sitt liv. Detta kunde hanteras genom att 

använda alla sina inre resurser och erfarenheter (43), att vara uppmärksammad på tidiga 

sjukdomstecken för att stoppa sjukdomsförloppet (35,38) eller att skämta om vad som var fel för 

att få det att kännas lättare (36). Att få barn eller att ha barn kunde räta upp en och ge kontroll 
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över sjukdomen och dess symtom, då ansvaret gjorde det möjligt att påverka sjukdomsförloppet 

(35,40). Materiella ting i form av eget boende och bil kunde ge upplevelser av mer kontroll (44). 

En mamma beskrev hur hon tog kontroll över sina symtom: 

“I’ve been able to redirect my manic periods to more suitable periods when I’ve had less to do at 

work. (Int: How? ‘‘I’ve been able to redirect’’ you say. Do you mean that you are able to 

determine when your manic periods occur?) In a way, yes. Because when I’ve seen that I have 

responsibility. . … I have some sort of ability to control myself, I’m sure. I can’t explain it any 

more, it’s just as I described it, it’s that way that it has appeared to me”. (35).  

Brist på kontroll 

Brist på kontroll hade negativ påverkan på livet och livskvaliteten (29,31,36,39–41,43–45,47–

49). Det fanns deltagare som beskrev en förlust av kontroll över sina liv i unga år, innan 

sjukdomen bröt ut, på grund av trauman efter misshandel eller sexuellt utnyttjande (44,48). 

Bristen på kontroll var som störst under sjukdomsepisoderna, vilka beskrevs som att totalt tappa 

kontrollen över kropp och psyke (39). Sjukdomsepisoder kunde leda till att livet stördes eller 

avbröts då jobb förlorades eller relationer förändrades (41). Framträdanden naken bland andra 

upplevdes pinsamt i efterhand, sexualiteten överaktiverades eller extrema saker generellt som 

överdriven träning utfördes (39,40,43). Sjukdomsepisoderna ledde till skuld och skam som 

påfrestade tillfriskningsprocessen (40,41) och i värsta fall ledde till tankar på suicid vid insikt om 

vad som hade gjorts mot anhöriga eller vänner (31).  

Brist på kontroll i vardagen beskrevs som svårigheter i att hantera symtom. Det fanns förvirring 

och osäkerhet angående sjukdomsymtom,  instabilitet i symtom eller en känsla av att inte kunna 

lita på sig själv (31,39,41,47). Det fanns en rädsla för återkommande sjukdomsepisoder (43,45) 

eller för att polis skulle komma och hämta dem av oklar orsak och ta dem till en psykiatrisk 

klinik (49).  

 

Det beskrevs en vilja att vara självständig, men att tvingas förlita sig på andra. Föräldrar eller 

sjukvårdspersonal kunde ta bort känslan av kontroll genom att de tog för mycket ansvar eller 

gjorde sådant som patienten själv kunde göra (29,36,44).  
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Sociala relationer 

Vikten av sociala relationer 

Socialt stöd och sociala relationer var av stor betydelse för välbefinnande och livskvalitet (28–

30,37,46,49,50). Kärlek och nära relationer lyftes fram som något viktigt. En stark längtan 

uttrycktes efter en livspartner (28,45,49) och att få kärlek, vara älskad och accepterad för den 

man är (28,34,44,50). Längtan efter kärlek och att bli älskad kunde även utgöra en fara genom 

sårbarhet och utsatthet inför andra människor (40,48).  

Livskvalitet innebar att vara i en gemenskap och att få dela med sig (34) att ha trofasta, ärliga 

relationer (31) och att ha trygghet och kontinuitet i sina sociala kontakter (29,46). Det var viktigt 

att det fanns någon i ens liv som brydde sig och som var intresserad av hur man mådde (46). 

Sociala kontakter reducerade ensamhet (28,50). Det var viktigt att få prata med andra, att få 

skratta och att ha någon att utföra olika aktiviteter tillsammans med (28). Att ha goda 

vänskapsrelationer kunde vara avgörande i svåra situationer, göra livet värt att leva och förhindra 

suicid (35,36). 

”Friendship has always been important to me, a good conversation means so much more than 

whatever form of medication. I can’t explain it, but friendship is a sort of recognition for me. It 

makes me feel I am part of the world again.” (32) 

Att ha en god relation till sina anhöriga var viktigt (28,34) exempelvis att ha föräldrar som ställer 

upp i kris (30) och att ha närstående som ger stöd och förståelse (41). Familjen var särskilt viktig 

för god livskvalitet om en partner saknades (30).  

Stödjande relationer hjälpte människor med psykiatrisk diagnos att hantera sin psykiatriska 

problematik (30,37). Mötesplatser för likasinnade gav en känsla av samhörighet och möjlighet att  

dela erfarenheter (28,32,46). Det ansågs öka livskvaliteten att möta andra i samma situation 

(29,49) samt gav en känsla av stöd och acceptans (45). Även husdjur kunde ha en viktig social 

funktion, ge trygghet och stabilitet (36).   

Att få hjälpa andra 

Det var viktigt att själv ha en funktion i sina relationer och många uttryckte ett behov av att själv 

kunna hjälpa andra (28,32,35,38,43,45). Det kunde innebära att ta hand om sin familj eller sina 
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barn (28), att vara en förespråkare för andra med samma diagnos (38) eller att arbeta med 

människor i sitt yrke (43). Att kunna hjälpa någon annan och att kunna dela saker med varandra 

beskrevs som lycka (32), att känna sig behövd gav ork att fortsätta kämpa med sin psykiatriska 

problematik (35). Att hjälpa andra gav en positiv självbild (45). 

Problematik kring relationer 

Relationer kunde ha både positiv och negativ inverkan på livskvaliteten (45). Då anhöriga hade 

svårt att hantera symtom eller svängningar i stämningsläge ökade stressen (29). Oförståelse från 

anhöriga och vänner kunde leda till förlust av relationer (40,41,48,49). En psykiatrisk diagnos 

påverkade relationer negativt (34,36,41) därför valde många att bära sjukdomsbördan ensam på 

grund av rädsla för att förlora relationer (36,39). Missförstånd relaterade till diagnosen kunde 

göra att anhöriga drog sig undan (46).  

Ensamhetsproblematik förekom i många beskrivningar (29,36,40,44,48,49). Att inte ha anhöriga 

går emot en social norm vilket gjorde det hela ännu svårare (49). Ensamhet och isolering 

försämrade livskvaliteten (48). Stressen i intima relationer kunde leda till vald ensamhet (40), 

även bristen på relationer överhuvudtaget gjorde att en del valde isolering (44). Vissa 

sjukdomstillstånd gjorde att sociala kontakter undveks (47).  

