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Sammanfattning 

 

 

 

Bakgrund: Människor med psykiska funktionshinder drabbas ofta av olika fysiska besvär 

såsom diabetes, högt blodtryck och övervikt. För att bevara en god hälsa och 

förebygga sjukdom är det av betydelse att ha regelbundna och bra kostvanor 

något som människor med psykisk sjukdom kan ha svårt att anamma. Det är 

därför viktigt att undersöka denna grupp och se hur man på bästa sätt kan stödja 

dessa människor till förbättrade vanor. 

Syfte: Syftet är att undersöka kostvanor och deras betydelse för hälsan hos personer 

med psykiska funktionsnedsättningar. 

Metod: En kvalitativ metod har använts där fem kvinnor med psykisk 

funktionsnedsättning har intervjuats.  

Resultat: I resultatet framkom två kategorier; kostvanor och dess betydelse samt 

betydelsen av stöd. 

Diskussion: Studier visar att personer med allvarlig psykisk sjukdom upplever svårighet att 

känna igen och hantera sina fysiska problem. Viktuppgång på grund av osunda 

kostvanor och negativa effekter av deras läkemedel påverkar deras självkänsla 

och i förlängningen deras hälsa negativt. Utifrån ett vårdvetenskapligt 

perspektiv är därför mötet med människor med psykisk funktionsnedsättning 

viktigt i syfte att skapa en tillitsfull relation, för att kunna ge dem det stöd de 

efterfrågar i syfte att uppnå en så god fysisk och psykisk hälsa som möjligt.  

Nyckelord: Kvinnor. Psykisk funktionsnedsättning. Kostvanor. Stöd. Självkänsla. 



 
 

 
 

 

Abstract    

 

Background: People with mental disabilities often suffer from various physical ailments 

such as diabetes, hypertension and obesity. In order to maintain good health 

and prevent disease, it is important to have regular and good nutrition habits 

something that people with mental illness may find it difficult to embrace. It 

is therefore important to investigate this group of people and see how we can 

best support them to better habits. 

Aim: The aim is to investigate dietary habits and their importance to health of 

people with mental disabilities. 

Methods: 
A qualitative approach was used in which five women with mental disabilities 

were interviewed.  

Results: The results revealed two categories, poor nutrition and its importance and the 

significance of support. 

Discussions: 
Studies show that people with serious mental illness experience difficulty in 

recognizing and dealing with their physical problems. Weight gain caused by 

unhealthy diets and negative effects of their medicines affect their self esteem 

and ultimately their health. From a caring science perspective, therefore, 

meeting with people with mental disabilities is important in order to establish 

a trusting relationship, to give them the support they need in order to achieve 

such a good physical and mental health as possible. 

Keywords: Women. People with mental disabilities. Diets. Support. Self-esteem. 
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1 Inledning 

Uppsatsen har skrivits inom ramen för ett större projekt vid Ersta Sköndals Högskola som 

handlar om fysisk aktivitet och dess betydelse för välbefinnandet hos människor med psykisk 

funktionsnedsättning. Projektet berör människor med psykisk funktionsnedsättning, som har 

sin grund i en psykossjukdom. Det är välkänt att människor med psykiska funktionshinder har 

en begränsad livskvalitet beroende på social och hälsoekonomisk marginalisering, svårigheter 

att bli hörda och sedda, samt att de har allvarliga livsstilsrelaterade problem som kondition, 

kostvanor osv. En annan problematik som berör den aktuella gruppen är att de är väl 

medvetna om vad de skulle kunna göra för att förbättra sin livssituation men saknar förmåga 

att omvandla sin kunskap i handling.  

 

Min magisteruppsats har fokus på kostens betydelse för hälsan för ovanstående patientgrupp. 

Idag läggs ett större individuellt ansvar på den enskilde att klara av att ta hand om sin 

ekonomi, kost och motion mm. Flertalet av de patienter med psykiska funktionsnedsättningar 

som jag möter på den mottagning där jag arbetar orkar inte ta hand om sin kroppsliga hälsa. 

Många gånger så påtalar de att de väger för mycket och vill gå ner i vikt. Att åstadkomma 

detta kan vara komplicerat för den aktuella gruppen människor, har jag sett. Orsaken till detta 

kan bero på olika saker, som att man är upptagen av röster har ångest eller andra psykiska 

distraktioner, varför det kan vara svårt att prioritera och se till sin fysiska hälsa. En annan 

orsak kan vara att man har en dålig ekonomi och därför inte prioriterar bättre mat som ofta 

kan vara dyrare. Man kanske glömmer bort, hur man lagar mat eftersom långa 

sjukhusvistelser är passiviserande. En del av mina patienter vet inte ens vad de ska hitta på att 

äta till lunch eller middag. Patienterna har boendestöd men resursen är begränsad och då går 

annat före, som att betala räkningar, städa och tvätta. Att fundera och förbereda vad man ska 

äta, är inget som man då hinner med att planera.  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras en övergripande bild av hälsa - ohälsa, psykisk funktionsnedsättning 

samt betydelsen av goda kostvanor för hälsan hos personer som lider av en psykisk 

funktionsnedsättning.  

 

2.1 Att ha hälsa 

Hälsa härstammar från det fornsvenska ordet haelsa och har anknytning till ordet hel. 

Världshälsoorganisationen har ett flertal definitioner utav hälsa. Ett av dem (World Health 

Organization, 2010) lyder; 

 

Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt  

välbefinnande och inte enbart frånvaron av sjukdom eller handikapp. 

 

Definitionen fastställdes år 1946 och fick en viktig genomslagskraft eftersom den visar på 

hälsa som ett flerdimensionellt begrepp, som innefattar biologiska, psykologiska och sociala 

faktorer. Men definitionen har även fått kritik då den framställs som ett ouppnåeligt 

idealtillstånd. Om begreppet skulle tolkas bokstavligt så skulle inte många anses ha hälsa 

menar Dahlberg och Segersten (2011).  

 

Dahlberg och Segersten (2011) beskriver i sin bok att man inte kan förstå vad det innebär ”att 

ha hälsa” utan att både de biologiska och de existentiella dimensionerna tas upp. Båda 

dimensionerna har betydelse för att en person skall uppleva hälsa. Fenomenet hälsa är ett 

tillstånd som rör hela människan och är en upplevelse av att vara i jämvikt. Med detta menar 

Dahlberg och Segersten (2011) såväl en inre jämvikt som en känsla av att ha balans till det 

övriga livet och de människor som finns omkring en. Människan behöver hitta sin livsrytm 

mellan stillhet, rörelse, mening och sammanhang. Att vara i stillhet eller i rörelse gäller inte 

enbart utifrån en rent fysisk bemärkelse, utan innefattar även ett mer existentiellt plan. 

