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Sammanfattning:  

Recovery-processen är en modell inriktad på psykiatrisk vård som syftar till att ge en personlig 
utveckling och att möjliggöra ett behagligt liv vid sidan av den psykiska ohälsan. Recovery-processen 
kan tillämpas av olika professioner inom den psykiatriska vården, dock poängterar flera studier dess 
likheter med arbetsterapins principer. Detta medför att arbetsterapeuter anses vara en lämplig 
profession att ta den ledande rollen inom recovery-processen. Syftet med litteraturstudien var att 
beskriva upplevelsen av recovery-processen utifrån ett patientperspektiv. Metoden var en allmän 
litteraturstudie med tio inkluderade artiklar som togs fram genom sökningar i databaserna PsycInfo 
och Cinahl with fulltext. Resultatet visade att de faktorer som var bidragande till recovery var den 
sociala omgivningen, engagemang i aktivitet, möjlighet till självbestämmande och kontroll över sitt 
liv, kännedom om sig själv och sin psykiska ohälsa samt att uppnå personliga mål. De faktorer som 
hindrade recovery var stigma och social isolering men även personalens makt. Den professionella 
kompetensen som var av betydelse för recovery var att ge tillräckligt med tid, att inge hopp och ge 
uppmuntran, att respektera och lyssna, att ha ett holistiskt perspektiv, att gå utanför yrkesrollen 
samt att samarbeta med flera professioner. Författarna drar slutsatsen att studiens har resulterat i 
ökade kunskaper om recovery-processen och de hoppas att den kan bidra med nödvändig 
information för arbetsterapeuter som vill införa recovery-processen i praktiken. Författarna anser 
dock att det finns behov av vidare forskning om arbetsterapeutens roll inom recovery-processen för 
att öka möjligheten för arbetsterapeuter att tillämpa processen.  
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1 Inledning 
Psykisk ohälsa är ett sjukdomstillstånd som består av olika grader av psykiskt lidande och som har 
börjat utvecklas till ett av Sveriges allvarligaste samhällsproblem (1). Under de senaste åren har 
förekomsten av psykisk ohälsa ökat och det är beräknat att mer än hälften av Sveriges befolkning kan 
komma att drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet. Det är även en av de vanligaste orsakerna till 
sjukskrivning eftersom arbetsförmågan ofta begränsas av den psykiska ohälsan (2).  

Recovery-processen är en modell som syftar till att bidra till en personlig utveckling för personer som 
lider av psykisk ohälsa. Denna process kan möjliggöra ett tillfredsställande och meningsfullt liv trots 
de eventuella begränsningar som uppstår på grund av den psykiska ohälsan och dess symtom (3,4). 
Recovery-processens värderingar liknar arbetsterapins synsätt, vilket gör att det anses vara ett bra 
perspektiv att arbeta utifrån för arbetsterapeuter specifikt (3,5) men däremot har den inte fått fäste i 
Sverige utan är mer utvecklad i länder som USA, England, Canada, Irland och Nya Zeeland (4). 

En studie visar att flera arbetsterapeuter inte har tillräckligt med kännedom kring recovery-processen 
för att anta möjligheten att arbeta utifrån den, men att arbetsterapeuter har stor möjlighet att 
utveckla detta i sin profession (5). Därmed anses en sammanställning av aktuell information som ett 
nödvändigt stöd för arbetsterapeuters genomförande av recovery-processen i praktiken.  
 

2 Bakgrund 
2.1 Arbetsterapi   
Arbetsterapeuter arbetar med att främja hälsa och välbefinnande genom engagemang i aktivitet. Att 
möjliggöra engagemang i meningsfulla aktiviteter är av vikt inom arbetsterapi då det bidrar till en 
personlig utveckling av nya färdigheter (6) samt hälsa och välbefinnande (7). Arbetsterapins fokus är 
därför att motivera och assistera människor med fysisk eller psykisk nedsättning att delta i vardagliga 
aktiviteter (8). I det arbetet är det viktigt att utgå från individen som en unik varelse, vilket innebär 
att fokus ligger på individens egna erfarenheter, problem och styrkor och inte enbart de 
begränsningar som kan uppstå på grund av den fysiska eller psykiska nedsättningen (6,9). Ett 
klientcentrerat arbetssätt är därför av vikt inom arbetsterapi eftersom behandlingen bör utgå från 
individens perspektiv och behov då det gör denne motiverad och delaktig i sin egen 
behandlingsprocess (10, 9). 

För att sammanställa information om patienten använder sig arbetsterapeuten av olika former av 
kliniska resonemang (9) som exempelvis interactive reasoning eller procedural reasoning. Interactive 
reasoning kan användas när arbetsterapeuten vill skapa en god behandlingsrelation med patienten 
och förstå dennes livssituation. I detta resonemang utgår även arbetsterapeuten med att uppmuntra 
och motivera patienten. Procedural reasoning används när arbetsterapeuten gör en bedömning av 
patientens aktivitetsförmåga i form av intervju eller observation (11). Under detta resonemang 
arbetar arbetsterapeuten med att identifiera patientens problem, sätta upp personliga mål och en 
behandlingsplan (12). 

De kliniska resonemangen kan vara nödvändiga för att skapa sig en uppfattning om patientens 
problem utifrån olika perspektiv och för att vidare kunna reflektera kring patientens situation. Detta 
är till som stöd för att planera samt vägleda patienten i dennes behandling (11,9). Informationen 
används även som underlag för att identifiera personliga mål tillsammans med patienten. De mål 
som sedan utformas består av långsiktiga och kortsiktiga mål (7) som ska vara tidsbestämda, mätbara 
och aktivitetsinriktade (9). Långsiktiga mål utarbetas ofta utifrån det förväntade resultatet med 
arbetsterapin (7) och kortsiktiga mål utformas för att nå det långsiktiga målen genom olika delmål i 
en specifik ordningsföljd (7,13).  

Inom arbetsterapi förekommer det olika arbetsterapeutiska modeller som syftar till att vägleda 
arbetsterapeuten i sitt arbete med en patient. Model of human occupation (MOHO) är en av flera 
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modeller som utgår ifrån tre nyckelkomponenter: människan, miljön och aktivitet (9,14). I denna 
modell förklaras människan utifrån tre komponenter som är viljekraft, vanebildning och 
utförandekapacitet. Viljekraften omfattar människans motivation till att engagera sig i olika 
aktiviteter, samt individens självkännedom och olika intressen. Vanebildning omfattar individens 
vanor och roller. Roller uppstår genom engagemang i olika aktiviteter och att inta olika roller i livet är 
viktigt för att utveckla identiteten och en känsla av social tillvaro. Vanor uppstår genom upprepade 
uppgifter som leder till en uppbyggnad av beteendemönster (7,9) och utförandekapacitet omfattar 
en individs möjlighet att utföra en aktivitet utifrån psykiska och fysiska förmågor (7).  

Enligt MOHO är det miljön som påverkar människans motivation, planering och förmågan att utföra 
aktivitet. Miljön innefattar den fysiska, sociala, kulturella, politiska samt den ekonomiska 
omgivningen (7,9). Ett exempel på detta är att människans motivation kan påverkas av den sociala 
miljön i form av att vänner och familjs uppmuntran (7).  

I MOHO framställs aktivitet utifrån tre begrepp som motsvarar vad människan gör vid en aktivitet. 
Dessa begrepp är färdighet och utförande av aktivitet samt delaktighet i aktivitet. (7,9). Under ett 
aktivitetsutförande utför människan ett antal olika moment eller handlingar som kallas för 
färdigheter. Dessa handlingar är tillexempel att förflytta föremål eller sig själv, att utföra 
handlingarna i en logisk ordning eller att förmedla något i form av exempelvis verbal kommunikation 
eller gester. Dessa handlingar leder sedan vidare till utförandet av en aktivitet som exempelvis kan 
vara att städa köket. Delaktighet i aktivitet innebär att människor engagerar sig i dagliga aktiviteter 
som är viktiga för deras välbefinnande som exempelvis sköta om sin lägenhet eller att engagera sig i 
en självhjälpsgrupp (7).  

 

2.2 Psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa är ett samlingsnamn för olika former av psykiska sjukdomar, psykiska störningar och 
upplevelser av psykiska besvär, oavsett svårighetsgrad (1). Personer som lever med någon form av 
psykisk ohälsa kan beroende på svårighetsgraden drabbas av symtom som hallucinationer, 
vanföreställningar, kraftiga känslomässiga svängningar eller ångest. Ytterligare symtom som kan 
uppstå är minskad livslust, irritabilitet, nedstämdhet, trötthet, sömnproblem, minnesstörning och 
koncentrationssvårigheter (2). Konsekvenserna av symtomen kan leda till ett apatiskt beteende, 
försämring av personliga vanor, försvagad identitet, bristande intresse för framtiden och förlust av 
initiativförmåga (15) samt svårigheter i sociala situationer (9).  

Den psykiska ohälsan och dess konsekvenser kan även leda till svårigheter att upprätthålla balansen 
mellan fritid, vila, arbete och sömn samt att behålla en vanlig dygnsrytm. Förmågan att planera och 
strukturera sina aktiviteter i det dagliga livet kan försvåras (9) och möjligheten till att arbeta och leva 
ett självständigt liv med god livskvalité kan påverkas negativt (16).  