Att bli bättre på att hantera sin sjukdom ledde till bättre relationer (29). Utbildning för anhöriga 

hade också positiva effekter på relationen då denna gav anhöriga ökad förståelse för 

sjukdomsbild och symtom. Detta gynnade både den som hade en diagnos och de anhöriga som 

fick gå utbildningen (46).  

Stigmatisering 

Att ha en psykiatrisk diagnos innebar att bli utsatt för stigmatisering av andra människor och av 

samhället (29,36,40–43,46,48). Det var vanligt att människor med psykiatrisk diagnos undanhöll 

diagnosen på grund av stigmatisering och rädsla för andras reaktioner (29,34,39,40,42,43,46). 

Somliga erfor att de blev dåligt bemötta och illa behandlade på grund av samhällets fördomar mot 

diagnosen (46). En del kände sig även avvisade och att de inte blev accepterade i samhället (41). 

För att skydda sig själv och inte bli upptäckt som någon med en psykiatrisk diagnos valde vissa 

att flytta ofta (48). Stigmatiseringen påverkade individen och dess livskvalitet negativt, skapade 

känslan av att inte passa in och att vara konstig i andras ögon (32,40,41).  En person upplevde att 



16 
 

diagnosen var något som alltid kunde användas emot dig (42). Stigmatiseringen gjorde det svårt 

att prata om sitt mående och att acceptera sin diagnos (43,48). Även i vården kunde 

stigmatisering förekomma (36). Det var viktigt att få diskutera frågan om skam med 

sjukvårdspersonal (46). 

Den tidigare nämnda stigmatiseringen utifrån kunde skapa ett inre stigma. Självstigmatiseringen 

ledde till en försämrad självbild, påverkade ens inre själv negativt och ledde till begränsning av 

sig själv (42,45). Det inre stigmat påverkade uppfattningen om hur andra såg på en (41).  

Integration i samhället gav acceptans, respekt och påverkade livskvaliteten positivt (32,41). 

Människor med en psykiatrisk diagnos ville bli accepterade, bekräftade, vara som alla andra och 

bli sedda som individer (29,46).  

”All I want is my life back. I want my quality of life back… and feel part of the community… 

and not having to say you have a mental illness.” (41). 

En meningsfull vardag 

Att ha arbete eller sysselsättning 

Att ha ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning var av stor betydelse för deltagare i 

flertalet studier (28–30,32,34,36,44–47,49). För god livskvalitet var det viktigt att ha ett jobb, att 

kunna försörja sig, vara produktiv och att känna sig som en fullvärdig samhällsmedlem 

(28,29,32,47). Arbetet gav ökat självförtroende och förbättrade självbilden (32,44,45) samt gav 

en känsla av självständighet och ekonomiskt oberoende (29,32,49). En sysselsättning kunde 

skapa tillhörighet och ge nytta till andra människor genom den producerade tjänsten (45,46). Det 

fanns ett behov av att lära sig nya saker och att få växa (46). Stolthet kunde upplevas av att delta i 

vanliga aktiviteter (47) och tacksamhet kändes över att bli betrodd med en uppgift (36). Arbetet 

kunde vara ett sätt att undvika sjukdom och en motivation att tillfriskna från en sjukdomsepisod 

(46). Samtidigt framkom det att det kunde vara bekymmersamt att ha ett arbete och att det krävde 

välutvecklade copingstrategier (33). Ett jobb kunde stå i vägen för det egna arbetet att hålla 

sjukdomen i schack (37).  
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Många hade aldrig haft ett arbete och hade svårigheter att få ett jobb (44). Det fanns en rädsla hos 

en del, att de inte skulle klara av ett arbete (40). Att vara sysslolös minskade självrespekten (40) 

och gav en känsla av sorg (34). 

I en studie framkom det att flertalet deltagare var lågutbildade (44). Andra studier bekräftade 

problematik kring skolgång där deltagare hade varit utsatta för mobbning (33) och att sjukdomen 

förhindrade en fullföljd skolgång (33,43,49).  

Ekonomiska bekymmer var vanligt förekommande bland de med psykiatrisk diagnos 

(29,33,46,47,49). En del hade bekymmer med att handha sin ekonomi (33) och flera upplevde att 

de hade ekonomiska begränsningar som påverkade livsstilen (47,49). Att ha en diagnos kunde 

innebära att inte kunna leva upp till normen att vara självförsörjande (29). 

En rik fritid 

Fritidsaktiviteter som att promenera, läsa böcker, resa och titta på film var viktigt för god 

livskvalitet (28,30,34,35,46). Att skapa något eller att uttrycka sig genom konst, poesi eller musik 

nämndes som betydelsefullt (28,31). En del såg även rekreation i sina fritidsaktiviteter som 

trädgårdsarbete eller återhämtning i naturen (35). Att vara sysselsatt under dagtid ansågs förbättra 

välmåendet (34) tillsammans med tid för vila och återhämtning (35).  

”Picking lingonberries and mushrooms in the autumn. Fishing, being in nature as much as 

possible, being able to study, write, I like pictures, having my senses stimulated, that’s like life 

when it’s real. That helps me to feel well.” (35) 

Mål och ambitioner 

I flera studier beskrevs vikten av att ha framtidstro, mål och ambitioner (32,34,38,40,50). 

Livskvalitet var för en del att kunna ha mål, ambitioner och möjligheten att fullfölja dessa (34). 

Det fanns ett inre behov att ha något att sträva emot (32), att ha en tro på att saker kunde bli bättre 

(38) och hopp om ett gott liv som är värt att leva (35).  

Dagliga rutiner och struktur 

Dagliga rutiner och struktur var viktigt för god livskvalitet (29,34,35,38). För en meningsfull 

vardag krävdes struktur (34). Att ha rutiner och struktur som bestämde vad som skulle göras 

ledde till ett ökat välmående (29,35). Struktur hjälpte till att skapa balans i vardagen (41). 
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Regelbunden sömn och sömnstruktur gynnade välbefinnandet (29,35). Föräldrar med psykiatrisk 

diagnos beskrev hur deras barn gav dem anledning att gå upp på morgonen, gjorde att de tog 

ansvar för sig själva och var en drivkraft i deras liv (29,35).  

Det fanns också de som inte alls mådde bra av struktur (28,29,35), utan kände ett behov av att 

komma ifrån dagliga rutiner (28) och ville ta en dag i taget (34,43,45).  

”When I get up in the morning, sometimes I panic because I do not know what I am going to do 

that day. I wake up and the whole world is waiting. I start to panic because there is no structure in 

my life.” (34). 