Människan har en inre strävan efter mening och sammanhang. Om livet inte upplevs som 

meningsfullt, kan vi förmodligen inte känna hälsa. Vad som är meningsfullt för en människa 

är individuellt och kan växla för en och samma människa. Som författarna (Dahlberg & 

Segersten, 2011) nämnde tidigare, så har hälsa en djupare innebörd än endast frånvaron av 

sjukdom. Man kan ha hälsa och välbefinnande trots sjukdom menar Dahlberg (2003). Om 
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man exempelvis lever med en psykossjukdom som inte går att frigöra sig ifrån, kan man ändå 

uppleva att man har hälsa och välbefinnande. Man kan alltså ha en diagnostiserad sjukdom 

och ändå fungera i olika aktiviteter eller med hjälp utav stöd. Känslan att man ändå får göra 

sitt livsprojekt är en viktig del i känslan av välbefinnande. Vidare menar Dahlberg att har man 

detta synsätt kan man förstå det som kanske verkar orimligt, att ohälsa kan innebära hälsa. Ett 

exempel på detta med livsprojekt visas i en studie av Leufstadius (2008). De patienter som 

hade aktiviteter under dagen så som studier eller arbete/daglig verksamhet, skötte sitt hem, sin 

personliga hygien etc. upplevde en bättre hälsa och välbefinnande än de som var mindre 

aktiva. De personer som var minst aktiva upplevde att de saknade kontroll över sina liv och 

hade därmed en lägre känsla utav välbefinnande.  

 

Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver sambandet mellan 

hälsa och livskraft. Livskraft är centralt i upplevelsen hälsa menar författaren. Vad som får en 

människa att känna livskraft är olika, det kan vara att få påta i sin trädgård, utföra något 

praktiskt, umgås med sin familj mm. Även Wiklund (2003) anser att hälsa är ett komplext 

fenomen, eftersom den har så olika innebörd för människor. Antonovsky (2005) menar att 

man nog skulle se annorlunda på sjukdom om hälsa uppfattades som en process mot ökad 

medvetenhet och personlig utveckling. Sjukdom skulle kunna vara ett uppvaknande som 

sedan, genom hälsoprocessen, leder fram till ett nytt och mer hälsosamt sätt att leva.   

 

Buhagiar, Parsonage, Osborn (2011) vill i sin studie jämföra den allmänna befolkningens 

fysiska hälsa med de personer som har en psykisk sjukdom. Med artikeln vill man förklara 

vad det kan finnas för hinder att förbättra den fysiska hälsan, samt se om det finns skillnader i 

motivationen hos personerna till att förändra riskfyllda beteenden. I studien kom man fram till 

att det inte var någon skillnad mellan dessa två grupper i önskan att förändra sitt beteende, 

men att för den gruppen med psykisk sjukdom ansågs den fysiska hälsan vara mindre viktig. 

Studien tar upp att man bör prioritera att öka medvetenheten hos denna patientgrupp.  

 

Personer med en psykisk sjukdom är mer benägna än andra att få betydande hälsoproblem. 

Därför är det viktigt att vara observant på dessa personers välbefinnande i relation till vården 

och behandlingen av dessa personer. Detta anser Aghababian, Auquier, Baumstarck-Barrau, 

Lancon (2011) som tycker att livskvalitetsmätningar bör göras för denna grupp. Att man som 
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vårdare bör ta sitt ansvar för denna grupp patienter anser även Magnusson, Högberg, Lutzen, 

Severinsson (2004) men de tycker samtidigt att det är viktigt att hitta en balans i vårdandet av 

patienten dvs. hur mycket man som vårdare går in och tar över ansvaret för den aktuella 

gruppens hälsa. Det är viktigt att denna grupp patienter själv får styra över sitt liv och hälsa 

och att man inte tar över patientens autonomi. Som vårdare ska man gå in och stödja 

processen mot ett mer hälsosamt leverne, detta främjar samtidigt patientens integration i 

samhället. Den fysiska hälsan hos personer med allvarlig psykisk sjukdom är kraftigt eftersatt 

menar Ohlsen, Peacock, Smith (2005). Kombination mellan en osund livsstil såsom dålig 

kost, rökning och ett stillasittande liv, gör att dessa personer har en högre benägenhet att 

drabbas utav metaboliska störningar. I artikeln nämns ett intressant projekt som är gjord på en 

grupp personer för att åstadkomma en positiv livsstilsförändring. Projektet syftade till att ta 

hand om den fysiska hälsan hos psykiskt sjuka personer i samhället. Majoriteten utav 

patienterna som deltog i detta stödprogram sågs gå ner i vikt och därmed förbättra den 

allmänna fysiska hälsan.  

 

2.2 Kostvanor och dess betydelse för hälsan 

 

Enligt statens folkhälsoinstitut (2011) innebär bra kostvanor en förutsättning för god hälsa och 

välbefinnande. Goda kostvanor innebär att ha ett varierat och högt intag av frukt, grönsaker, 

fisk och skaldjur och fiberrika livsmedel. Statens folkhälsoinstitut, påvisar att människor med 

en utsatt ekonomisk och social situation har svårare att göra hälsosamma matval. De grupper 

som finns att uppmärksamma är de som har sjukersättning och är arbetslösa. Att ha flera 

ohälsosamma levnadsvanor samtidigt är vanligare om en person har ekonomiska problem, är 

utan sysselsättning eller är född utanför Sverige, enligt Socialstyrelsen (2010).  

 

I en studie av Osborn, Nazareth, Wright, King (2010). visar resultatet att förekomsten av 

övervikt, rökning och stillasittande liv var större bland människor med psykisk sjukdom 

jämfört med personer utan psykisk sjukdom. Det finns en koppling mellan låg självkänsla och 

ohälsosamma levnadsvanor samt övervikt eller fetma. Enligt studien så var bristande kunskap, 

felaktig kost, lägre självkänsla, begränsat socialt stöd de faktorer som spelade stor roll för 

ohälsosamma val. Konsekvenserna av studiens resultat skulle kunna resultera i en utformning 

av utbildningar och förebyggande hälsoprogram för personer med schizofreni och psykisk 

depression. Enligt Richardson, Avripas, Neal, Marcus (2005) finns mycket få studier där man 
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undersökt just denna patientgrupp och ändå är det dessa personer som blir så hårt drabbade. 