En annan svårighet för personer med psykisk ohälsa är allmänhetens fördomar, vilket ofta påverkar 
personens självkänsla negativt. Dessa fördomar, även kallat stigma, handlar om hur människan bör 
bete sig samt ha för roller i samhället (16). Om en person skiljer sig från detta anses personen som 
mindre värdig, vilket vidare kan leda till att personen känner sig exkluderad från samhället och kan 
därmed utveckla social isolering (16). Personer med psykisk ohälsa kan ofta hamna i ett negativt 
tankemönster på grund av att de identifierar sig själva med den psykiska ohälsan. De negativa 
tankarna gör att personen känner sig ovärdig och oförmögen till att uppnå välbefinnande (17).  

Beroende på den psykiska ohälsans svårighetsgrad kan en dödslängtan utvecklas, vilket ökar risken 
för självmord. De personer som överväger att ta sitt liv har ofta försökt hitta en lösning på sina 
problem under en längre tid utan framgång. Dessa personer har därmed förlorat hoppet och ser då 
självmord som den enda lösningen på sina problem (2). 
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2.3 Arbetsterapi inom psykiatrin  
Eftersom personer med psykisk ohälsa kan ha svårigheter med tillit till andra människor och att 
uttrycka sina känslor är det inom arbetsterapi av vikt att från start skapa en god behandlingsrelation 
med patienten (9). En god behandlingsrelation baseras på att arbetsterapeuten visar förståelse och 
empati under samtalet med en patient. Detta kan medföra att patienten får ett förtroende för 
arbetsterapeuten och därmed vågar öppna upp sig (10).  

Arbetsterapeuter inom psykiatrin arbetar med aktivitet som en terapeutisk intervention eftersom det 
finns flera fördelar med utförandet av aktivitet för personer med psykisk ohälsa. Aktivitet bidrar 
bland annat till en ökad möjlighet att hantera sin ohälsa, minskar ångest och oro samt ökar 
självförtroendet och livskvalitén (18). Däremot har personer med psykisk ohälsa ofta svårigheter med 
att påbörja och utföra aktiviteter vilket kan bero på exempelvis bristande initiativförmåga (15). Det är 
därför av vikt att arbetsterapeuten motiverar patienten till aktivitetsutförande då motivationen kan 
stimulera patienten till att ta egna initiativ (9). Arbetsterapeuten bidrar även med träning av olika 
aktiviteter och kompenserar för de svårigheter patienten upplever i en aktivitet (6). Det är även 
viktigt inom arbetsterapi att individen uppnår aktivitetsbalans vilket innebär att det finns en balans i 
vardagen mellan arbete, fritid, vila och sömn. Denna aktivitetsbalans är viktigt eftersom det ger ett 
meningsfullt liv trots de eventuella omständigheterna (19).  

Eftersom personer med psykisk ohälsa kan ha en försvagad identitet och svårigheter i sociala 
situationer är det av vikt i arbetsterapeutens arbete att ge patienten möjlighet till social träning och 
delaktighet (15,9,64,20). Detta eftersom social delaktighet kan bidra till att patienten känner 
tillhörighet och därmed återupptäcker sin identitet (21). Den sociala förmågan tränas i de situationer 
som patienten har svårt att hantera. Träningen sker genom olika aktiviteter, antingen i grupp eller 
enskilt med arbetsterapeut i olika sociala sammanhang. Fördelen med gruppaktiviteter är att de som 
deltar kan dela med sig av sina erfarenheter och uppmuntra varandra (20). Arbetsterapeuten kan 
även bidra med arbetsträning för att förbereda patienten att återgå till arbete (22).  

Psykisk ohälsa kan ge kognitiva svårigheter som exempelvis minnesstörningar (2). Utifrån olika 
nedsättningar kan arbetsterapeuten bidra med olika hjälpmedel, strategier som stödjer patientens 
utförandekapacitet samt funktionsträning (23,24,68). Exempel på hjälpmedel vid en 
minnesnedsättning kan vara en elektronisk kalender och påminnelser som syftar till att uppmana 
utförandet av ärenden eller aktiviteter (23). Lämpliga strategier vid en minnesnedsättning kan 
exempelvis vara att använda kalender eller införa rutiner i vardagen för att lättare minnas vad som 
ska utföras (24). Även funktionsträning av minnet är av vikt då det bidrar till en positiv effekt. Detta 
kan ske i form av repetitiv processträning med exempelvis datorträningsprogrammet Cogmed QM 
(24).  

 

2.4 Recovery-processen  
I denna studie används begreppen recovery och recovery-processen för att tydliggöra att det handlar 
om en specifik process för återhämtning vid psykisk ohälsa. Vilket av begreppen som används beror 
på det sammanhang de beskrivs i. Begreppet återhämtning används inte i studien då det beskriver en 
generell förbättring av ett hälsotillstånd och inte utgår från den process som studien avser.  

Recovery-processen introducerades år 1988 av Patricia Deegan till följd av hennes missnöje med 
behandlingen för sin schizofreni. Missnöjet grundande sig på personalens bristande engagemang och 
deras fokus på sjukdomen istället för henne som individ. Utifrån hennes upplevelser i vården 
utvecklade hon därför ett synsätt där hon definierar recovery som en pågående process utan någon 
tidsbegränsning (5). En process som ska möjliggöra ett behagligt liv vid sidan av sjukdomen (25). 
Utifrån Deegans missnöje menar hon att personalen behöver ändra tankesätt och inställning för att 
istället fokusera på patientens styrkor och självbestämmande samt inge hopp och uppmuntra till att 
hitta nya hjälpande strategier (5).  
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William Anthony, som är chef vid Bostons universitets forskning-och psykiatriska 
rehabiliteringscenter, delade Deegans åsikter och ville utveckla detta synsätt inom den psykiatriska 
vården under 1990-talet (26). Han tog då fram följande sju komponenter att utgå ifrån vid arbetet 
med recovery: 

 Patienten ska ha rätt till självbestämmande. 
 Patienten ska få möjlighet till socialt stöd. 
 Personalen ska arbeta klientcentrerat och låta patienten ta egna beslut. 
 Personalen ska se patientens styrkor, inte svagheter.  
 Personalen ska se varje individ som unik och som en helhet.   
 Personalen ska arbeta med individen, inte sjukdomen. 
 Personalen ska inge hopp (5).  

Vidare har National Consensus Statement on Mental health Recovery (2006) (3) identifierat 
ytterligare tre komponenter som ingår i recovery-processen och som formulerats utifrån personalens 
perspektiv:  

 Patienten bör förstå att recovery inte är en linjär process, utan att fokus ligger på den 
personliga utvecklingen utifrån de motgångar som individen stöter på. 

 Personalen ska visa respekt för patienten och motverka stigma.   
 Patienten har det grundläggande ansvaret för sin personliga utveckling. 

Anthony har även tagit fram en definition av recovery-processen som lyder:  

”Recovery is described as a deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, 
feelings, goals, skills, and/or roles. It is a way of living a satisfying, hopeful, and contributing life 
even with limitations caused by illness. Recovery involves the development of new meaning and 
purpose in one’s life as one grows beyond the catastrophic effects of mental illness”  

(27:527) 

Recovery-processen möjliggör en personlig förändring genom att individen får möjlighet att finna sin 
identitet igen och därmed utveckla nya personliga egenskaper (28). Dess komponenter kan dock 
användas på olika sätt beroende på uppfattningen av vilka som är viktigast eftersom att det är en 
individuell process. Detta genom att alla komponenter inte upplevs vara viktiga för varje individ och 
därmed väljs de mest värdefulla ut (26).  
 

2.5 Recovery-processen och arbetsterapi  
Recovery-processen och dess komponenter kan användas av olika professioner inom vården av 
personer med psykisk ohälsa, exempelvis psykiatriker, sjuksköterskor, psykologer och 
arbetsterapeuter (29).  Flera studier och litteratur poängterar dock de särskilda likheterna mellan 
detta synsätt och arbetsterapins principer (3,5,30,31) och vad som bidrar till hälsa och välbefinnande. 
Likheterna medför att arbetsterapeuter har särskilt goda möjligheter att anta recovery-processen i 
sin profession (30).  

Arbetsterapeuters fokus ligger på aktivitetsutförande medan recovery-processens fokus är på en 
personlig utveckling och att individen ska finna sig själv igen. En kombination av dessa kan bidra till 
en positiv utveckling inom vården av personer med psykisk ohälsa (3,8,28).  

 

2.6 Problemområde 
Arbetsterapeuter anses vara den lämpliga professionen att anta en ledande position inom recovery-
processen (28). Däremot är det många arbetsterapeuter som inte har tillräckligt med kännedom 
kring recovery-processen för att anta möjligheten att arbeta utifrån den, vilket beror på den 
bristfälliga forskningen om arbetsterapeuters roll i tillämpningen av recovery-processen. 
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Arbetsterapeuter uppmuntras därför att ta del av dess information för att få en bättre förståelse 
kring hur recovery-processen kan tillämpas i praktiken (5). Av denna anledning vill författarna av 
studien sammanställa nödvändig information som arbetsterapeuter kan vara i behov av för att 
tillämpa recovery-processen i sin verksamhet. Patienters erfarenheter av recovery-processen anses 
vara av vikt då det kan bilda ett nödvändigt underlag att arbeta utifrån. Genom att ta del av faktorer 
som bidrar respektive hindrar recovery samt de professionella kompetenser som anses vara av 
betydelse för att uppnå recovery kan arbetsterapeuter få en förståelse för patienters upplevelser och 
använda detta som ett stöd i det fortsatta arbetet.  
 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva upplevelsen av recovery-processen utifrån ett patientperspektiv.   