Närmiljö- att ha ett hem 

Hemmet var av stor betydelse för trygghet och livskvalitet (28,44,47,50). Många uttryckte en 

önskan om eget boende (28,44,47,50). Ett eget boende gav möjlighet till en privat sfär och 

avskildhet (44). En deltagare beskrev det som att man kan vara sig själv i hemmet (50). Hemmet 

kunde också spegla hur personen som bor där mådde (50).  

DISKUSSION 

Upplevelser av livskvalitet för människor med psykiatrisk diagnos kan presenteras utifrån 

följande teman: fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer samt en meningsfull vardag. 

Livskvalitetens betydelse beskrivs i kategorierna betydelse av fysisk hälsa, att leva med livslång 

medicinering, acceptans och förståelse, att uppskatta det man har, spiritualitet, att ha- eller ta 

kontroll, brist på kontroll, vikten av sociala relationer, att få hjälpa andra, problematik kring 

relationer, stigmatisering, att ha arbete eller sysselsättning, en rik fritid, mål och ambitioner, 

dagliga rutiner och struktur samt närmiljö- att ha ett hem. 

Resultatdiskussion 

I skalan The World Health Organisation Quality of Life (WHOQOL-100), WHO:s skala för 

livskvalitet, mäts livskvalitet utifrån områdena fysisk domän, psykologisk domän, nivå av 

oberoende, relationer, miljö samt spiritualitet-personlig tro (1). Dessa områden överensstämmer 

till stor del med de kategorier och teman som framkommer i denna litteratursammanställnings 

resultat. I WHO:s skala är miljön ett stort område, vilket det inte är i denna sammanställning. 

Teman och kategorier motsvarar således inte helt WHO:s indelning av domäner. 
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Fysisk hälsa 

I temat fysisk hälsa beskriver den här litteraturstudiens resultat att det är viktigt att vara fysiskt 

aktiv eller att hålla igång med träning, för att uppnå fysisk hälsa och livskvalitet. Medicinska 

biverkningar ger problem bland annat i form av övervikt och försämrad sexuell förmåga, vilket är 

negativt för hälsan och livskvaliteten. Vikten av att få en individuellt utformad medicinsk 

behandling betonas i resultatet. Viktuppgång är en vanlig biverkan av psykofarmaka enligt 

läkemedelsstudier (51). Studier visar att fysisk aktivitet är viktigt för att förebygga övervikt, oro, 

ångest och inaktivitet som kan leda till depression (7). Ångest- och depressionssymtom ger 

försämrad livskvalitet enligt flera studier (15,17,20). Personer med psykisk sjukdom, framför allt 

psykossjukdomar, kan ha upplevelser av att kroppen tar skada av träning. För att vårdpersonal 

ska kunna hjälpa patienten till upplevelse av fysisk hälsa är det viktigt att möta människan där 

hon befinner sig i sin upplevelse av sin kropp. Detta för att kunna motivera till fysisk aktivitet 

genom individuell anpassning av den istället för att hamna i en kamp om dess nytta (7). 

Psykisk hälsa 

Acceptans och förståelse för sin diagnos beskrivs som positivt för livskvaliteten i den här 

sammanställningen, men det finns studier som visar att människor med schizofreni eller 

schizoaffektivt syndrom upplever lägre livskvalitet vid högre nivå av insikt och förståelse för 

sjukdomen (16). Detta motsäger resultatet i denna sammanställning där det beskrivs hur 

acceptans och förståelse för diagnosen är viktigt för livskvalitet eftersom det möjliggör 

utvecklandet av copingstrategier.  

Den här litteraturstudiens resultatet visar även att människor med psykiatrisk diagnos upplever 

det som viktigt för livskvaliteten att inte identifiera sig med sin diagnos eller att låta sjukdomen ta 

över ens liv. Andra studier visar att identifiering med sin sjukdom har en negativ påverkan på 

livskvaliteten och återhämtning ifrån en sjukdomsepisod, då det ger brist på hopp och lägre 

självkänsla. Brist på hopp kan i sin tur öka depression och självmordsrisk, särskilt om sjukdomen 

ses som ett hinder för drömmar och möjligheter i livet (52). Andra studier visar även att en 

sjukdomsdiagnos kan förändra den egna identiteten och därför är det viktigt för personer som 

diagnosticerats med en psykisk sjukdom att kunna konstruera ett nytt själv och självkänsla som är 

oberoende av sjukdomen (53). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är människan inte sin sjukdom 
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utan lever med den. Det är viktigt för individen att bli sedd som människa och att vårdpersonal 

ser människans unikhet (7).  

Resultatet i den här litteratursammanställningen visar att spiritualitet är ett viktigt område som 

kunde innebära tro inom sin religion men också en spirituell innebörd i kreativa aktiviteter eller 

att ha sin egen livsfilosofi. Tron på något större än en själv ger enligt resultatet i den här 

litteratursammanställningen stöd och acceptans, en källa till kraft och inre styrka eller lugn och 

förtröstan i stunder av ensamhet. Tidigare forskning visar att patientens andliga behov är lika 

viktiga som de fysiska, psykiska och psykosociala behoven (7). Studier visar även att spiritualitet 

är en resurs hos patienten som positivt påverkar hälsa och funktionsförmåga. Depressiva symtom 

och ångest förbättras, drogmissbruk minskar och suicid förebyggs (54).  

Negativa aspekter av religiositet i litteraturstudiens resultat visar en förvirring i att inte kunna 

skilja på religiösa upplevelser och sjukdom. Studier visar att samma svårigheter  finns hos 

personal som kan missbedöma religiösa upplevelser som psykotiska symtom, varför utbildning 

om detta är viktigt (54). 

Att ha kontroll eller brist på kontroll är två kategorier i resultatet som har stort inflytande över 

livskvaliteten. Symtom kunde vara svåra att kontrollera och det krävs ett utvecklande av 

copingstrategier för att kunna ta kontroll över sjukdomen och stoppa progressionen. Andra 

studier visar att psykoedukation kan ge patienten ökad kontroll över sina symtom, att tiden utan 

återinsjuknande förlängs och att akut insjuknande förebyggs (55,56). Psykoedukation ökar 

förmågan att kunna hantera sitt stämningsläge för personer med bipolär sjukdom och ökar 

därmed livskvaliteten (55).  

Den här litteraturstudiens resultat visar att det finns upplevelser av att ansvaret för sina barn kan 

ge ökad kontroll över sjukdomen och ökad livskvalitet. Andra studier har visat att det är en viktig 

livsroll för kvinnor med psykisk sjukdom att få vara mammor. Det höjer självkänslan, ökar 

förmågan att hantera sina psykiatriska problem och ökar dessutom följsamheten till psykiatrisk 

behandling (57).  