Studien visade att personer med en allvarlig psykisk sjukdom löper större risk för övervikt 

och att drabbas av fetmarelaterade sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar än hos friska 

individer.  

 

Enligt socialstyrelsen (2010) så har det sjukdomsförebyggande arbetet ingen självklar 

ställning i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen menar att rådgivning om goda kostvanor 

troligtvis är det som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag och detta kommer 

förmodligen att leda till betydande kostnadsökningar inom området. I en studie av Mente de 

Koning, Shannon, Anand (2009) fastslås att goda kostvanor förebygger det metabola 

syndromet. Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för riskfaktorer som kan leda till 

diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.  

 

Ussher, Stanbury, Cheeseman, Faulkner (2007) tar i sin artikel upp om schizofreni och det 

metabola syndromet. De menar att sjuksköterskor som arbetar inom den psykiatriska vården 

spelar en stor roll i att förebygga det metabola syndromet. Artikeln tar också upp, att med 

hjälp av övervakning av patienternas fysiska mående kan detta upptäckas i tid. Vikt och längd 

bör registreras och BMI samt midjemått. Enbart denna midjemätning, samt att man talar om 

kroppsvikten har lett till beteendeförändringar hos patienten i form av förändrad diet. En 

sådan studie är gjord av Attux, Quintana, Chaves (2007) och visar att fetma och metabola 

störningar är vanliga hos psykotiska personer. I studien ingick patienter som alla var 

nyinsjuknade i diagnosen i schizofreni. Det var både män och kvinnor med i studien. 

Patientens längd och vikt kontrollerades i början av öppenvårdstillfället och sedan efter 6 

månader igen. Resultatet var en kraftig ökning av vikt och BMI. Resultatet visar också, att 

under en kort period ökade de nyinsjuknade personerna sin vikt radikalt. Det är viktigt att 

läkare är medvetna om dessa risker och väljer ett läkemedel som resulterar i en mindre 

viktuppgång. Man bör också övervaka dessa patienter noggrant och rekommendera 

förebyggande åtgärder både gällande kostvanor och fysisk aktivitet.  

 

Chacón, Mora, Gervás-Rios, Gilaberte (2011) anser i sin studie att medvetenheten har ökat 

om betydelsen av att upprätta den fysiska hälsa för patientgrupper med svåra psykiska 

sjukdomar. Dåliga kostvanor, stillasittande livsstil, rökning, missbruk, sämre tillgång till 



 
 

6 (25) 
 

 

hälso- och sjukvård samt biverkningar under farmakologisk behandling är alla bidragande 

orsaker till att påverka hälsan negativt och risken att utveckla metabola syndrom.  

 

Chacón et al (2011) menar att det finns gott om vetenskapliga bevis som stödjer fördelarna 

med att en bra kost, samt att motion minskar de negativa effekterna utav farmakologisk 

behandling. Dock menar Archie, Goldberg, Aktar-Danesh, Landeen, McColl, McNiven 

(2007) att man förbiser kost och motion som livskraftiga interventioner för personer med 

psykisk sjukdom. Författarna anser att man måste väga kostnaderna mot fördelarna för 

verksamheter som bedriver utbildning och förebyggande vård i hälsosam livsföring och som 

läkare alltid välja den lämpligaste medicineringen som ger minst viktökning. En studie av 

Svedberg, Backenroth-Ohsako, Lutzen (2003) visar att även om långverkande 

depåbehandling ger biverkningar såsom viktuppgång så ansåg patienterna i denna studie att 

det var betydelsefullt med medicinering eftersom medicineringen utgjorde ett skydd mot att 

återinsjukna. 

 

2.3 Att ha en psykisk funktionsnedsättning 

 
Brunt (2005) beskriver att den nya terminologin för psykisk funktionsnedsättning fokuserar på 

konsekvenserna av sjukdomen snarare än diagnosen. Han menar att två personer med samma 

diagnos kan ha stora skillnader i funktionsnivå. Begreppet psykisk funktionsnedsättning får alltså 

olika konsekvenser för individen med en psykisk sjukdom. Konsekvenserna av en psykisk 

funktionsnedsättning kan vara; svårigheter att komma igång med aktiviteter, att skapa struktur och 

rutiner i vardagen, social isolering m.fl. Den psykiska funktionsnedsättningen leder till 

begränsningar för personen relaterat till sin omgivning (Brunt, 2005). 

 

Cullberg (2004) anser att gränsen mellan friskt och sjukt är minimalt och att ett sjukligt 

beteende uppstår när en person avviker från samhällets normer. Det är inte bara 

psykossjukdomar som blir orsaken till psykiska funktionsnedsättningar utan även långvarig 

ångest, manodepressivitet, starka fobier samt borderline-störning kan bli orsaken till psykisk 

funktionsnedsättning. Cullberg menar vidare att psykisk funktionsnedsättning är förknippat 

med brister i de kognitiva förmågorna samt brister i perceptionen och uppmärksamheten. 

Dessa kan yttra sig på olika sätt t.ex. att personen har svårt att vara uthållig när en uppgift ska 

lösas eftersom hjärnan har svårt att sortera bort oväsentlig information som påverkar 
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uppmärksamheten. Minnesstörningar är vanligt och påverkar både arbetsminnet och det 

direkta minnet. Det kan vara svårt att anpassa sig till situationer eller oförmåga att hejda 

impulsiva handlingar.  

 

Socialstyrelsens (2000) förslag till definition på psykisk funktionsnedsättning har följande 

lydelse.  

”En person har en psykisk funktionsnedsättning om han eller hon har väsentliga svårigheter 

med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller 

kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av 

psykisk störning”. 

 

Cullberg (2004) beskriver att i samband med psykiatrireformen var målet att normalisera 

patienters livsvillkor och integrera dem i samhället. Långa institutionsvistelser gav upphov till 

hospitaliseringsskador hos patienterna såsom apati, initiativbrist och en yttre oförmåga att 

bygga upp framtidsplaner. Cullberg menar att man växer in i en roll av hjälplöshet och 

beroende pga. långa sjukhusvistelser. Denna svårighet att skapa rutiner och struktur i tillvaron 

kan man se tydligt i en studie av Richardson, Avripas, Neal, Marcus (2005) där man jämförde 

två vuxna grupper, båda med diabetes, den ena gruppen med och den andra gruppen utan 

psykisk funktionsnedsättning. Gruppen med psykisk funktionsnedsättning behövde mer stöd 

och fler åtgärder för att sköta sin diabetes jämfört med den andra gruppen.  