Frågeställningar:  

1. Vilka faktorer bidrar till recovery?  
2. Vilka faktorer hindrar recovery?  
3. Vilka professionella kompentenser är av betydelse för att uppnå recovery?  

 

4 Metod 
4.1 Design 
En allmän litteraturstudie valdes som metod i syfte att ta fram en sammanställning av forskning som 
redan finns inom det valda området och med hjälp av den få en överblick av den aktuella kunskapen 
(32). Genom att sammanställa olika forskningsresultat bildas en ny helhet och med detta 
framkommer även ny kunskap (33). Detta åstadkoms genom att analysera och beskriva litteratur och 
forskning inom det specifika området (32).  
 

4.2 Datainsamling 
För att definiera lämpliga sökord utifrån studiens syfte gjordes först en pilotsökning i olika databaser. 
En pilotsökning innebär att prova olika fritextsökningar utan avgränsningar. Detta är Enligt Axelsson 
(34) nödvändigt för att få en överblick av de vetenskapliga publikationer som finns inom det valda 
området i olika databaser samt för att kunna precisera sökningen allt mer.  Pilotsökningen gjordes i 
databaser som AMED, PubMed, Cinahl with fulltext och PsycINFO eftersom de alla behandlar 
området omvårdnad (32,35).  

I pilotsökningen testades en mängd av varierande sökord i de olika databaserna. De olika sökorden 
som testades hittades genom databasernas ämnesordlistor, artiklarnas titlar från träfflistan samt 
dess ”keywords”.  

I samband med litteratursökningen i databaserna utformades inklusions-och exklusionskriterier för 
att begränsa sökningen till relevanta artiklar utifrån studiens syfte. Enligt Axelsson (34) är 
avgränsningar till hjälp för att uppnå ett sökresultat med ett material inom området som är 
heltäckande och samtidigt precist och hanterbart.  

De inklusionskriterier som utformades utifrån studiens syfte var artiklar om: 

 Recovery-processen 
 Patientperspektiv  

De exklusionskriterier som utformades var artiklar om: 

 Återhämtning som avser en generell förbättring av ett hälsotillstånd 



   
 

9 
 

 Litteraturstudier 

Vid en litteratursökning i databaser är det av vikt att en boolesk sökning görs då kombinationen 
bidrar till en samling av relevant litteratur inom ett avgränsat område. Boolesk sökning innebär att de 
olika sökorden kombineras med de booleska operatorerna AND och OR. (36,37).  

Datainsamlingen genomfördes mellan september och oktober månad år 2016. Utifrån pilotsökningen 
var Cinahl och PsycINFO de databaser som ansåg ge flest antal relevanta artiklar. Databasen Cinahl 
täcker områden som omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi medan PsycINFO är inriktat mot 
psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (32).  

I databasen Cinahl användes fritextsökning som en sökstrategi då det alternativet gav oss flera 
relevanta artiklar. En fritextsökning innebär att databasen inkluderar alla texter som innehåller det 
angivna ordet (36). De sökord som användes i databasen var ”recovery-process”, ”recovery”, ”mental 
health”, ”mental disorders”, ”consumer” och ”professionals competencies”. Sökorden söktes enskilt i 
databasen innan de kombinerades genom de booleska operatorerna AND och OR (se bilaga 1). (36)  

I databasen PsycINFO gjordes sökningen med en kombination av fritextsökning och ämnesord. Detta 
av den anledningen att en sökning med enbart ämnesord avgränsade sökningen till för få träffar och 
att enbart en fritextsökning gav ett ohanterligt resultat av träffar. De ord som ingick i 
fritextsökningen i PsycINFO var ”recovery process” och ”patient”. De ämnesord som användes i 
databasen var ”recovery (Disorders)”, ”mental health”, ”mental disorders” och ”mental health 
services”. En kombination av de booleska operatorerna användes i sökningen efter att sökorden 
sökts enskilt (se bilaga 2).  

Slutligen gjordes även avgränsningar i varje databas till den typ av artiklar som var av intresse och för 
att reducera antalet träffar till ett hanterbart material (34). Två av de avgränsningarna som ansågs 
nödvändiga i båda databaserna var artiklarnas publiceringsår (2004-2016) samt ”peer-rewieved”. I 
PsycINFO var ytterligare en avgränsning nödvändig vilket var empirical study för att utesluta 
litteraturstudier. 
 

4.3 Urval 
I databasen Cinahl gav den första sökningen 93 träffar varav 15 av dessa ansågs intressanta utifrån 
artiklarnas titel. För att verifiera att artiklarnas innehåll var intressant för studien lästes abstrakten 
igenom. Utifrån abstrakten bedömdes att sex artiklar fortfarande var av intresse och därefter lästes 
de sex artiklarna igenom i sin helhet (fulltext). Detta för att kontrollera att artiklarnas innehåll och 
resultat svarade på studiens syfte och frågeställningar samt för att granska kvalitén. Slutligen 
bedömdes 3 artiklar som relevanta till studien. För att se sökningen, se bilaga 1.  

I databasen PsycINFO gav den första sökningen 149 träffar där sju artiklar utifrån titeln valdes ut till 
vidare läsning av abstraktet. Fem artiklar lästes sedan igenom i sin helhet och utifrån detta valdes en 
artikel ut. För att se sökningen, se bilaga 2.  

För att säkerställa att de inkluderade artiklarna handlade om den recovery-process som studien 
avsåg, kontrollerades artiklarnas introduktion, bakgrund och referenslista. Om artiklarna hade 
referenser av Patricia Deegan, William Anthony och/eller National Consensus Statement on Mental 
health Recovery, ansågs artiklarna relevanta utifrån studiens syfte. Sökningen resulterade slutligen i 
totalt tio relevanta artiklar, varav fem artiklar hittades i Cinahl och fyra i PsycINFO. Den sista artikeln 
(48) hittades genom en manuell sökning, detta utifrån en litteraturstudies referenslista (32).  
 

4.4 Dataanalys  
Av de tio artiklarna som ansågs relevanta utifrån studiens syfte var åtta artiklar kvalitativa och två 
artiklar kvantitativa varav en av dessa även använde en narrativ metod. Bearbetningen av de 
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inkluderande artiklarna påbörjades genom en noggrann genomläsning av varje enskild artikel och 
korta sammanfattande anteckningar om innehållet skrevs ned. Axelsson påvisar att detta är en viktig 
del att börja med för att få en helhetsbild av innehållet i en artikel (34). Därefter lästes artiklarnas 
syfte, metod, urval samt resultatavsnitt igenom ännu en gång för att sammanställa informationen i 
en artikelmatris. Syftet med en artikelmatris är att få en tydlig sammanfattning av varje inkluderad 
artikel vilket kan bidra till ett nödvändigt hjälpmedel för att vidare analysera artiklarna (34).  

Analysen av artiklarna gjordes med stöd av Lundman et. al (38) exempel på kvalitativ innehållsanalys 
som bland annat innefattar meningsenhet, kod och kategori. Meningsenhet är den del av texten som 
väljs ut för vidare analys då det besvarar syftet. Kod är ett ord eller en etikett som motsvarar 
meningsenhetens innehåll och kan vara till stöd vid reflektionen av textens innehåll. Flera koder av 
likartat innehåll bildar sedan en kategori (38). Under analysprocessen utgick författarna från studiens 
tre frågeställningar som utformades enligt följande rubriker: faktorer som bidrar till recovery, 
faktorer som hindrar recovery samt professionella kompetenser som är av betydelse för att uppnå 
recovery. 

För att sammanställa artiklarnas resultatdelar till en ny helhet delades artiklarna upp mellan de två 
författarna och respektive frågeställning färgmarkerades. De olika färgmarkeringarna ger enligt 
Axelsson (34) en tydlig överblick av texten. Det som svarade på första frågeställningen markerades 
med rosa färg, andra frågeställningen markerades med blå färg och den sista frågeställningen 
markerades med röd färg. Efter detta kontrollerades varje artikel gemensamt för att säkerställa att 
ingen viktig information uteslutits.  

Utifrån färgmarkeringarna delade författarna gemensamt in styckets innehåll i meningsenheter som 
benämndes med en kod (38) som exempelvis kunde vara social omgivning. De olika koderna 
jämfördes med hänsyn till de likheter och skillnader som kunde tydas i de olika artiklarna och 
sorterades sedan in i passande kategorier. Dessa kategorier användes sedan som underrubriker i 
studiens resultatavsnitt. 
 