Temat fysisk hälsa och psykisk hälsa kan ses ur hälsokorsets perspektiv. Det visar hur hälsans 

dimensioner är både fysiska och psykiska och att helheten är viktig för upplevelsen av god 
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livskvalitet. Det går att uppleva psykisk och fysisk hälsa, trots sjukdom, vare sig sjukdomen är 

psykisk eller somatisk (8). 

Sociala relationer 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att relationer och socialt stöd är av stor betydelse för god 

livskvalitet hos personer med psykiatrisk diagnos. Att socialt stöd och ett socialt nätverk är av 

stor vikt för människor med psykisk ohälsa framkommer i ett flertal studier under de senaste 30 

åren (58). Ett begränsat socialt nätverk ökar risken för fler vårdtillfällen på sjukhus. Goda 

relationer och socialt stöd kan förhindra sjukhusvård vid psykiatrisk problematik. Det finns ett 

positivt samband mellan välmående och ett fungerande socialt nätverk (58). Sambandet mellan 

välmående och sociala relationer uttrycks även i andra studier, samt hur komplicerat det sociala 

samspelet kan vara för människor som lever med psykiatrisk problematik. Relationer är viktiga 

för psykiskt välbefinnande men det krävs samtidigt ett visst mått av psykiskt välbefinnande för 

att överhuvudtaget kunna utveckla och behålla relationer (59). Liknande problematik är synlig i 

denna litteraturstudies resultat där svårigheter med relationer uttrycktes där närstående och 

anhöriga hade svårt att förstå och hantera symtom eller svängningar i stämningsläget.  

Ensamhetsproblematik framkommer i den här litteraturstudiens resultat. Ensamheten kan vara 

självvald eller påtvingad. Begreppet ensamhet kan ifrån ett omvårdnadsperspektiv ses som hälsa 

och ohälsa (7). I ensamhet som hälsa kan man uppleva glädje i att gå en promenad, läsa en bok 

eller uppleva naturen, människan kan njuta av stillhet. I ensamhet som ohälsa upplever man ett 

obehag av att vara ensam, ett lidande uppstår (7). I detta resultat framkom självvald och 

påtvingad ensamhet, ensamhet som hälsa och ohälsa. 

Stigmatisering är vanligt förekommande och leder till känslor av att bli bortstött och illa 

behandlad av samhället. Det förekommer även känslor av att inte vara accepterad och att känna 

sig konstig. Fördomar mot diagnosen leder till ett utanförskap. Sammantaget påverkas 

livskvaliteten negativt och blir försämrad av stigmatiseringen som sker i samhället. Enligt 

Förenta Nationernas deklaration (60) om de mänskliga rättigheterna är alla människor lika värda 

och där beskrivs människans absoluta värdighet, det vill säga den värdighet en människa besitter 

bara för att hon är människa. Denna värdighet inbegriper människans rätt att forma sitt liv och 

hennes rätt att bli bekräftad för den unika person som hon är (7). Stigmatisering omöjliggör detta 



22 
 

då den utesluter människor ur samhällsgemenskap och förminskar människor, får dem att tiga 

och dra sig tillbaka.  

En meningsfull vardag   

Temat ”en meningsfull vardag” inbegriper kategorierna att ha arbete eller sysselsättning, en rik 

fritid, mål och ambitioner, dagliga rutiner och struktur samt närmiljö- att ha ett hem. Gemensamt 

i detta tema är betydelsen av att ha mening i livet, känna att man har ett syfte och praktiska 

förutsättningar för detta. 

I denna litteraturstudie framkommer det att människor med psykiatrisk diagnos kan uppleva 

livskvalitet genom att ha en sysselsättning. En meningsfull sysselsättning ger ett ökat 

självförtroende, en känsla av självständighet och kan även bidra till att sjukdomen hålls i schack. 

Samtidigt kan sysselsättningen störa det egna arbetet med att hålla sin sjukdom under kontroll 

och ställer krav på välutvecklade copingstrategier. Detta något motstridiga resultat kan visa på 

betydelsen av att anpassa sysselsättningen för individen med en psykiatrisk diagnos. En 

sysselsättning är viktig men den får inte bli så krävande att den försvårar återhämtning från 

sjukdomen. I en studie som har undersökt vad sysselsättning betyder för människor som lever 

med somatiska sjukdomstillstånd, visade resultatet att en sysselsättning stärker individen. 

Sysselsättningen kunde hjälpa någon med ett sjukdomstillstånd att ta hand om sin hälsa, ha 

kontroll över sjukdomen, göra att hälsobesvär upptäcks och ibland förklara dem (61).  

 

Livslidande står i relation till upplevelsen av att sakna mening. Meningsfullhet kan handla om 

upplevelsen av att ha en uppgift att fylla (7). Detta framgår i resultatet i denna sammanställning 

där deltagare beskriver vikten av att få hjälpa andra, vara fullvärdiga samhällsmedlemmar, ha en 

rik fritid och ha en uppgift eller arbete att utföra. Vid brist på mening upplevs ett livslidande och 

detta ger försämrad livskvalitet. Viljan att skapa mening ligger nära önskan om att ha en uppgift i 

tillvaron och här kan vårdpersonal lindra en patients lidande genom att utforma aktiviteter som 

kan bli möjliga och meningsfulla för patienten (7).  

Metoddiskussion 

För att sammanställa kunskap inom ett visst område är litteraturstudie en lämplig metod. Syftet 

med den här litteraturstudien var att sammanställa upplevelser av livskvalitet. Att beskriva 
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människors subjektiva upplevelser är centralt inom kvalitativ forskning (23). Enligt Graneheim 

och Lundman (26) är det viktigt att resultatet är så trovärdigt som möjligt. För att beskriva 

trovärdighet använder de begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Giltighet inom kvalitativ forskning handlar om att rätt insamlings- och analysmetod använts i 

förhållande till syftet (26). Endast kvalitativa studier har inkluderats då syftet behandlar 

upplevelser. En studie hade blandad metod men där valde författarna att bara inkludera den del av 

studien som hade kvalitativ ansats. Att endast kvalitativa data är inkluderade kan ses som en 

styrka då litteraturstudien har en kvalitativ ansats. Ett inklusionskriterie var att studierna skulle 

vara applicerbara i förhållande till ett svenskt välfärdssamhälle. Om studier som behandlar 

människor i ett samhälle där det råder fattigdom och brist på basala behov så som mat, husrum 

och vatten inkluderades skulle det kunna ha gett ett annat resultat. För att säkerställa kvalitet i 

litteratursökningen deltog bibliotekarie initialt.  