 

Schäfer-Elinder, Bergström, Hagberg, Wihlman, Hagströmer (2010) ger i sin studie exempel 

på hur grupp- och stödboenden kan hjälpa vuxna med psykiskt funktionsnedsättning till 

förbättrade kost- och aktivitetsvanor. Artikeln tar upp att personalen behöver utbildas 

eftersom de oftast inte har tillräckligt med kunskap och utbildning i ämnet. Människor med 

psykiska funktionshinder, lider mer än övriga i befolkningen av metabola förändringar och 

fetma. Såväl viktminskningen som insulinminskningen är ett påtagligt fenomen, dock kräver 

det att flera vårdgivare är engagerade och samarbetar för att patienten skall nå ett 

välbefinnande. Det är dock en stor hälsovinst och ett bevis på, att med stöd, motivation och 

uppmuntran så finns det möjligheter att förändra sitt liv. Detta påtalar även Erdner och 

Magnusson (2012) som i sin studie anser att vårdgivarna många gånger stödjer patienternas 
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autonomi istället för att stödja deras verksamhet. Det är inte fel att stödja autonomin menar 

författarna men det kan inte bli på bekostnad av att patienten blir lidande och utan 

sysselsättning och därmed får en sämre livskvalitet. Detta kan enligt studien bero på att 

vårdarna har en okunskap om hur man stödjer och hjälper patienten att komma igång med 

olika aktiviteter. Nyström och Lutzen (2002) menar att personer med långvarig psykisk 

sjukdom har en potential att bli aktiva individer med rätt form av stöd. Det behövs en mer 

omtänksam attityd samt kompetens ifrån vårdarens håll för att se resultat. Enligt Spanos, 

Hankey, Boyle, Koschy, Macmillan, Matthew, Miller, Penpraze, Pert, Robinson, Melville 

(2012) finns ingen studie som undersökt, vilken roll anhöriga kan spela för att stödja en bättre 

kosthållning och viktnedgång för vuxna med psykisk funktionsnedsättning.   

 

 

3 Problemformulering 

 

Tidigare studier visar att personer med psykisk funktionsnedsättning är en utsatt grupp som 

många gånger drabbas av ohälsa. De står oftast på mediciner som kan leda till viktuppgång 

med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes som följd. Detta innebär att goda 

kostvanor och fysisk aktivitet är viktigt för denna patientgrupp. Goda kostvanor för ett 

hälsosamt liv verkar vara det hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag i synnerhet 

för de personer som lider av psykiskt funktionsnedsättning. Personer med psykisk 

funktionsnedsättning synes också ha svårt att motivera sig till goda hälsovanor utan ständig 

uppbackning. De har många gånger svårt att skapa struktur och rutiner i vardagen för att leva ett 

hälsosamt liv. Det känns angeläget att utifrån ett patientperspektiv undersöka kostvanor och 

dess betydelse för hälsan hos personer med psykiska funktionsnedsättningar, samt hur de ser på 

sina kostvanor och sin hälsa. 

 

4 Syfte 

 
Syftet är att belysa kostvanor och dess betydelse för hälsan hos kvinnor med psykisk 

funktionsnedsättning. 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

 

Den teoretiska utgångspunkten kommer att vara ett livsvärldsperspektiv. Bengtsson (1999) 

beskriver att livsvärlden är ett fenomenologiskt begrepp. Ordet fenomen härstammar från 

grekiskan och betyder ”det som visar sig”. Livsvärlden är en upplevelsevärld, en värld som 

människan lever i och upplever tillsammans med andra människor. Livsvärlden är enligt 

Bengtsson oreflekterad och förvetenskaplig, det är den värld vi befinner oss i och tar för 

given. Livsvärldsperspektivet utgör en filosofisk grund i vårdvetenskapen, vilket innebär att 

se, förstå, beskriva och analysera världen så som den upplevs av den enskilde människan. I 

livsvärldsperspektivet uppmärksammas människans vardagsnära och dagliga tillvaro och är 

den levda erfarenheten. Utifrån detta synsätt kan vårdaren försöka förstå patientens tillvaro 

såsom hon eller han själv förstår den och möta personen där hon/han är.  

 

6 Metod 

Denna studie ingår som en delstudie inom ramen för ett större projekt på Ersta Sköndals 

Högskola som handlar om fysisk aktivitet och dess betydelse för välbefinnandet hos 

människor med psykisk funktionsnedsättning. Projektet berör människor med psykiska 

funktionshinder, som har sin grund i en psykossjukdom. Enligt Kvale (2009) så fokuserar den 

kvalitativa forskningsintervjun på de intervjuades livsvärld och dess relation med livsvärlden, 

vilket överensstämmer väl med syftet med denna uppsats. Den kvalitativa metoden används 

när forskaren vill veta mer om mänskliga fenomen såsom erfarenheter, tankar och 

upplevelser. Kvalitativa studier bör användas när man vill åstadkomma närhet, och ett öppet 

samspel mellan informant och forskare. Genom intervjumaterialet kan forskaren medvetet 

rikta uppmärksamheten mot fenomen som är av intresse menar Lundman och Hällberg-

Graneheim (2008). De menar vidare att en kvalitativ innehållsanalys innebär att hitta 

skillnader och likheter i textinnehållet av informanternas värld och undersökningens syfte.  

 

6.1 Urval 

Denna studie är alltså en delstudie av ett större forskningsprojekt om aktivitet hos människor 

med psykisk funktionsnedsättning. Studien är koncentrerad till kostvanor och dess betydelse 

för hälsan. Undersökningsgruppen består av människor med psykiska funktionshinder som 

har sin grund i en psykossjukdom. De som deltog var kvinnor i åldern 40-50 år.  



 
 

10 (25) 
 

 

 

6.2 Datainsamling 

Intervjuerna i det större projektet har varit koncentrerade till ämnena fysisk aktivitet, 

kroppsuppfattning, självkänsla, kost, alkohol samt rökvanor. Fem informanter från dessa 

intervjuer kom att ingå i denna studie. Författarna Dahlberg, Dahlberg, Nyström (2008) menar 

att den optimala kvalitativa forskningsintervjun skall vara en reflekterande dialog och att 

målet är ett interaktivt samspel mellan informant och forskare. Datainsamlingsprocessen skall 

genomsyras av en öppen attityd och tyglad förförståelse från forskaren. Forskaren skall låta 

sig ledas av fenomenet för att på så vis kunna identifiera innebörden i materialet (Dahlberg et 

al, 2008).  