4.5 Kvalitetsgranskning  
För att bedöma artiklarnas kvalité gjordes en värdering utifrån Forsbergs et al. (32) checklista för 
kvalitativa och kvantitativa artiklar. Checklistorna behandlade olika frågor om bland annat studiens 
syfte, urval, datainsamlingsmetod och diskussion. Frågorna i checklistorna bestod av ja eller nej 
frågor, flervalsfrågor och öppna frågor. Frågorna besvarades utifrån varje enskild artikel och därefter 
kunde en bedömning av artikelns kvalité göras. De artiklar som bedömdes till hög kvalité kunde 
besvara minst 80 procent av frågorna och hade enligt författarna utförliga beskrivningar. De artiklar 
som bedömdes till medel kvalité kunde besvara minst 60 procent av frågorna och hade mindre 
utförliga beskrivningar. Om en artikel hade svar på mindre än 60 procent av frågorna bedömdes den 
till låg kvalité.  

Ingen av studiens inkluderade artiklar bedömdes till låg kvalité och därmed behövdes ingen artikel 
exkluderades. Två av artiklarna bedömdes till hög kvalité och resterande åtta artiklar till medel 
kvalité (se bilaga 3). 

 

4.6 Etiska ställningstaganden. 
Forskningsetiska principer innehåller riktlinjer och regler angående förhållandet mellan forskare och 
undersökningsdeltagare. Principerna syftar till att deltagarna ska känna sig respekterade och 
bekväma under medverkan i studien. De fyra principerna är godhetsprincipen, rättviseprincipen, 
principen att inte skada och autonomiprincipen (39).  

Det förekommer även etiska krav som forskaren måste ta hänsyn till. Om studien behandlar känsliga 
personuppgifter, ett fysiskt ingrepp eller biologiskt material måste studien prövas av en 
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etikprövningsnämnd för att säkerställa att människovärdet respekteras. Detta gäller även när studien 
riskerar att påverka försökspersonen psykiskt eller fysiskt eller om forskaren använder en metod som 
syftar till skada försökspersonen fysiskt eller psykiskt (40).  

Barajas et al. (37) Poängterar att det är viktigt att etiska överväganden göras angående en artikels 
urval och resultatdel vid genomförandet av en litteraturstudie. I den aktuella studien har etiska 
överväganden gjorts av de tio inkluderade artiklarna. Av studiens tio artiklar betraktade författarna 
att sju (41,42,43,44,45,46,47) av artiklarna innehöll etiska ställningsantaganden eller ett etiskt 
godkännande medan det i resterande tre (48,49,50) inte gick att utläsa någon etisk information.   

 

5 Resultat 
De tio artiklar som valdes utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar undersöker personer 
som lever med psykisk ohälsa med erfarenheter av recovery-processen (41-50). Sex av artiklarna 
beskriver faktorer som kan bidra respektive hindra recovery utifrån ett patientperspektiv (41–
44,48,49). Resterande fyra artiklar beskriver kompetensen som värderas hos personalen som utövar 
recovery-processen, även detta utifrån ett patientperspektiv (45-47,50).  

De psykiatriska diagnoserna som studierna utgår ifrån är schizofreni, schizoaffektivt syndrom, 
personlighetsstörningar, ångest och depression. Studierna har utförts i länder som USA, Australien, 
Irland, Canada, Danmark, Storbritannien, Norge och Sverige och publicerades mellan 1999-2015. Av 
de åtta kvalitativa artiklarna användes intervjuer som datainsamlingsmetod av antingen semi-
strukturerade metoder, ostrukturerade metoder eller i fokusgrupp. I de övriga två kvantitativa 
artiklarna användes enkäter som datainsamlingsmetod. Artiklarna presenteras mer utförligt i bilaga 
3.    

 

5.1 Faktorer som bidrar till recovery 

Den sociala omgivningen  
En av de mest framträdande faktorerna som bidrar till recovery är stödjande omgivning och 
relationer i form av vänskap, kontakt med personer som har erfarenheter av psykisk ohälsa, 
vårdpersonal samt familj (48,49,41,42,43,44).  

Vänskap beskrivs i flera artiklar (49,41,42,43) som en bidragande faktor till recovery. Deltagare i 
studierna förklarar att det är av vikt att ha en nära relation till andra människor då det gör att de inte 
känner sig ensamma (41), det inger också en känsla av hopp (49) och har en positiv inverkan på 
livskvalitén (43). En varaktig och tillförlitlig vänskap är något som flera deltagare (42) anser är en 
viktig faktor för att kunna se sin egna positiva utveckling av förmågan att skapa nya 
vänskapskontakter. Deltagarna upplever att detta bidrar till en positiv personlig feedback och kan 
leda till en positiv spiral i deltagarnas recovery-process genom att det förstärker positiva tankar, 
känslor och en personlig utveckling (42). 

Deltagarna i studierna upplever också att det är betydelsefullt att ha relationer med andra personer 
med erfarenheter av psykisk ohälsa (48,49,41,43). De upplever denna typ av relation som stödjande, 
uppmuntrande och inspirerande då de delar med sig kring sina erfarenheter av sin recovery-process. 
De ger även tips och råd om hur personliga mål kan nås på bästa sätt (49). Flera deltagare menar att 
det även ger dem hopp om att en personlig utveckling är möjlig och att dessa personer med 
erfarenheter ofta sågs som en förebild för deltagarna (48,49). Stödet från andra personer med 
psykisk ohälsa är enligt deltagarna i studierna viktigt för deras egna recovery-process. Det ger dem en 
känsla av att känna sig förstådda och accepterade, det ger dem också möjlighet till att dela sina egna 
erfarenheter (43) och få ta del av andras kring recovery-processen (49,43). Acceptans och förståelse 
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från andra personer med erfarenhet av psykisk ohälsa är meningsfullt för flera av deltagarna då de 
menar att dessa personer förstår dem bättre än många andra (48).  

Deltagarna i studierna beskriver också familjen som en viktig och meningsfull stödjande faktor i 
recovery-processen (48,49). De förklarar att familjen ofta stöttar och tror på deltagarens förmåga till 
recovery och att kunna utföra vardagliga aktiviteter som till exempel arbete (49).  

Att få stöd och hjälp av personalen var ytterligare en viktig faktor i recovery-processen enligt 
deltagarna i studierna (49,41,44). De menar att samtalen med personalen om att få råd kring hur de 
kan interagera med andra människor och möjligheten att lösa vardagliga problem är viktigt (41). De 
anser även att det är viktigt att få stöd och hjälp från personal för att kunna återta kontrollen över 
sitt liv och uppnå en känsla av hopp (44). Andra deltagare ser personalen som deras 
samarbetspartner som karaktäriseras av respekt och tillförlitlighet (49).  

Religion och tro är även något som deltagarna i studierna nämner som en viktig faktor i recovery-
processen (48,44). De förklarar att psykisk ohälsa ofta förknippas med något ondskefullt vilket gör att 
religionen och tron på en Gud ger ett stöd samt hopp och motivation till att klara av de kriser som 
individen går igenom (48,44).  

 

Engagemang i aktivitet  
En annan framträdande faktor som bidrar till recovery enligt deltagarna är engagemang i aktivitet 
(48,49,41,42,44). Deltagarna i studierna menar att aktivitet bidrar till en känsla av välmående och ett 
meningsfullt liv (48,42,44). De poängterar även att en viktig del i recovery-processen är att ha 
förmågan att ta hand om sitt eget hushåll då det ger deltagarna ett betydande tecken på att de är 
kapabla till att fungera i samhället samt att det ger en positiv inverkan för utvecklingen av individens 
självständighet (48). Deltagare anser att engagemang i olika aktiviteter får dem att utvecklas som 
personer men även att det ökar deras självförtroende (49). De menar även att engagemang i fysiska 
aktiviteter utomhus kan leda till en förbättrad interaktion med samhället (42). 

Meningsfulla aktiviteter är en av de viktigaste faktorerna som underlättar recovery enligt deltagarna 
(49). De anser att engagemang i meningsfulla aktiviteter bidrar till en känsla av glädje då den psykiska 
ohälsans symtom kan avta när deltagarens fokus är på någonting annat än den psykiska ohälsan som 
annars kan ta mycket energi. Engagemang i meningsfulla aktiviteter är därför viktigt för att undvika 
ett återfall i den psykiska ohälsan (48). De anser även att det är viktigt att begå en del misstag i 
aktiviteter för att på så sätt lära sig av det och utveckla nya färdigheter (49).  

Deltagare i studierna poängterar även aktivitet i form av fysisk träning som viktig (48,42) då det kan 
stärka deras moral, öka motivationen och självförtroendet och på sikt även bidra till hälsa och 
välbefinnande (48). 

 

Möjlighet till självbestämmande och kontroll 
Deltagarna i studierna anser att självbestämmande är en viktig faktor i recovery-processen 
(48,49,41,44) då det ger motivation till att självständigt göra förändringar i sin vardag. Deltagarna 
förklarar att deras egna val leder till att de känner sig manade och ansvariga (41) till att ta kontroll 
över sitt liv med den psykiska ohälsan (48). Att ta kontroll över sin livssituation innebär att deltagarna 
kan förändra synen på sig själv som ett offer och istället utveckla en förbättrad syn på sig själv och 
samtidigt lära sig att ta ansvar för sitt liv. Deltagarna förklarar att möjligheten till att kunna ta ansvar 
över sitt liv och sin egen recovery-process kan leda till ökat självförtroende, personlig utveckling och 
därmed även en möjlighet att ta sig an recovery-processens utmaningar (48). 
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Kännedom om sig själv och sin psykiska ohälsa 
Deltagarna i studierna beskriver vikten av att få en förståelse för sitt hälsotillstånd (48,42,44). De 
noterar att många personer med psykisk ohälsa låter den psykiska ohälsan ta över deras liv i form av 
negativa tankar, vilket innebär att det är betydelsefullt att få kunskap om den psykiska ohälsan (48). 
Deltagarna menar att denna kännedom kan leda till att de får en förståelse för den problematik de 
erfar (42) och att de kan acceptera sin psykiska ohälsa samt inse att de är i behov av hjälp. Att inse 
detta är viktigt då det är en nödvändig faktor till att påbörja sin recovery-process (48).  