För att uppnå inklusionskriteriet att litteraturstudien skulle behandla olika psykiatriska diagnoser, 

gjordes sökningar på söktermen quality of life tillsammans med namnet på en var av samtliga 

stora diagnosgrupper i DSM-IV. Studierna (presenterade i Bilaga 1) behandlar diagnoserna 

bipolär sjukdom (sju artiklar), psykossjukdomar (sex artiklar),  ADHD (en artikel), 

beroendesjukdomar (en artikel) samt blandade psykiatriska diagnoser (åtta artiklar). Att många 

diagnoser är presenterade kan ses som en styrka då det ger en bredd på beskrivningen av 

livskvalitet. I vissa fall kan det dock ses som en svaghet att fler än en diagnos är representerade 

då det inte går att generalisera resultatet. Dock är inte syftet med den här kvalitativa 

litteraturstudien att få något generaliserbart resultat, utan att istället sammanställa upplevelser. 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes enligt mall för kvalitativ forskning från Statens 

beredning för medicinsk utredning (24). En egenvald bedömning för hur många procent av 

kvalitetsindikatorerna som skulle uppfyllas gjordes efter inspiration av andra studier där samma 

mall använts. Då SBU inte har några egna riktlinjer för kvalitetsgraderingens fördelning kan 

artiklar ha felbedömts som för höga eller för låga i kvalitet. 

 

Tabell 3 ger exempel på hur analysprocessen har gått till. I innehållsanalysen är det viktigt för 

giltigheten att visa hur de meningsbärande enheterna har tagits ut och hur de har kondenserats 

(26). Inget som är relevant för resultatet exkluderades. Meningsbärande enheter i denna 
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litteraturstudie har varit märkta med nummer för att det hela tiden skulle vara möjligt att gå 

tillbaka till ursprungskällan. Detta för att kunna gå fram och tillbaka mellan helhet och delar av 

texten för att kunna säkertställa tillförlitlighet då inga alterationer gjorts över tid. Grupperingen 

av kategorier i ett visst tema kan diskuteras.   

I kategorin att ha arbete eller sysselsättning beskrevs ekonomiska svårigheter som ett hinder för 

god livskvalitet. Detta kan diskuteras huruvida det bör vara en egen kategori, men då de 

ekonomiska svårigheterna kopplades, i originalartiklarna, till att vara en följd av arbetslöshet 

valdes det in under nämnd kategori. 

 

De deltagare som är inkluderade i artiklarna i denna litteraturstudie härrör från USA, Kanada, 

Australien, Nya Zeeland, Sverige, Finland, Grekland, Belgien, Tyskland, Frankrike, 

Storbritannien samt Nederländerna och de har alla en psykiatrisk diagnos. Det är en styrka att 

studierna är utförda i många olika länder. Resultatet kan vara överförbart på andra länder med 

liknande socioekonomiska förhållanden. I framtiden kan det vara av intresse att göra en liknande 

sammanställning över upplevelser av livskvalitet hos människor med psykiatrisk diagnos i en 

annan socioekonomisk kontext.  

Slutsats 

Syftet med den här litteraturstudien var att sammanställa upplevelser av livskvalitet hos 

människor med psykiatrisk diagnos. Upplevelser av livskvalitet kan beskrivas utifrån de 

kategorier som framkommer i resultatet. Viktigt för att uppnå god livskvalitet är: att ha fysisk 

hälsa, individuellt anpassad medicinering med minsta möjliga biverkningar, acceptans och 

förståelse för sin diagnos, kontroll över sjukdomen genom copingstrategier, sociala relationer 

med möjlighet att få hjälpa andra, en meningsfull vardag med sysselsättning, en rik fritid, mål 

och ambitioner i livet, att ha rutiner, få utlopp för sin spiritualitet samt att ha ett hem. Hinder för 

god livskvalitet är: läkemedelsbiverkningar, brist på kontroll över sin sjukdom, ofrivillig 

ensamhet, brist på meningsfull uppgift samt stigmatisering. Genom att vårdpersonal beaktar 

kategorierna och dess innebörd kan god livskvalitet främjas hos patienter med psykiatriska 

diagnoser. 
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Bilaga 1. Presentation av inkluderade artiklar i tabellform 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod 

informanter 

 

Datainsamling 

Dataanalys 

Resultat Kvalitet 

#1. Mizock, 

Russinova & 

Miller 

 

2014 

 

USA 

Att utforska de olika 

komponenterna av 

acceptans för ens 

egen psykiska 

sjukdom. 

Kvalitativ 

 

Urval: 30 personer 

med diagnosticerad 

psykisk sjukdom. 

(15 kvinnor, 15 män) 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Dataanalys: 

Grounded theory. 

Accepterandet av sin 

sjukdom inkluderar 5 

olika komponenter: 

Identitetskomponenten 

Kognitiva 

komponenten 

Beteendekomponenten 

Emotionella 

komponenten och 

relationskomponenten. 

 

Individer med psykisk 

sjukdom kan stödjas i 

förvandlingen från 

skam och förnekelse 

till acceptans för sin 

sjukdom. 

medelhög 

#2. Brod, 

Pohlman, Lasser 

& Hodgkins. 

 

2012 

 

USA 

Att utöka förståelsen 

för sjukdomsbördan 

upplevd av vuxna 

med ADHD i olika 

länder, behandlade i 

olika 

sjukvårdssystem. 

Kvalitativ 

 

Urval: 108 personer 

med ADHD diagnos 

från sju olika länder 

som har rekryterats av 

lokala kliniska 

experter eller via 

ADHD stödgrupper. 

(57 män, 51 kvinnor) 

Från Kanada, USA, 

Storbritannien, 

Datainsamlingsmetod: 

14 fokusgrupper, två 

per land. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Dataanalys: Tematisk 

analys 

Vuxna med ADHD i 

de sju olika länder 

som deltagit i studien 

delade liknande 

berättelser om hur det 

är att leva med ADHD 

vad det gäller 

funktion, 

välbefinnande och 

symtom. 

hög 



2 
 

Tyskland, Frankrike, 

Italien och 

Nederländerna 

#3. Crowe, Inder, 

Carlyle, Wilson, 

Whitehead, 

Panckhurst, 

O’Brien & Joyce 

 

2012 

 

Nya Zeeland 

Att undersöka hur 

patienter med bipolär 

sjukdom i öppenvård 

beskriver 

sjukdomens inverkan 

på deras liv.  