 

6.3 Dataanalys 

Materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Enligt 

Lundman och Hällgren-Granheim (2008) är den kvalitativa innehållsanalysen fokuserad på 

tolkningen av texter. Krippendorff (2004) menar att en text får mening genom läsaren, vilket 

innebär möjligheten till olika tolkningar av en text och att det finns flera ”sanningar”.  

 

Analysen av texten har skett enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2008). Efter att 

materialet har transkriberats lästes materialet igenom ett flertal gånger. Texten lästes igenom 

utifrån meningen och innebörden i texten. Relevant information från texten plockas ut till så 

kallade meningsbärande enheter och fördes in i kolumner i en matris. Enligt Kvale (2009) är 

det studiens syfte som bestämmer vilka meningsbärande enheter som är av betydelse. I nästa 

kolumn skedde en kondensering av meningsbärande enheter, detta i syfte att korta ned texten 

men ändå behålla innehållet. Man kan likna kondenseringen med rubriker på en artikel, dvs. 

huvudbudskapet eller essensen av den meningsbärande enheten ska finnas kvar. Dessa 

kondenserade meningar kodades, abstraherades och grupperades i kategorier som 

återspeglade det centrala budskapet i intervjuerna. Inom kvantitativ innehållsanalys talar man 

ofta om validitet och reliabilitet. Den kvalitativa metoden enligt Kvale (2009) använder i 

stället orden trovärdighet, beroende och överförbarhet. Hur kategoriseringen skett har öppet 

redovisats i form av viktiga citat ifrån informanterna har valts ut. Lagom stora 

meningsbärande enheter har valts samt en välutformad datainsamlingsmetod och en tydlig 

beskrivning av datainsamlingen har gjorts. 
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7 Forskningsetiska frågeställningar 

Kvale (2009) beskriver att forskaren ska ha en känslighet och kunna identifiera och ta ansvar i 

etiska frågor. Forskningsrådets etiska riktlinjer (1990) kommer att följas, dvs. deltagarna 

kommer inte att kunna identifieras i resultatet och deras anonymitet kommer att bevaras. En 

etisk ansökan från regionala etiska prövningsnämnden har tidigare gjorts för den större 

ursprungsstudien. Deltagarnas medverkan i denna studie har varit frivilligt, vilket innebär att 

de givit sitt samtycke att medverka. Trots detta har de när som helst kunnat ångra sin 

medverkan och avbryta sitt deltagande i studien. Samtliga deltagare i studien har haft samma 

rättigheter och behandlats lika. Allt insamlat datamaterial har behandlats på ett säkert och 

konfidentiellt sätt, vilket innebär att inga personuppgifter har dokumenterats, vilket innebär 

att deltagarna inte går att identifiera. Allt inspelat och utskrivet material förvaras inlåst och 

kommer att destrueras då studien är klar. Ursprungsstudien har godkänts av regionala etiska 

prövningsnämnden i Stockholm med dnr 2009/1:11 

 

8 Resultat 

Resultatet redovisas i kategorier och underkategorier enligt följande. Kostvanor och dess 

betydelse. Här beskriver informanterna sina olika kostvanor och vad detta innebär för deras 

hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Vidare berättar de vilka erfarenheter och upplevelser de har 

av bemötande och hur läkemedlen påverkar deras vikt och hälsa. Betydelsen av stöd är en 

beskrivning av vad informanterna upplevt som viktigt för att kunna bibehålla eller skapa bra 

kostvanor. Här beskrivs informanternas positiva och negativa känslor av stöd.  

 

8.1 Kostvanor och dess betydelse 

Informanterna beskriver hur deras kostvanor ser ut. Kostvanorna styr mycket i hur 

informanterna uppfattar att de mår fysiskt och psykiskt. De beskriver hur svårt det kan vara att 

få till goda kostvanor. Ofta finns en stor kunskap hos informanterna om vad goda kostvanor 

innebär men att det ibland, av olika skäl, finns en oförmåga hos dem att leva upp till detta.  

 

En informant beskriver att viktnedgången har förändrat hennes kropp. Hon beskriver känslan 

av att ha gått ner i vikt, vilket för informanten innebär att ha kontroll över sig själv och att ha 

lyckats med att gå ner i vikt. Hon pendlar fortfarande lite i vikt men har gått ner sammanlagt 
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17 kg och kan ha två storlekar mindre i byxor, vilket hon beskriver i form av en känsla, dvs. 

att känna sig fin och lätt i kroppen. Hon berättar att när hon var kraftigt överviktig fick hon 

sådana vanmaktskänslor att hon började tröstäta. Informanten upplevde det som en tröst att 

äta kakor, godsaker och chips när ångesten över att inte ha lyckats slog till. Informanten 

menar att det är mödosamt att lägga om sina kostvanor, och att styrkan och modet inte alltid 

finns där.  

 

” ….jag klagade på att jag gick upp. Jag vägde över 100 kg och om man både röker och är överviktig, 

det säger sig självt det är inte bra för hjärtat. Det är skadligt och jag har gått dels hos en 

fysioterapeut och han har sagt att jag måste gå ner i vikt för ryggen, det är inte bra för ryggen” 

 

Samtliga informanter berättade att de hade svårt att bibehålla en bra kosthållning då 

medicinerna ökade suget efter mat. Ofta var det ett sug efter söta saker som läsk och godis. 

Det blev svårt att stå emot suget efter sötsaker och krävde en stark karaktär. Samtidigt 

berättade informanterna att de förstod sambandet mellan medicinbiverkningar, dåliga 

kostvanor, samt lite motion, vilket samtliga relaterade till viktuppgången. 

 

Två av informanterna berättar att viktuppgång och dåliga kostvanor hade medfört att de fått 

diabetes. En av dem berättar att hon hela tiden låg så högt i blodsockervärdena, att hon blev 

tvungen att ta blodsockerprov flera gånger om dagen. Informanten beskriver att hon från 

början inte visste hur hon själv kunde påverka sitt blodsocker, men att hon nu fått hjälp med 

att lägga om kosten och äta på mer regelbundna tider. Hon lyckades då minska på insulinet 

och har fått ett jämnare sockervärde. Informanten kände att hon hade tagit kontroll över sin 

egen kropp och detta var något som stärkte hennes självförtroende.  

 

”…förut så hade jag tre gånger så mycket mer insulin än vad jag behöver idag….det hänger samman 

med att jag äter mer regelbundet…” 

 

Flera av informanterna uppgav att de hade ökat i vikt och att det påverkade dem negativt. 