Deltagarna anser att det är viktigt att lära sig att identifiera vilka situationer som associeras med 
negativa tankar och destruktiva beteenden för att på så sätt kunna undvika dessa och successivt lära 
sig att hantera situationerna (48,42). Att lära känna sig själv inklusive sina styrkor och svagheter 
anses även enligt deltagarna som en nödvändig faktor för att möjliggöra en förbättring av sitt 
hälsotillstånd (44).  

Denna fördjupande kännedom om sig själv och sin psykiska ohälsa anser deltagarna i studierna 
succesivt kan leda till att tidigare egenskaper, som deltagarna trodde var förlorade, tillslut 
återupptäcks igen under deras recovery-process. Denna kännedom leder även till att nya förmågor 
och nya personliga egenskaper stegvis utvecklas hos deltagarna och de upplever att utvecklingen av 
en ny identitet med de gamla och nya egenskaperna växer fram (48).  

 

Uppnå personliga mål  
Deltagare beskriver att strävan efter att uppnå personliga mål är viktigt för recovery-processen. 
Genom att ta sig an nya utmaningar och uppnå sina personliga mål leder detta ofta till ett bättre 
självförtroende. Senare i recovery-processen börjar deltagarna ofta anta ytterligare nya men mer 
avancerade utmaningar vilket bidrar till en utveckling av både nya roller och en ny mening med livet 
(48).  

 

5.2 Faktorer som hindrar recovery 

Stigma och social isolering 
En av de mest framträdande faktorerna som hindrar recovery är enligt deltagarna den stigma som 
följer med den psykiska ohälsan (48,49,42,43,44). Deltagarna förklarar att personalens fördomar om 
att de exempelvis är inkapabla till en personlig utveckling (49)  gör att de känner sig missförstådda, 
mindre värdiga (44) och avvisade (42). 

Deltagarna beskriver även förekomsten av stigma från allmänheten (48,42,43) som leder till 
svårigheter att ta kontakt med andra människor (48) och av denna anledning kan en social isolering 
utvecklas. Deltagarna menar att stigma försvårar möjligheten att hitta ett arbete (43) och bidrar till 
en känsla av att inte passa in i samhället (42). Stigma är något som är dolt för allmänheten vilket gör 
att deltagarna anser att de behöver lära sig att leva med det (43).  

”And people say it’s our problem and paranoia and our imagination and I think it’s time people 
did accept it does occur. All consumer say it occurs… if I was to tie stigma and recovery what’s 
the connection, stigma affects mental health, which in turn affects recovery (Consumer A 
participant)” (43, s.185).  

Deltagarna förklarar att svårigheter i form av negativa tankar ofta uppstår på grund av stigma. De 
menar att de utvecklar en låg självbild som resulterar i tankar där de ifrågasätter sig själva om dem är 
”normala” eller inte och att dessa tankar kan leda till att individen upplever en försvagad identitet. 
Den negativa självbilden kan även leda till självkritik, dålig självkänsla samt ett missnöje med sig själv 
(42). 
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Personalens makt  
Deltagarna i studierna anser att personalens makt i deras behandling påverkar deras recovery-
process negativt (49,43). De upplever att personalen ofta antyder att de inte borde ta egna beslut 
kring sin hälsa (49) då de anser att engagemang i vissa aktiviteter kan riskera deras hälsa negativt och 
bidra till en försämring av deras psykiska ohälsa (49). Att bli dömd och därmed inte få möjligheten att 
bli inkluderad i sina egna behandlingsbeslut är enligt deltagarna problematiskt då personalens makt 
gällande de beslut som tas i behandlingen kan bidra till att de känner sig åsidosatta (43). 

 

5.3 Professionella kompetenser som är av betydelse för att uppnå recovery 

Att ge tillräckligt med tid 
Deltagarna påstår att det är av vikt att personalen ger dem tillräckligt med tid för samtal (45,46,50) 
för att lära känna dem och förstå deras behov (45). De menar att den tid som personalen avsätter till 
dem bör vara tillräcklig för att kunna samtala om exempelvis uppsatta mål och för att ge uppmuntran 
då det ofta leder till en känsla av hopp om att recovery är möjligt (46). Deltagare poängterar även 
vikten av att personalen inte bör vara stressad under ett samtal då det bidrar till att de inte känner 
sig viktiga, vilket kan försämra relationen till personalen (46).  

 

Att inge hopp och ge uppmuntran  
Deltagarna i studierna anser att personalens förmåga att inge hopp är viktigt för att de ska kunna tro 
på sin möjlighet att uppnå recovery (45,46,47). Deltagare poängterar dock att personalen bör vara 
tydlig med vad recovery innebär och att det handlar om en personlig utveckling för att lära sig att 
leva med och hantera den psykiska ohälsan. Detta är viktigt för att undvika att de får en förhoppning 
om att symtomen kommer försvinna. Deltagarna förklarar att informationen om recovery-processen 
gör att personalen kan fokusera på att inge hopp om att recovery är möjligt (45).  

Deltagare anser att personalens möjlighet att uppmuntra är viktigt då det bidrar till en tillförlitlig 
relation som utmanar dem att ta sig an uppgifter eller aktiviteter som de normalt sett inte hade 
utfört utan den tillit som utvecklats till personalen (50). Deltagarna förklarar även att personalen 
hjälper till att utveckla deras tro på sig själv och sina förmågor samt självförtroendet, vilket är viktigt 
för att de sedan ska kunna ta ansvar för sin egen recovery-process (45).  

 

Att visa respekt och lyssna  
Deltagare poängterar att personalens förmåga att visa respekt är viktigt för deras recovery-process 
(45,46,50,47) då det är det första steget till att skapa en god relation till varandra (46). De förklarar 
att respekt visas genom att personalen låter individen prata (46) och tar del av deras synpunkter och 
unika kännedom om sig själva (45). Deltagare anser även att det visas genom att personalen inte har 
förutfattade meningar (46,47) och att de lyssnar med ett öppet sinne för att få en fördjupad 
förståelse kring deras svårigheter (46). Det är även av betydelse enligt deltagarna att personalen inte 
bara förstår deras situation utan att de även har förmågan att visa empati (50). 

Deltagarna förklarar att det är av betydelse att personalen ger rekommendationer kring olika 
behandlingsbeslut men att personalen bör respektera deltagarnas önskemål genom att eventuellt 
kompromissa istället för att avslå deras önskemål (45).   
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Att ha ett holistiskt perspektiv 
Deltagarna beskriver vikten av att personalen har ett holistiskt perspektiv (45,46,47) i mötet med 
dem då de vill bli identifierade som en unik person som har ett liv med intressen och aktiviteter utan 
att personalen enbart dömer dem utifrån deras psykiska ohälsa (46, 47). Deltagarna menar att 
personalen bör ha förmågan att identifiera och stödja deras styrkor och förmågor och inte 
begräsningar och svagheter (45). Personalen kan uttrycka ett holistiskt perspektiv genom att 
tillexempel ta initiativ till konversationer inom andra områden i livet än den psykiska ohälsan samt 
att införa sociala aktiviteter för individen som bidrar till mindre social isolering. Detta kan leda till att 
individen kommer till insikt om att livet handlar om mer än bara den psykiska ohälsan (46). 

 

Att gå utanför yrkesrollen  
Deltagarna anser att det är viktigt att personalen kan gå utanför sin yrkesroll (46,50) för att de ska 
kunna skapa en god relation och en större möjlighet att uppnå recovery (46). Deltagarna förklarar att 
det är uppskattat (46,50) om både personalen och de själva som patienter går utanför sin yrkesroll 
respektive patientroll och ser varandra som enskilda individer med skilda personligheter och 
intressen (46). De talar väl om personalens förmåga att använda sig av humor (46,50) och skämt i rätt 
situationer som kan göra att de känner att de får en personlig kontakt med personalen utanför deras 
roller (46).  

 

Att samarbeta med flera professioner 
Deltagarna beskriver också vikten av att de olika professionerna som arbetar med dem har ett bra 
samarbete då det stödjer deras recovery-process (46). Samarbetet kan enligt deltagarna ske genom 
att de olika professionerna delar information med varandra kring deras hälsotillstånd för att undvika 
att de behöver ta kontakt med var och en av de olika professionerna. Personalens samarbete gör att 
de känner sig mer självsäkra och trygga när de vet att personalen har kunskaper kring deras situation 
(46).  