Kvalitativ 

Generell induktiv 

ansats 

 

Urval: 21 personer 

med bipolär sjukdom 

(16 kvinnor och 5 

män) 

Datainsamlingsmetod: 

Strukturerade 

intervjuer 

 

Dataanalys: Tematisk 

analys 

Känslan ”förlust av 

kontroll” var ett 

kärntema i 

upplevelsen av 

sjukdomen. I resultatet 

framkommer även att 

socialt stigma och 

svårighet att särskilja 

känslan av jag/själv 

från sjukdomen. 

hög 

#4. Erdner, 

Magnusson & 

Lützén 

 

2012 

 

Sverige 

Att utforska attityder 

till livet i en grupp 

människor med 

kronisk psykisk 

sjukdom i ett svenskt 

samhälle. 

Kvalitativ deskriptiv 

design . 

Etnografisk 

metodologi. 

 

Urval: Åtta personer 

med kronisk psykisk 

sjukdom som har 

regelbunden kontakt 

med öppenvård eller 

dagverksamhet. (5 

kvinnor, 3 män) 

Datainsamlingsmetod: 

Self-photography. 

Intervju med 

utgångspunkt från 

fotografierna men 

också kring synen på 

informanternas dagliga 

liv. 

 

Dataanalys: 

Hermeneutisk process 

enligt Lindseth och 

Norberg (2004) 

Deltagarna delar sin 

syn på livet generellt 

och sina attityder till 

relationer, arbete och 

hem. Resultatet visar 

att personer med 

kronisk psykisk 

sjukdom delar 

liknande tankar och 

attityder kring livet 

likt många andra. 

medelhög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#5. Shepherd, 

Depp, Harris, 

Halpain, Palinkas 

& Jeste. 

 

2012 

 

Att beskriva hur 

äldre personer med 

schizofreni upplever 

sin sjukdom, om och 

hur upplevelsen 

ändras under livets 

gång samt hur deras 

Kvalitativ.  

 

Urval: 32 personer 

över 50 år med 

diagnosticerad 

schizofreni som 

behandlas i 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Dataanalys: Grounded 

Theory. 

Deltagare upplever 

förbättring av 

schizofrenisymtom 

över tid, särskilt de 

positiva symtomen. 

Detta på grund av att 

deltagarna har 

medelhög 



3 
 

USA förväntningar på 

framtiden ser ut. 

öppenvård. utvecklat strategier för 

att hantera 

hallucinationer och 

vanföreställningar.  

#6. Borba, 

DePadilla, Druss, 

McCarty, 

Esenwein & Sterk 

 

2011 

 

USA 

Att på ett holistiskt 

sätt beskriva 

kvinnors upplevelser 

av att leva med 

psykisk sjukdom och 

deras behov. 

Kvalitativ 

 

Urval: 30 kvinnor 

med diagnostiserad 

psykisk sjukdom, 

låginskomsttagare 

och boende i 

amerikanska städer. 

De rekryterades från 

en pågående 

undersökning av 

nationella institutet 

för mental hälsa. 

 

Datainsamlingsmetod:  

Djupintervjuer 

 

Dataanalys:   

A modified constant 

comparative method 

I kvinnornas 

berättelser uppkom 5 

olika teman som 

påverkar deras liv: 

Social isolering, rädsla 

för hospitalisering, 

flytta till olika delar av 

stan, erfara förluster 

och förlorad kontroll 

över ens egna livsval. 

hög 

#7. De Maeyer, 

Vanderplasschen, 

Camfield, 

Vanheule, Sabbe 

& Broekaert 

 

2011 

 

Belgien 

Att beskriva 

opiatberoende 

individers 

uppfattningar av god 

livskvalitet och 

sedan metadonets 

inverkan på de olika 

komponenterna. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

ansats baserad på en 

tolkande förståelse av 

livskvalitetskonceptet 

 

 

Urval: 25 individer 

med ett diagnosticerat 

opiatberoende, som 

påbörjade 

metadonbehandling 

för minst 5 år sedan. 

(17 män, 8 kvinnor) 

 

Datainsamlingsmetod: 

djupintervjuer 

 

Dataanalys: 

Tematisk analys med 

induktiv ansats. 

5 viktiga huvudteman 

som framkommer för 

god livskvalitet: 

 

Ha sociala relationer, 

inneha ett yrke eller 

sysselsättning, känna 

sig till freds eller må 

bra med sig själv, vara 

självständig och att ha 

ett meningsfullt liv. 

hög 
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#8. Gunnmo & 

Bergman 

 

2011 

 

Sverige 

Att undersöka hur 

individer med 

schizofreni själva 

beskriver vad de 

behöver för att öka 

sitt välbefinnande. 

Kvalitativ.  

Explorative approach. 

 

Urval: Sju deltagare 

med schizofreni eller 

annan psykossjukdom 

som har kontakt med 

en psykosmottagning. 

(6 kvinnor, 1 man) 

Datainsamlingsmetod: 

Öppna intervjuer. 

 

Dataanalys: Grounded 

Theory. 

Deltagarna beskriver 

sitt behov av hjälp i 

huvudsak i samband 

till sitt välbefinnande i 

områdena ”att vara”, 

”att höra till” samt ”att 

bli till”. De uttrycker 

även behov av att 

känna sig sedda och 

hörda.  

hög 

#9. Michalak, 

Livingston, Hole, 

Suto, Hale & 

Haddock. 

 

2011 

 

Kanada 

Att belysa 

upplevelse av 

stigmatisering utifrån 

perspektiv från 

högfungerande 

personer med bipolär 

sjukdom. 

Kvalitativ deskriptiv 

metod 

Kvantitativa 

självskattningsskalor 

för att beskriva 

urvalsgruppen. 

 

Urval: 32 personer 

med bipolär sjukdom 

som svarat på 

annonser om 

deltagande i studien. 

(20 kvinnor, 12 män) 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

fokusgrupper. 

 

Dataanalys: Tematisk 

analys. 

Internaliserad 

stigmatisering anses 

vara en signifikant 

faktor som påverkar 

personer med bipolär 

sjukdoms förmåga att 

själva hantera 

sjukdomen. Den 

subjektiva upplevelsen 

av stigma får 

konsekvenser för 

individens självbild 

och identitet. 

medelhög 

 #10. Rusner, 

Carlsson, Brunt & 

Nyström 

 

2010 

 

Sverige 

Att beskriva 

meningen med de 

tillstånd som gör ett 

gott liv möjligt med 

bipolär sjukdom. 

Kvalitativ. Reflektivt 

livsvärldsperspektiv 

baserat på Edmund 

Husserls och Maurice 

Merleau-Pontys 

fenemenologiska 

epistemologi. 

 

Urval: 10 personer 

med diagnostiserad 

Datainsamlingsmetod: 

Djupintervjuer. 