Rörelseförmågan minskade allt eftersom deras vikt ökade, och de upplevde att det blev allt 

svårare att förmå sig själv att utöva en fysisk aktivitet. Förutom den rent fysiska påverkan 

hade deras viktökning även en negativ påverkan på deras självkänsla. En informant berättar 

om sitt förhållande till sin kropp, som något hon måste övervinna. Hon berättar att ångesten är 

svår och att det inte finns mycket som mildrar hennes ångest. Träning ger henne en tillfällig 
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lustkänsla men hon kämpar dagligen med sin ångest och tänker att i morgon blir det en bättre 

dag.  

 

8.2 Bemötande från vården 

 

En av informanterna berättade om sin viktökning och hur denna påverkade hennes självkänsla 

negativt. Hon upplevde att hon inte mötte så stor förståelse för detta när hon tog upp sina 

problem med sin läkare. Informanten tyckte att läkaren bara koncentrerade sig på mediciner 

och på hennes psykossjukdom. Hon önskade att läkaren hade lyssnat på hur oattraktiv hon 

kände sig pga. sin övervikt.  

 

”…jag tycker inte att jag möter så stor förståelse för det, ”… för att vara kvinna och vara överviktig 

det är inte så roligt. För man känner sig inte särskilt fysisk attraktiv liksom”. 

 

En annan informant upplevde, att hon inte blev tagen på allvar när hon påtalade sina 

bekymmer, vilket hon upplevde som kränkande. Informanten försökte att förmedla att hennes 

självförtroende och mående blev sämre av viktuppgången, men detta var inte läkaren 

intresserad av. Några av de övriga informanterna fick gensvar för sina påtalanden, vilket 

innebar att läkarna gjorde justeringar av läkemedelsbehandlingen. Dock var informanterna 

och läkarna inte alltid helt överens, men för informanterna var det ändå av betydelse att de 

kände att deras åsikter respekterades. Informanterna hade insikt om och förståelse för, att det 

inte är bra för kroppen att gå upp för mycket i vikt. De var oroliga för att deras viktuppgång 

skulle medföra både diabetes, problem med hjärta och ökat blodtryck.  

 

8.3 Läkemedel och dess inverkan på vikten 

 

Alla informanter hade erfarenhet av olika typer av läkemedel, ångestdämpande och läkemedel 

mot diabetes var vanliga men vanligast var dock neuroleptika. Informanterna uppgav att de 

under många år haft neuroleptika, flera av dem hade depåinjektioner. Haldol och Trilafon var 

de preparat som användes mest frekvent. Biverkningar som viktuppgång var ett bekymmer 

som påverkade dem negativt. 

 

”Det är mycket, mycket sorgligt, jag förstår inte riktigt hur det fungerar? Det finns ju, det måste ju 

finnas mediciner som… Den här läkemedelsindustrin omsätter ju miljarder av kronor så det borde ju 

finnas i rimlighetens namn, mediciner som man inte går upp i vikt av”. 
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8.4 Betydelsen av stöd 

Att ha stöd av vårdgivare innebar en betydande hjälp för flera av informanterna. Två av 

informanterna upplevde att de hade en låg motivation och att de var helt beroende av att ha 

stöd för att utföra olika aktiviteter. Att personalen var engagerad och hade ett gott bemötande 

var av stor betydelse för informanterna. 

 

Vikten av stöd från andra 

Ett sätt att få stöd med kosthållningen beskrivs av en informant, som berättar att hon inte 

tycker om att laga mat och äta ensam, så hon äter sin frukost och lunch på en 

sysselsättningslokal. Informanten kände enbart positiva känslor till stödet hon upplevde att 

hon fick där. Informanten beskriver att hon tidigare åt en ensidig kost, men att hon nu får en 

mer varierad kost som hon uttryckte det och nu i sällskap av andra människor.  

 

En av informanterna berättade att hon under många år inte orkade laga mat till sig själv. Hon 

hade varken intresse eller kunskap. Informanten berättade att hon då ofta åt hamburgare och 

strips då detta var enkelt att äta och billigt. Informanten beskriver att hennes hjälp av 

boendestöd varit oumbärligt. Det är med hjälp av stödet från henne som hon fått ordning på 

sina kostvanor, menar informanten. 

 

” Jag tycker att det är kul att laga mat och jag har boendestödjare som hjälper mig att styra upp vad 

jag ska äta, vilka dagar. Så jag har fått väldigt mycket hjälp med allt den praktiska biten. Alltså så 

här, storhandla, ja göra matlistor….matvanorna har påverkat mitt välbefinnande.” 

 

En annan av informanterna berättade att hon tidigare bodde på ett gruppboende där de boende 

fick mycket stöd av personalen i att lära sig laga mat och utföra andra hemsysslor. 

Informanten fick sedan egen lägenhet och kände att hon behärskade att städa, laga mat och 

göra andra husliga sysslor. Idag, många år senare utan detta stöd, har hon glömt hur man 

tillagar mat, och känner sig övergiven av personalen på behandlingshemmet som ansåg att 

hon skulle klara sig själv. Hon känner att livet skulle bli enklare om hon fick en stödperson 

som kunde hjälpa henne med att handla och utföra andra hushållsuppgifter. 
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Upplevelsen av kontroll istället för stöd 

En annan informant ansåg att hon själv klarade av att handla, laga mat och sköta om sitt hem, 

samt berättade att hon upplevde att hennes autonomi var viktig. Hennes förtroende för 

vårdgivarna var inte stort och hon upplevde deras verksamhet mer som en kontrollfunktion, 

än som ett samarbete i syfte att hon skulle må bättre. Hon kunde inte alls förstå varför hon 

måste ha personal omkring sig, som såg till att det fanns mat i kylskåpet. Informanten kände 

sig kontrollerad av boendestödet, som kom regelbundet var fjortonde dag för att se att hon 

hade mat i kylskåpet och städat och tvättat hemma.  