 

6 Diskussion 
6.1 Metoddiskussion  
Eftersom recovery-processen inte är utvecklad i Sverige (4) ansågs litteraturstudie som en lämplig 
metod för att sammanställa kunskap som redan finns i andra länder. En litteraturstudie bidrar till 
nödvändiga kunskaper som är viktiga för att utveckla den egna professionen inom den specifika 
verksamheten (34). På grund av den bristfälliga forskningen valde författarna att göra en allmän 
litteraturstudie vilket enligt Forsberg et al. (32) medför en svaghet eftersom studien baseras på ett 
begränsat antal artiklar.  

För att besvara litteraturstudiens syfte användes databaserna Cinahl och PsycInfo. Databaserna 
PubMed och AMED valdes bort efter pilotsökningen av den anledningen att sökningen i PubMed inte 
gav några relevanta träffar och sökningen i AMED gav flera dubbletter. Ingen av databaserna var 
därför av intresse för denna studie.   

I databasen Cinahl användes enbart fritextsökning som sökstrategi, vilket enligt Willman (36) kan 
resultera i ett ospecificerat material och att det därför är viktigt att sökningen innefattar en 
kombination av fritextord och ämnesord. Vid författarnas sökning resulterade fritextsökningen i flera 
intressanta träffar och fem artiklar ansågs slutligen vara relevanta utifrån studiens syfte. Detta visade 
att fritextsökningen inte gav ett ospecificerat material utan det var nödvändigt för att få fram 
relevanta artiklar i databasen.  
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I Cinahl användes en strukturerad metod där sökordet ”consumer” användes för att få fram artiklar 
utifrån ett patientperspektiv. Även sökordet ”professionals competencies” användes för att fokusera 
sökningen på artiklar om personalens kompetens. I PsycInfo användes dock inte denna strukturerade 
sökning som syftade till att få fram precisa artiklar efter enskild frågeställning. Detta då författarna 
ansåg att den tidigare gjorda ostrukturerade sökningen gav tillräckligt med relevanta träffar utifrån 
varje frågeställning. Eftersom författarna är relativt oerfarna av att söka efter artiklar i olika 
databaser kan det ha påverkat studiens resultat. En svaghet i sökningen är exempelvis att 
blocksökning inte gjordes mellan sökorden ”recovery” och ”recovery-processen”, vilken kan ha 
bidragit till att relevanta artiklar uteslutits i sökningen.  

Enligt Axelsson ska en litteraturstudie innehålla den senaste forskningen inom det valda området 
men att den tidsperiod som anses lämplig beror på den mängd forskning som finns tillgänglig (34). På 
grund av att den relevanta forskningen för studiens syfte var begränsad avgränsades tidsperioden till 
12 år (2004-2016) vilket resulterade i några äldre artiklar. Dock gav inte denna tidsperiod tillräckligt 
många relevanta träffar vilket gjorde att författarna valde att även göra en manuell sökning. Genom 
denna sökning hittades en artikel från 1999 som ansågs informationsrik och nödvändig för studien 
och prioriterades därför utan hänsyn till den avgränsning som angetts i databaserna.   

Författarna analyserade artiklarnas resultatdel genom att utgå från Lundman et. al (38) exempel på 
kvalitativ innehållsanalys. Analysen gjordes utan att kondensera meningsenheterna eftersom texten 
redan var hanterlig och därmed behövdes inte texten förkortas ned och koderna kunde utläsas 
direkt. En kvalitativ innehållsanalys används när en text ska bearbetas och när skillnader och likheter 
ska identifieras (38) och enligt Lundman et. al (38) kan metoden användas på olika sorters texter. 
Författarna ansåg därför att en kvalitativ innehållsanalys var passande som metod för att analysera 
artiklarnas resultatdel.  

Det samarbete som författarna hade under innehållsanalysen bidrog till struktur som underlättade 
sammanställningen. Författarna upplevde dock en svårighet med analysen vilket berodde på att 
artiklarna var av det engelska språket. Detta försvårade delvis förståelsen av textens innebörd men 
genom att använda ett lexikon och upprepade gånger läsa texten grundligt samt genom att diskutera 
textens innebörd med varandra kom författarna till rätta med detta. Författarna anser att 
samarbetet och det noggranna tillvägagångssättet bidrar till studiens tillförlitlighet. En annan aspekt 
som kan påvisa studiens tillförlitlighet är att de inkluderade artiklarnas innehåll och referenser 
grundligt granskades med avsikten att kontrollera att artiklarna behandlade recovery-processen. 
Detta gjordes eftersom sökordet ”recovery” resulterade i artiklar som behandlade återhämtning 
generellt. Därmed kan författarna konstatera att studien inte behandlar något annat än vad den 
avser.  

Värderingen av artiklarnas kvalitet gjordes utifrån Forsberg et al. (32). Författarna upplevde en 
svårighet med en korrekt bedömning av artiklarnas kvalitet då det inte framgick någon information 
kring hur kvalitén skulle bedömas utifrån checklistan. Eftersom detta inte framkom valde författarna 
att bedömda kvalitén utifrån hur många frågor som kunde besvaras samt hur utförliga beskrivningar 
artiklarna hade utifrån varje fråga.  

Enligt Barajas et al. (37) är det viktigt att i en litteraturstudie välja artiklar som har granskats och fått 
tillstånd av en etikprövningsnämnd. I studien var det endast sju av de tio artiklarna som hade blivit 
etiskt godkända och i resterande tre artiklar framgick inte denna information. Däremot framgår det i 
en av dessa tre artiklar (48) att deltagandet var frivilligt vilket ingår i en forskningsetisk princip och 
därför valde författarna att inkludera artikeln (39).  

Enligt vetenskapsrådet (40) är det tillåtet att en studie genomförs utan en etikprövning om den inte 
behandlar något av de etiska kraven. Däremot är det viktigt att forskaren alltid har de etiska kraven i 
åtanke (40).  De resterande två (49,50) artiklarna ansågs inte behandla något av de etiska kraven 
eftersom forskarnas huvudsakliga syfte var att ta fram individuella erfarenheter kring recovery-
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processen genom intervjuer. Däremot är författarna medvetna om att intervjufrågorna kan ha 
påverkat deltagarnas psykiska välmående negativt. Dessa två artiklar var dock innehållsrika och 
relevanta utifrån studiens syfte, vilket bidrog till författarnas val att inkludera artiklarna i studien. 

I de artiklar som ingår i studien används både kvalitativa och kvantitativa metoder och enligt Friberg 
(51) går det att kombinera dessa i en litteraturstudie. Kvantitativa artiklar anses vara till fördel då det 
ofta ingår fler deltagare i studierna vilket ökar generaliserbarheten (52). Däremot gav sökningarna få 
kvantitativa artiklar och endast två av dessa besvarade syftet och inkluderades i studien. Eftersom 
studiens syfte är att beskriva en upplevelse ansågs trots allt kvalitativa artiklar som mest lämpliga för 
studien. Kvalitativa metoder syftar nämligen till att förstå personers synvinkel, att upptäcka deras 
levda värld samt att skapa en mening utifrån deras erfarenheter (53).  

Enligt författarna kan denna studies generaliserbarhet påverkas negativt av att de inkluderade 
studierna har genomförts i flera olika länder. Detta kan innebära att komponenterna möjligtvis 
används olika på grund av kulturskillnaderna mellan länderna, exempelvis att gå utanför sin yrkesroll. 
I andra länder kan det vara vanligt att arbetsterapeuten skapar en vänskapsrelation med patienten, 
vilket inte är vanligt i Sverige. Detta innebär att komponenten uppfattas olika beroende på kultur.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
I studiens resultatdel framkom faktorer som bidrar och hindrar recovery samt vilken professionell 
kompetens som är av betydelse för att uppnå recovery. Författarna noterade även följande: 

 Att flera av faktorerna/kompetenserna som utgår från recovery-processen har en tydlig 
likhet med arbetsterapins principer.  

 Att några av faktorerna/kompetenserna inte ingår i recovery-processens komponenter utan 
liknar de arbetsterapeutiska principerna.  

 Att några av faktorerna/kompetenserna som ingår i recovery-processens komponenter inte 
har någon särskild likhet med arbetsterapi.  

 Nya faktorer som varken ingår i recovery-processens komponenter eller som utgår från 
arbetsterapeutiska principer.  

Resultatet visar att en god social omgivning är en bidragande faktor till recovery då det ger hopp, 
minskar ensamhet, bidrar till den personliga utvecklingen samt har en positiv inverkan på livskvalitén 
för personer med psykisk ohälsa (49,41,42,43). Stigma och social isolering är däremot faktorer som 
hindrar recovery (48,49,42,43,44) då de bland annat har en negativ inverkan på patientens 
självkänsla (16). Detta överensstämmer med den arbetsterapeutiska synen på människan som en 
social varelse inom arbetsterapi och att sociala sammanhang kan bidra till en personlig utveckling 
(54). Däremot visar forskning att det förekommer flera utmaningar med social delaktighet för 
personer med psykisk ohälsa. Detta kan exempelvis bero på en upplevelse av 
koncentrationssvårigheter och en känsla av bristande mening (55). Således kan arbetsterapeuter 
bidra med gruppaktiviteter med social träning som kan bidra till inspiration och personlig utveckling 
av förmågor och kunskaper. Det ger även ett tillfälle att dela upplevelser med andra som har 
liknande erfarenheter (20, 55, 56). Vikten av att dela upplevelser med likasinnade personer 
framkommer även i studiens resultat. I och med de svårigheter personer med psykisk ohälsa kan 
uppleva med sociala sammanhang kan arbetsterapeuter även bidra med att ge möjlighet till socialt 
stöd, vilket är en komponent i recovery-processen (5). 