Livsvärldsperspektiv 

med fenomenologisk 

ansats. 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys  

Resultatet kan 

sammanfattas som att 

ett gott liv kan levas 

genom en god 

beroenderelation till 

andra som förstärker 

eller möjliggör, vilket 

i sin tur kan förklaras 

genom följande 

teman: vända på 

hög 
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bipolär sjukdom som 

bor i egna hem, men 

har erfarenhet av 

psykiatrisk 

slutenvård. (6 

kvinnor, 4 män) 

 

 

riktningen i livet, 

skydda sig själv från 

att bli slut på energi, 

vara behövd, vara sig 

själv genom pålitliga 

andra och att ha 

personliga landmärken 

för navigering genom 

livet. 

#11. Dimitriou, 

Anthony & Dyson  

 

2009 

 

Grekland 

Att beskriva vad 

personer med 

schizofreni anser 

vara livskvalitet och 

välja det lämpligaste 

instrumentet att 

använda för mätning 

av livskvalitet hos ett 

större antal 

deltagare. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

 

Urval: 8 vuxna 

personer med 

diagnostiserad 

schizofreni, på ett 

dagcenter i Athen i 

den kvalitativa 

intervjun och 101 

personer i den 

kvantitativa. 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys för att 

skapa teman. 

Patienterna var 

generellt nöjda med 

sin livskvalitet och 

tyckte att de valda 

områdena på skalan 

som mäter livskvalitet 

var viktiga. De såg 

positivt på förändring. 

låg 

#12. Pitkänen, 

Hätönen, 

Kuosmanen & 

Välimäki 

 

2009 

 

Finland 

 

 

Att utforska vilka 

viktiga områden för 

livskvalitet som 

finns hos personer 

med psykisk 

sjukdom, hur de 

skattar sin 

tillfredsställelse 

inom varje område 

som de namngett och 

hur viktigt området 

är för hela 

Kvalitativ 

 

Urval: 35 vuxna 

personer med 

diagnostiserad 

schizofreni eller 

psykosrelaterad 

sjukdom, på sju akuta 

slutenvårds- 

avdelningar vid två 

olika sjukhus. (20 

män, 15 kvinnor) 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade 

intervjuer och SEIQoL 

(självskattningsskala 

för livskvalitet). 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys och 

deskriptiv statistik 

De för patienterna 

viktigaste områdena 

var: 

Hälsa (fysisk och 

mental) 77% 

Familj 60% 

Fritidsaktiviteter 57% 

Arbete/studier 49% 

Sociala relationer 49% 

hög 
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livskvalitetsaspekten.  

#13. Rusner, 

Carlsson, Brunt & 

Nyström 

 

2009 

 

Sverige 

Att utforska den 

existentiella 

meningen med livet 

för personer med 

bipolär sjukdom. 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk 

ansats. 

Reflektivt 

livsvärldsperspektiv. 

 

Urval: 10 personer 

med bipolär sjukdom 

rekryterade från två 

olika psykiatriska 

kliniker och en 

patientförening. (6 

kvinnor, 4 män) 

Datainsamlingsmetod: 

Öppna intervjuer. 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys  

Att leva med bipolär 

sjukdom innebär mer 

för individen än  

episoder med 

depression och mani 

och måste därför 

förstås från ett 

holistiskt perspektiv. 

Frågor rörande tilltro 

och självförtroende är 

av stor betydelse för 

deltagarna. De delger 

svårigheter att förstå 

sjukdomen, vad som 

är sjukdom och vad 

som är en själv. 

hög 

#14. Jönsson, 

Wijk, Skärsäter & 

Danielson 

 

2008 

 

Sverige 

Att beskriva 

individuella 

upplevelser av att 

leva med bipolär 

sjukdom. 

Kvalitativ. 

 

Urval: 18 personer 

med diagnostiserad 

bipolär sjukdom 18-

57 år gamla, som 

behandlades vid 

någon av 6 olika 

öppenvårdskliniker. 

(9 kvinnor, 9 män) 

 

 

Datainsamlingsmetod: 

Kvalitativa intervjuer 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys  

Huvudkategorierna, 

acceptera sin sjukdom, 

vara osäker i sig själv 

(ej veta om man är på 

väg uppåt eller neråt), 

sträva efter att förstå, 

hantera sin sjukdom 

och tro på framtiden 

(osäker eller hoppfull) 

framkommer som 

viktiga delar som 

påverkar livet med  

bipolär sjukdom. 

hög 

#15. Thompson, 

Hunter, Murray, 

Ninci, Rolfs & 

Att få inblick i den 

inre världen hos 

personer med 

Kvalitativ deskriptiv 

design. 

 

Datainsamlingsmetod: 

kvalitativa deskriptiva 

fotobaserade intervjuer 

Följande framkommer 

i personernas 

berättelser: ett behov 

hög 
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Pallikkathayil 

 

2008 

 

USA 

psykisk sjukdom, 

genom foton och 

fotobaserade 

intervjuer, för att öka 

empatin hos 

sjukvårdspersonal. 

Urval: 7 personer 38-

51 år, med olika typer 

av psykiska 

sjukdomar, 

rekryterade via en  

öppenvårdsklinik. (2 

män och 5 kvinnor) 

 

 

(photovoice). 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys  

att bli sedd, vara mer 

än en diagnos, anpassa 

sig till sina 

begränsningar, få vara 

del av någonting, 

känna sig mindre 

ensam, önskan att det 

inte ska betraktas som 

konstigt att söka hjälp 

för en psykisk 

sjukdom. Teman som 

framkommer är behov 

av kontroll, trygghet, 

bemästring, 

självförtroende, 

använda olika 

copingstrategier och  

behov av stöd. 

#16. Corring & 

Cook 

 

2007 

 

Kanada 

Att utforska 

konstruktionen av 

livskvalitet hos 

vuxna med psykisk 

sjukdom och deras 

perspektiv på 

livskvalitet.  

Kvalitativ 

 

Urval: 53 vuxna 

personer med 

diagnosticerad 

psykiatrisk sjukdom, 

rekryterade via sina 

behandlingsenheter 

eller stödföreningar. 

(25 män, 28 kvinnor) 

 

Datainsamlingsmetod: 

Djupintervjuer (18 

pers) och fokusgrupper 

(35 pers) 

 

Dataanalys:  

The constant 

comparative method. 

Två dominerande 

teman uppstod som 

påverkar livskaliteten. 

Dessa var: 

Närvaron av 

stigmatisering och 

dess effekt på 

vardagen och 

framtidsplanering. 

 

Extrem rädsla för att 

psykotiska symtom 

ska återkomma så att 

förlorad kontakt med 

verkligheten uppstår. 

medelhög 
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#17. Michalak, 

Yatham, Kolestar 

& Lam. 