 

 

9 Diskussion 

 

 

9.1 Metoddiskussion 

 

En kvalitativ innehållsanalys har valts då den har bedömts vara lämplig när människors 

upplevelser skall belysas. Ett kännetecken för kvalitativ innehållsanalys menar Graneheim 

och Lundman (2004) är att den är inriktat på ämnet och sammanhanget och lägger tonvikten 

på skillnader och likheter mellan koder och kategorier. Denna studie består av fem stycken 

intervjuer, vilket ses som en relativt liten studie. I studien deltar endast kvinnor, vilket är 

viktigt att notera då detta med stor säkerhet påverkar resultatet Man kan därför inte påstå att 

informanterna i denna studie representerar alla personer med psykisk funktionsnedsättning, 

varför det inte går att dra några generella slutsatser av studiens resultat. Intervjumaterialet 

bedöms dock som relativt rikt och ger en bild av informanternas problematik vad gäller deras 

kostvanor. Valet av antalet intervjuer i en studie grundar sig på hur rikt det är på material, i 

detta fall kostvanor hos kvinnor med psykisk funktionsnedsättning. Att använda ett material 

där intervjuerna redan är genomförda kan vara en nackdel. Det är svårare då man som 

forskare går miste om den personliga kontakten, vilket innebär att man har inte har samma 

möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor. Tolkningen utav materialet blir inte lika 

levande och forskaren får mer använda sin förförståelse i detta fall. Detta anser även 

Graneheim och Lundman (2004) som menar att texter baserade på intervjuer och 

observationer är utformade i en interaktion mellan forskaren och deltagarna och kan ses som 
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en kommunikations handling i sig, att man därmed får en bättre förståelse för den som 

intervjuas.  

 

Graneheim och Lundman (2004) påpekar även en annan aspekt av tolkning, dvs. att textens 

tolkning påverkas av forskarens personliga historia. Tolkning innebär en balansgång, å ena 

sidan är det omöjligt för forskaren att inte lägga till ett visst perspektiv på de fenomen som 

studeras, men samtidigt måste forskaren "låta texten tala" och inte tillskriva mening som inte 

finns. Författarna menar att det underlättar att kunna tolka utifrån sin förförståelse. 

Förutsättningen för att lyckas med en bra tolkning i detta fall är att som forskare ha kontakt 

med patienter med liknande problematik. Därmed har författaren en relativt god förförståelse 

för det forskade ämnet. Genom att uppmärksamma sina egna värderingar har författaren 

försökt lägga sina egna uppfattningar åt sidan vid analysen av datamaterialet.  

 

 

9.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva kostens betydelse för hälsan hos människor med psykisk 

funktionsnedsättning. Gemensamt för informanternas berättelse var deras syn på sina 

läkemedel och dess negativa effekter i kombination av osunda kostvanor och ett stillasittande 

liv, som gjorde att de gick upp i vikt. Resultatet i studien visar att kunskap om goda kostvanor 

finns, men att personer med psykisk funktionsnedsättning vill bli bemötta med respekt för 

sina viktproblem och behöver få guidning och stöd i att kunna bevara ett hälsosamt leverne.  

 

9.2.1 Att ha kontroll över sig själv stärker självkänslan 

Av resultatet framgår att kombinationen av läkemedel, osunda kostvanor och ett stillasittande 

liv spelade en stor roll för informanternas hälsa. Att lyckas förändra sina kostvanor och gå ner 

i vikt upplevdes av informanterna som positivt och gav dem en känsla av att ha kontroll över 

sig själva, vilket stärkte deras självkänsla. Att ”ta kontrollen/egenmakten” över sin situation är 

något som Bejerholm och Björkman (2010) belyser. Författarna beskriver utvecklingen av 

empowerment (egenmakt) och självbestämmande som viktigt för att nå fram till en ökad 

självständighet.(uppnå resulterar i mer självständighet). Empowerment präglas av tanken om 

människors lika värde där människan ses som kompetent och har en egen styrka. Lundberg, 

Hansson, Wentz, Björkman (2009) belyser också detta i sin studie. Att inte kunna vara med 
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och påverka sin situation själv, relateras till sämre självkänsla, försämrade möjligheter till 

egenmakt samt mindre känsla av sammanhang hos personer med psykiatrisk diagnos.  

 

Självkänslans betydelse för hälsan belyses av Mann, Hosman, Schaalma, Vries (2004). 

Författarna ser självkänsla som en skyddande faktor mot psykisk sjukdom. Självkänsla kan 

leda till bättre hälsa och socialt beteende och att dålig självkänsla är associerad med ett brett 

spektrum av psykiska störningar och sociala problem anser författarna. Även Philip, Yanos, 

Lysaker (2010) beskriver hur processen att bygga upp självkänslan utgör en viktig del i 

återhämtningen från en psykisk sjukdom. Författarna fann att både minskad självkänsla och 

bristande kontroll över sin sjukdom var relaterade till självmordstankar bland personer med 

psykotiska störningar.  

 

En informant beskrev hur mödosamt det var att lägga om sina kostvanor samt att öka sina 

aktiviteter. Hon beskriver vanmaktskänslorna över sin överviktiga kropp som fick henne att 

tröstäta ännu mera. Informanten berättade att hon kände sig rädd för sin fysiska hälsa, dvs. att 

hon skulle få fel på hjärtat eller drabbas utav diabetes. Av resultatet framkommer också att 

några av informanterna redan hade diabetes och att samtliga av informanterna var överviktiga.  

En studie av Hardy, White, Deane, Gray (2011)¸ With, Gray, Jones (2009) ger vården kritik 

och anser att Hälso- och sjukvården har misslyckats med att ta itu med dessa stora olikheter i 

hälsa. Författarna menar att personer med allvarlig psykisk sjukdom är mer benägna att 

drabbas av en rad långsiktiga fysiska tillstånd inklusive diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. 

Vidare menar författarna att vården bör övervaka den fysiska hälsan hos personer med 

allvarlig psykisk sjukdom.  

 

En informant beskriver att hon inte orkar oroa sig längre för sin fysiska hälsa då hon har nog 

med den psykiska hälsan. Detta är ett dilemma, som är lätt att ta till sig, dvs. om man är 

upptagen av röster har ångest eller andra psykiska distraktioner, kan det vara svårt att 

prioritera sin fysiska hälsa. Ovanstående belyses av Oud, Meyboom-de Jong (2009) som 

menar att personer med allvarlig psykisk sjukdom har svårighet att känna igen och hantera 

sina fysiska problem. Det är därför viktigt att kunna identifiera hälsoproblemen t.ex. med 

årliga hälsokotroller för denna patientkategori. 
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9.2.2 Att inte bli tagen på allvar 

Att få gehör för något som känns viktigt för ens självkänsla togs inte, enligt informanterna, på 

allvar av vården. De flesta informanter upplevde att läkaren var mer intresserad av vilken 

medicin som skulle sättas in i stället för att lyssna. Några informanter mådde psykiskt dåligt 

på grund av sin viktuppgång, de kände sig oattraktiva, vilket innebar att deras självkänsla 

minskade. För informanterna var det betydelsefullt att bli bemötta med respekt när de 

framförde sina bekymmer med sin viktuppgång. Informanternas önskan om ett värdigt 

bemötande återkommer ständigt i informanternas berättelser. De ville bli sedda och 

bekräftade av sin läkare, inte bara bli betraktad som en diagnos, för vilken läkaren sätter in 

någon form av läkemedel. Ovanstående betonas i studier av Schneider, Scissons, Arney, 