Resultatet visar även att möjligheten till självbestämmande och kontrollen över sitt liv är en 
bidragande faktor till recovery medan personalens makt i behandlingen kan hindra recovey. Dessa 
faktorer ingår i recovery-processens komponenter vilka är att patienten ska ha rätt till 
självbestämmande och att personalen ska visa respekt och låta patienten ta egna beslut (3,5). Även 
här finns en likhet mellan arbetsterapi och recovery-processen då arbetsterapeuten arbetar utifrån 
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ett klientcentrerat tillvägagångssätt. Detta innebär att arbetsterapeuten uppmärksammar och förstår 
patientens tankar och känslor samt respekterar dennes synpunkter för att kunna tillgodose 
patientens behov. Klientcentrerad arbetsterapi innebär även att patienten involveras i 
behandlingsbeslut (57) vilket även förenklar möjligheten till att patienten utvecklar sin förmåga att ta 
kontroll över sitt liv och engagerar sig i sin egna personliga utveckling (58). 

Personalens kompetens att inge hopp och ge uppmuntran benämns i resultatet som en bidragande 
faktor till att uppnå recovery (46), vilket också ingår i en av recovery-processens komponenter och är 
en arbetsterapeutisk grundprincip. Arbetsterapeuten arbetar med att uppmuntra sina patienter då 
det enligt MOHO stödjer deras viljekraft och självförtroende vilket bidrar till positiva tankar och 
känslor kring deras egna förmågor (7). Arbetsterapeutens syfte med att uppmuntra och ge 
motivation är att inspirera patienten till ett aktivt liv (9).  

I resultatet framgår även vikten av att personalen har ett holistiskt perspektiv och ser patienterna 
som unika individer med ett liv bortsett från den psykiska ohälsan (45,46,47) vilket också ingår i en av 
recovery-processens komponenter (5). Denna komponent/faktor kan även kopplas till den 
arbetsterapeutiska principen att se individen som en unik varelse (6,9) som innebär att 
arbetsterapeuten utgår från ett holistiskt perspektiv där varje individ har sina egna förutsättningar, 

förmågor och behov (6). Utifrån detta fokuserar arbetsterapeuten på patienten och dennes hinder i 
det vardagliga livet snarare än på diagnosen för att ge stöd till en tillfredsställande vardag (9). Detta 
arbete kan underlättas genom att arbetsterapeuten använder sig av kliniska resonemang då dessa är 
nödvändiga för att få en förståelse om patientens situation utifrån olika perspektiv (11). Det 
holistiska perspektivet kan även kopplas till en av recovery-processens komponenter som är att 
arbetet ska ske utifrån patienten och inte sjukdomen samt den komponent som avser att arbetet 
med patienten ska fokuseras på dennes styrkor, inte svagheter (5).  

I resultatet framkommer två faktorer som utgår från arbetsterapeutiska principer men som inte ingår 
i recovery-processens komponenter. En av dessa faktorer är att uppnå personliga mål då det 
succesivt ökar patientens självförtroende (48). Arbetsterapeutens syfte med målsättningen är att ge 
patienten vägledning till hur det långsiktiga målet kan uppnås genom de olika uppsatta delmålen (7). 
Den andra faktorn är engagemang i aktivitet och är centralt inom arbetsterapi då det bidrar till hälsa 
och välbefinnande (9,21). Enligt MOHO stödjer det även uppkomsten av olika roller, vilket är viktigt 
för att patienten ska känna tillhörighet i en social samvaro samt för utvecklingen av identiteten (7, 9). 
Resultatet visar att dessa två faktorer med arbetsterapeutisk utgångspunkt är viktiga utifrån 
patientperspektivet. Författarna anser därför att dessa två komponenter möjligtvis kan införas i 
recovery-processen samt att det påvisar att arbetsterapeuter är en lämplig profession att tillämpa 
recovery-processen inom sin profession.   

I resultatet framkommer en tendens till att personalen bör motverka stigma som är en av recovery-
processens komponenter. Att motverka stigma tillhör ingen arbetsterapeutisk princip men däremot 
är miljön en viktig aspekt i arbetsterapeutens arbete och stigma kan förklaras utifrån den sociala 
miljön. Stigma har en negativ inverkan på individen då det exempelvis kan leda till en låg självbild, 
försvagad identitet och social isolering (42). Denna sociala miljö kan enligt MOHO (7) påverka 
individens motivation, aktivitetsutförande samt planeringsförmåga negativt. Eftersom det inom 
arbetsterapi är centralt att arbeta med miljön för att underlätta vardagen för individen anser 
författarna att arbetsterapeuter har potential till att arbeta med att även motverka stigma. I 
recovery-processen ingår även komponenten som avser att patienten bör förstå att recovery inte är 
en linjär process, utan att fokus ligger på den personliga utvecklingen utifrån de motgångar som 
patienten stöter på (3). Denna komponent beskrevs endast i en av artiklarna (45) men författarna 
anser denna som värdefull eftersom informationen om recovery-processens innebörd kan förhindra 
att patienten får falska förhoppningar (45). Denna komponent/faktor kan inte kopplas till 
arbetsterapi men kan vara av vikt att ha i åtanke för de arbetsterapeuter som har ett intresse av att 
tillämpa recovery-processen i sitt arbete.  
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Eftersom dessa två faktorer anses vara viktiga utifrån ett patientperspektiv och ingår i recovery-
processen men endast beskrivs vagt i resultatdelen anser författarna att det är viktigt att betona 
dessa i studiens resultatdiskussion. Även då faktorerna inte heller har någon specifik koppling till 
arbetsterapi. Författarna menar att det är nödvändigt att arbetsterapeuter som vill tillämpa 
recovery-processen i praktiken även har dessa två faktorer i åtanke då det kan vara av betydelse för 
att främja recovery.  

I resultatet framkommer det även faktorer/kompetenser som ansågs värdefulla för att uppnå 
recovery och som varken ingår i recovery-processens komponenter eller de arbetsterapeutiska 
principerna men som kan vara viktiga att ha i åtanke i arbetet med recovery. Dessa faktorer är att 
avsätta tillräckligt med tid (45,46), gå utanför sin yrkesroll (46,50), samarbeta med de olika 
professionerna (46) samt att patienten får kännedom om sig själv och den psykiska ohälsan 
(42,44,48). Eftersom detta resultat utgår från ett patientperspektiv anser författarna att det är av vikt 
att även tillgodose dessa faktorer då det kan bidra till en bättre upplevelse för patienten av 
arbetsterapeutens arbete inom recovery-processen.  

 

Praktisk tillämpning 

Anledningen till att denna studie inte innehåller artiklar som utgår från arbetsterapeutens perspektiv 
inom recovery-processen beror på den bristfälliga forskningen. Författarna ansåg dock att den 
information som framkommer i de inkluderade artiklarnas resultatdel även kan tillägnas och 
tillämpas av arbetsterapeuter på grund av de likheter som finns mellan recovery-processen och 
arbetsterapi.  

Författarna valde att uppmärksamma och framhäva ett patientperspektiv i studien. Detta då det 
ansågs som en central utgångspunkt för att ta fram ett användbart exempel på hur recovery-
processen kan användas av arbetsterapeuter och vad som kan vara bra att tänka på i arbetet med 
personer som erfar psykisk ohälsa. Att ta del av patienters erfarenheter kring recovery-processen 
samt vilka kompetenser hos personalen som värderas, ansågs betydelsefullt då det kan hjälpa 
arbetsterapeuter att tillämpa recovery-processen i relevanta verksamheter. 
 

7 Slutsats och fortsatt forskning 
Eftersom psykisk ohälsa har ökat i Sverige under de senaste åren anser författarna att det är 
nödvändigt att recovery-processen får fäste i Sverige genom att arbetsterapeuter tar sig an detta i sin 
profession. De tydliga likheterna som författarna kunnat notera i studiens resultat stärker påståendet 
om att arbetsterapeuter specifikt kan vara den lämpliga professionen att anta huvudansvaret för 
recovery-processen.  

Studien resulterar i ökade kunskaper kring recovery-processen generellt och om faktorer som bidrar 
respektive hindrar recovery samt professionella kompetenser som är av betydelse för recovery 
utifrån ett patientperspektiv. Författarna hoppas därmed att denna studie kan bidra med 
betydelsefull information för arbetsterapeuter som är intresserade av att omsätta recovery-
processen i praktiken. Däremot anser författarna att det finns behov av vidare forskning om 
arbetsterapeuter som tillämpar recovery-processen i sin verksamhet för att framhäva 
arbetsterapeuters roll. Även utbildning kan vara nödvändigt eftersom det skulle kunna ge en tydlig 
vägledning och därmed öka möjligheten för arbetsterapeuter att tillämpa denna process.  
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Artikelmatris  

(bilaga 3) 
 
Titel, författare, land, 
årtal  

 
 
Syfte 

 
 
Design och datainsamlings-metod 

 
 
Resultat 

 
 
Kvalité  

Titel: Exploring 
recovery from the 
perspective of people 
with psychatric 
disabilities (48).  
 