 

2006 

 

Kanada 

Att beskriva 

individers egna 

upplevelser av hur 

bipolär sjukdom 

påverkar deras 

livskvalitet och vad 

de behöver för att ha 

god livskvalitet 

Kvalitativ  

 

Urval: 35 vuxna 

personer med 

diagnosticerad bipolär 

sjukdom (samt 5 

vårdgivare och 12 

sjukvårds-personal). 

(23 kvinnor, 12 män) 

 

Datainsamlingsmetod: 

Djupintervjuer  

 

Dataanalys: 

Utforskande kvalitativ 

analys, med skapande 

av teman. 

6 teman framkommer: 

Rutiner, 

Självständighet, 

Stigmatisering -

avslöjande, Identitet  

Socialt stöd och 

Spiritualitet. 

Av dessa rankades 

socialt stöd och 

mental hälsa som 

viktigast. 

hög 

#18. Nelson, 

Clark, Febbraro & 

Hatzipantelis. 

 

2005 

 

Kanada 

Att undersöka 

huruvida ett 

stödboende har ett 

samband med 

förbättring i socialt 

stöd, delaktighet i 

samhället, 

meningsfull aktivitet 

och andra aspekter 

av livskvalitet för 

hemlösa personer 

med psykisk 

sjukdom. 

Kvalitativ 

 

Urval: 20 personer 

som bor på ett 

stödboende för 

tidigare hemlösa med 

psykisk sjukdom. (11 

män, 9 kvinnor) 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

Resultatet är uppdelat 

i två tidsperioder, livet 

före respektive efter 

stödboende. Deltagare 

beskriver i varje 

tidsperiod livskvalitet 

i förhållande till det 

personliga, relationer 

och resurser. 

Resultatet visar stora 

förbättringar i 

livskvalitet efter flytt 

till stödboende. 

medelhög 

#19. Lim, Nathan, 

O’Brien-Malone 

& Williams. 

 

2004 

 

Australien 

Att använda en 

klient-fokuserad 

approach för att 

identifiera de 

psykosociala 

problem och 

svårigheter patienter 

med bipolär sjukdom 

ställs inför. 

Kvalitativ.  

Fenomenologisk 

ansats. 

 

Urval: 18 patienter 

med bipolär sjukdom 

typ I, i kontakt med 

öppenvård.  

Datainsamlingsmetod: 

Öppna intervjuer, 

individuellt och i 

fokusgrupper. 

 

Dataanalys: 

Fenomenologi 

Personer med bipolär 

sjukdom ser sig själva 

som instabila, 

bristfälliga och 

hjälplösa. De ser sina 

liv som oorganiserade, 

att samhället utesluter 

dem och att framtiden 

är osäker och hopplös. 

medelhög 
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#20. George 

 

2002 

 

Australien 

Att utforska 

omvårdnads 

betydelse, uttryck 

och upplevelser hos 

personer med 

kronisk psykisk 

sjukdom. 

Kvalitativ  

Ansats är 

ethnonursing enligt 

Leiningers Theory of 

Culture Care 

Diversity and 

Universality. 

 

Urval: 15 klienter 

(huvudinformanter) 

rekryterade på ett 

dagcenter som 

erbjuder psykosocial 

rehabilitering. 9 

anhöriga samt 15 

personal har 

medverkat men deras 

synvinkel redovisas 

separat. 

Datainsamlingsmetod: 

Observation samt 

öppna intervjuer.  

 

Dataanalys: Leiningers 

Phases of Ethnonursing 

Data Analysis Guide 

och the Leininger-

Templin-Thompson 

Ethnoscript Qualitative 

Software. 

Personer med psykisk 

sjukdom har liknande 

normer, värderingar 

och livsstil som skiljer 

dem från den 

dominerande kulturen. 

låg 

#21. Chernomas, 

Clarke & 

Chrisholm 

 

2000 

 

Kanada 

Att undersöka 

sjukdomsperspektiv 

under olika 

livsstadier samt de 

hälsorelaterade 

behoven hos kvinnor 

med diagnostiserad 

schizofreni eller 

schizoaffektivt 

syndrom.  

Kvalitativ 

 

Urval: 28 kvinnor 

med diagnostiserad 

schizofreni eller 

schizoaffektivt 

syndrom, rekryterade 

via reklamblad och 

broschyrer från sina 

behandlingskliniker. 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper  

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys. 

Kvinnorna i studien 

upplever att de lever 

ett marginaliserat liv i 

skuggan av flertalet 

förluster, fattigdom, 

social stigmatisering 

och ett begränsat 

socialt kontaktnät. Det 

är vanligt att de blir 

bortstötta och 

kritiserade. 

Sjukvården fokuserar 

på deras sjukdom och 

osynliggör dem som 

medelhög 
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kvinnor. Dock finns 

en känsla av hopp om 

att livet kan förbättras. 

#22. Laliberte-

Rudman, Yu, 

Scott & 

Pajouhandeh 

 

2000 

 

Kanada 

Att utforska 

perspektiv på 

livskvalitet hos 

personer som lever 

med schizofreni. 

Kvalitativ 

 

Urval: 35 personer 

med diagnostiserad 

schizofreni 22-63 år 

gamla, som har 

öppenvårdskontakt i 

någon utav två städer. 

(25 män + 10 

kvinnor) 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

fokusgruppdiskussione

r 

 

Dataanalys: Constant 

comparative method 

för att hitta teman för 

livskvalitet. 

Olika innebörder av 

livskvalitet framkom. 

Frihet att leva, ha en 

livskamrat, nära 

relationer, vara 

användbar och bidra 

till samhället, hitta 

glädje i småsaker, 

hantera sjukdomen, 

använda sin tid på ett 

förnuftigt sätt, hantera 

framtidsrädslor, bli 

sedd som normal, 

ådstadkomma något i 

livet var något av 

diskussionernas 

innehåll. Teman var 

aktivitet, social 

interaktion, tid, bli 

bortstött, vara normal, 

ekonomi och att 

hantera sjukdomen. 

hög 

#23. Chafetz 

 

1996 

 

USA 

Att undersöka 

människors 

upplevelse av svår 

psykisk sjukdom. 

Kvalitativ 

 

Urval: 43 personer 

med psykisk 

sjukdom, rekryterade 

från öppenvård, 

dagverksamhet, 

mellanvård och 

Datainsamlingsmetod: 

Life Chart Interview 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

Deltagarna indikerade 

att individuell 

inlärning och 

personliga val 

påverkade inflytandet 

positivt på den 

psykiska sjukdomen. 

Där inkluderar de 

låg 
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psykiatrisk avdelning 

strax före utskrivning. 

beslut kring val av 

behandling och olika 

stödinsatser. 

 

 