Benson, Derry, Lucas, Misurelli, Nickerson, Sunderland. (2004); Koivisto, Janhonen och 

Väisänen (2004) där författarna betonar att personer med schizofreni vill bli behandlade med 

respekt, inte bara få information. De vill även att personalen lyssnar på dem, respekterar och 

visar dem uppmärksamhet. En annan studie visar, Schneider et al (2004), visar att läkarna inte 

behandlar sina patienter med respekt, de lyssnar inte på patientens ängslan och tar sig heller 

inte tid att lyssna. Studierna lyfter fram flera brister i vården som, att patienterna blir besvikna 

över att vårdpersonalen är arroganta och inte lyssnar. Författarna menar att detta kan leda till 

ett vårdlidande då patienten blir kränkt och upplever negativa känslor relaterat till sin 

värdighet. Koivisto et al (2004) anser att det är viktigt att vårdpersonalen förstår patienterna 

och deras livsvärld och inte är fördomsfulla emot patienten. Det är av vikt att ge patienten tid 

och energi, i syfte att skapa en god vårdrelation mellan patienten och mellan patient och 

vårdpersonal. En vårdrelation byggs upp, menar författarna, genom att personalen visar sina 

patienter respekt och lyssnar på deras önskemål. Snellman (2009) menar att om 

vårdpersonalen inte bemöter patienten på ett värdigt sätt, leder detta till att patienten känner 

sig ignorerad och förolämpad.  

 

Det oumbärliga stödet 

I resultatet framkommer betydelsen av stöd. För de flesta av informanterna var stödet helt 

oumbärligt för att de skulle kunna åstadkomma en kostförändring. De beskrev att de fått hjälp 

med att handla bra varor och lära sig att laga mat En informant beskriver att hon tappade bort 
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hur hon skulle kunna laga mat eftersom hon fick flytta mellan olika utslussningslägenheter. 

Informanten kände sig övergiven av de på behandlingshemmet där hon tidigare bott. Hon 

kände sig utkastad och bortglömd. Barre, Ferron, Davis, Whitley (2011) menar att man bör 

inkludera familj och vänner för att hjälpa dessa personer eller att man satsar på stödgrupper 

för att utveckla livsstilsåtgärder vilket känns som en nödvändighet för personer som har en 

funktionsnedsättning, eftersom konsekvenserna av en psykisk funktionsnedsättning många 

gånger är att de har svårt att skapa struktur och rutiner i vardagen.  

 

Verhaeghe, Maeseneer Maes, Van Heeringen, Annemans (2011) vill i studien utvärdera 

effekten av livsstilsåtgärder i grupp, varför såväl kostvanor som fysisk aktivitet observerades 

hos personer med svåra psykiska störningar. Både viktminskning samt BMI minskning 

observerades i den grupp som fick livsstilsåtgärder i form utav stödgrupp och information om 

kost och fysisk aktivitet. Man kunde även se förbättringar i livskvalitet och i den allmänna 

hälsan. Erdner, Andersson, Magnusson, Lutzen (2009) menar att personer med långvarig 

psykisk sjukdom oftast har brist på meningsfulla aktiviteter och en oförmåga att tillgodose 

sina dagliga behov. Dålig livskvalitet för personer med psykiska sjukdomar är ofta förknippad 

med låg arbetsmotivation, dålig självuppfattning och svårighet att etablera och upprätthålla 

sociala relationer. Dessa psykosociala faktorer i kombination med kognitiv dysfunktion, gör 

dessa människor ensamma. De upplever social isolering och uppfattar sig själva som 

”'utomstående”, menar författarna.  

 

En informant berättar att det är mödosamt att lägga om sina kostvanor och att styrkan och 

modet inte alltid finns där. Det framkom också att informanterna upplevde att de hade en låg 

motivation och att de var helt beroende av att ha stöd för att utföra olika aktiviteter. Att 

personalen var engagerad och hade ett gott bemötande var av stor betydelse för dem. En av 

informanterna beskriver att hennes hjälp av boendestöd varit oumbärlig. Det är med hjälp av 

boendestödet som hon fått ordning på sina kostvanor. Boendestödet hjälpte henne att skriva 

ner en handlingslista och planera middagarna. Detta samspel tillsammans med andra 

människor stöds utav Topor och Borg (2008) som i sin studie belyser att ett bra och positivt 

bemötande från omgivningen och vårdarna samt en öppenhet för den egna individens 

upplevelser och problem är faktorer som starkt påverkar återhämtningen. Författarna menar 

vidare att det mellanmänskliga samspelet och de personliga relationerna är de viktigaste 



 
 

20 (25) 
 

 

faktorerna för återhämtning. Bejerholm och Björkman (2010) menar att många människor 

med långvariga psykiska sjukdomar är understimulerade, passiva och ibland ensamma. Deras 

många gånger passiva sätt att leva innebär, att personer med långvarig psykisk sjukdom i 

större grad än befolkningen i övrigt löper risk att utveckla metabol störning som övervikt, 

diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar. Dessa sjukdomar orsakar också livsstilsrelaterade 

problem som ökad rökning, dåliga kostvanor, minskad motion och svårigheter att ta hand om 

en egen kroppsliga hälsa. Studien visar att detta är en mycket utsatt grupp som behöver stöd 

att få till ett drägligt liv där de kan känna välbefinnande och hälsa trots sin psykiska sjukdom. 

 

 

10 Studiens betydelse 

Av studien framkommer kostens betydelse för hälsan, samt konsekvenserna av en 

kombination av livsstilsfaktorer och negativa effekter av antipsykotiska läkemedel, i form av 

en hög förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med allvarlig psykisk 

funktionsnedsättning. Det framgår också av studiens resultat ett klart behov av stöd, vilket är 

av stor vikt för att den aktuella gruppen människor skall klara av att förändra sina kostvanor. 

Att satsa på stödgrupper för att utveckla livsstilsåtgärder känns som en nödvändighet för 

personer som har en funktionsnedsättning, detta då konsekvenserna av en psykisk 

funktionsnedsättning många gånger innebär för den aktuella gruppen människor att de har 

svårt att skapa struktur och rutiner i vardagen. Studien påvisar också betydelsen av 

mellanmänskliga relationen, samt att få ett respektfullt bemötande och bli tagen på allvar.  
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