Författare: Young & 
Ensing.   
  
Land: USA 
 
Årtal: 1999 

Att upptäcka meningen med 
recovery-processen utifrån 
ett patientperspektiv. 
 

En kvalitativ studie med semi-
strukturerade individuella intervjuer 
eller fokusgrupper. 18 personer med 
psykiska funktionsnedsättningar som 
bipolär, schizofreni, 
personlighetsstörning eller ångest 
deltog i studien. 

Resultatet visar att betydelsen av recovery är att 1) få 
kunskap om sin sjukdom och acceptera den, att känna hopp 
och finna motivation till att förändra sitt liv. 2) Upptäcka och 
utveckla sitt självbestämmande och ta kontroll och ansvar 
över sitt liv. 3) att återfinna sin identitet. 4) att återgå till 
vardagliga aktiviteter. 5) Sträva efter att förbättra sin 
livskvalité. 

Hög 

Titel: Making sense of It 
all: Consumer 
providers’ 
theories about 
factors facilitating and 
impeding Recovery 
from psychiatric 
disabilities (49).  
 
Författare: Mancini, 
M., Hardiman, E & 
Lawson, H.   
 
Land: USA 
 
Årtal: 2005 

Att ta del av personliga 
erfarenheter av recovery och 
vad som anses vara 
hindrande samt mest 
betydande i deras väg till 
recovery. 

En kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. 15 
personer med diagnoser som 
schizofreni, schizoaffektivt syndrom, 
depression samt bipolär diagnos 
intervjuades.  

Resultatet visar vilka faktorer som deltagarna ansåg vara 
mest hindrande samt stödjande i deras egen recovery-
process. De stödjande faktorerna inkluderade meningsfulla 
aktiviteter, stöttande relationer samt passande strategier. 
Hindrande faktorer innefattade tvångsåtgärder inom 
sjukvården, stigma samt familj och vårdpersonals 
beslutsfattande åt deltagarna.  

Medel 
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Titel: Mental health 
recovery competencies 
for mental health 
workers: A delphi study 
(45).  
 
Författare: Lakeman, R.   
 
Land: Irland 
 
Årtal: 2010 

Att identifiera de viktigaste 
och mest värdefulla 
kompetenserna hos 
psykiatrisk vårdpersonal som 
är till stöd för recovery. 

En kvantitativ delphi-studie med 
narrativ metod. Enkäter besvarades 
online. 31 personer med någon typ 
av psykisk diagnos som schizofreni, 
schizoaffektivt syndrom, bipolär, 
depression och posttraumatisk stress 
deltog i studien.   

Resultatet visar att de högst värdefulla kompetenserna hos 
psykiatrisk vårdpersonal är att lyssna och respektera 
patientens synpunkter, inge hopp om att recovery är möjligt, 
respektera och stötta patientens resurser. 

Medel  

Titel: Professional 
Competencies for 
Promoting Recovery in 
Mental Illness (46).  
 
Författare: Williams, C 
& Tufford, L.  
 
Land: Canada 
 
Årtal: 2012 
 
 

Att upptäcka professionell 
vård utifrån ett perspektiv av 
personer med schizofreni, 
för att utveckla professionell 
kompetens inför 
tillämpningen av recovery. 

En kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer. 40 
personer med diagnosen schizofreni 
deltog i intervjuerna. 

Resultatet beskriver värdefulla professionella kompetenser 
som framkom utifrån intervjuerna. De kompetenser som 
ansågs viktiga var bland annat att ge utrymme för tillräckligt 
med tid för samtal med patienterna, att skapa en god 
behandlingsrelation samt samarbete med andra 
professioner.  

Medel 

Titel: Recovery from 
Mental Illness: A 
Service User 
Perspective on 
Facilitators and Barriers 
(41). 
 

Att upptäcka patienters 
perspektiv på vad som 
främjar samt hindrar dem till 
recovery.  

En kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer. 6 män och 
6 kvinnor med schizofreni eller 
bioplär diagnos som levt i ett 
stödboende från sex månader till sex 
år, deltog i studien.   

Resultatet visar att faktorerna som främjar recovery är 
sociala relationer och att bli motiverad. Även att lära sig 
praktiska och sociala färdigheter samt att lära sig att göra 
förändringar i livet. De faktorer som försvårar recovery är 
sociala hinder och stigma.  

Medel  
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Författare: Petersen, 
K., Friis, V., Haxholm, 
B., Nielsen, C & Wind, 
G.  
 
Land: Danmark 
 
Årtal: 2012 
Titel: Recovery-
oriented professionals: 
Helping relationships in 
mental health services 
(50).  
 
Författare: Borg, M & 
Kristiansen, K.  
 
Land: Norge 
 
Årtal: 2004  
 
 

Att undersöka vilka faktorer 
som är till hjälp i relationen 
med en yrkesverksam person 
inom vården av psykisk 
ohälsa, utifrån ett 
patientperspektiv.  

En kvalitativ studie med 
ostrukturerade intervjuer. 15 
personer med erfarenheter av 
allvarlig psykisk ohälsa som psykos, 
schizofreni och 
personlighetsstörningar deltog i 
studien.  

Resultatet beskriver faktorer i relationen med en 
yrkesverksam person som bidrar till recovery. De 
kompetenserna som värderades hos professionen var att 
inge hopp, fördela makten i behandlingen, att de ska finnas 
tillgängliga när de behövs, ha ett öppet sinne till vad som 
hjälper till recovery samt att gå utanför professionens roll.  

Medel  

Titel: Recovery-
promoting care as 
experienced by persons 
with severe mental 
illness and substance 
misuse (44).  
 
Författare: Cruce, G., 
Öjehagen, A & 
Nordström, M.  
 

Att undersöka vilka faktorer 
som anses bidra till recovery 
för personer med psykisk 
ohälsa och deras missbruk av 
substanser.  

En kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. 16 
personer med diagnosen schizofreni 
samt bipolär diagnos intervjuades.  

Resultatet visar viktiga teman som framkommit under 
analysen utifrån deltagarnas berättelser. Dessa teman är: 
respekt och självständighet, helhetssyn på patienten, 
delaktighet och ömsesidiga relationer, stabilitet samt positiv 
feedback.  

Medel 



   
 

28 
 

Land: Sverige 
 
Årtal: 2011  
Titel: Recovery-
promoting 
professionals 
competencies: 
perspectives of mental 
health consumers, 
consumer-providers 
and providers (47).  
 
Författare: Russinova Z; 
Rogers ES; Ellison ML; 
Lyass A.  
 
Land: USA 
 
Årtal: 2011 

Att undersöka vilka 
kompetenser som 
professioner bör använda sig 
av för att stödja recovery-
konceptet, detta utifrån 
patientperspektiv, 
anhörigperspektiv och 
personalperspektiv. 

En kvantitativ studie med anonyma 
enkäter via internet som innehöll 
frågor om 37 framtagna 
kompetenser hos personalen som 
bidrog till recovery. 603 patienter 
med någon form av psykisk oälsa, 
153 anhöriga och 239 personal 
deltog i studien.  

Resultatet visar att de mest värdefulla kompetenserna hos 
personalen var att hjälpa patienten att utveckla nya 
färdigheter för att kunna hantera den psykiska ohälsan, att 
se individen och inte sjukdomen, hjälpa patienten att 
acceptera och värdera sig själv, lyssna på patienten utan att 
döma samt att tro på patientens möjlighet att uppnå 
recovery.  
 
 

Medel 

Titel: The meaning of 
recovery in a regional 
mental health service: 
an action research 
study (43).  
 
Författare: Kidd, S., 
Kenny, A & Mckinstry 
C.  
 
Land: Australien 
 
Årtal: 2015  
 

Att undersöka vad recovery 
har för betydelse utifrån 
patienters perspektiv samt 
vård/kliniskt perspektiv.  

En kvalitativ aktionsforsknings-studie 
med intervjuer i fokusgrupp där tolv 
träffar ägde rum. 11 personer deltog 
varav 6 patienter med psykisk 
ohälsa, 5 kliniker och 1 vårdare.   

Resultatet framkom utifrån deltagarnas diskussioner och 
reflektioner med utgångspunkt i fem teman utifrån deras 
erfarenheter av recovery: ”att finna mening”, ”ett osynligt 
handikapp”, ”självbestämmande”, ”kontakt” och ”recovery 
tar tid”.  

Medel 
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Titel: Understanding 
recovery in the context 
of lived experience of 
personality disorders: 
a collaborative, 
qualitative research 
study (42).  
 
Författare: Gillard, S., 
Turner, K & Neffgen, M. 
 
Land: Storbritannien 
 
Årtal: 2015   
 
 

Att upptäcka förståelsen av 
recovery för personer med 
personlighetsstörning.  

En kvalitativ explorativ studie med 
ostrukturerade intervjuer av 6 
personer med personlighetsstörning.   

Resultatet visar att faktorer som hindrar recovery är 
negativa tankar och känslor samt stigma och social isolering. 
De faktorer som anses bidra till recovery är bland annat 
social interaktion, aktivitet, känna igen och undvika riskfyllda 
situationer, ändra tankesätt, positiv feedback och att ha 
kontakt med personer utan fördomar.  

Hög 

 


