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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Varje år insjuknar ca 1000 personer i en långvarig psykossjukdom. 

Sjukdomen kan ge symtom som vanföreställningar, hörsel- och synhallucinationer, apati 

och viljelöshet. Sjuksköterskan är en stor del av livet för en person med långvarig 

psykossjukdom och måste därför vara medveten om sin vårdande hållning.  

Syfte: Syftet var att öka förståelsen om hur det är att leva med en långvarig 

psykossjukdom utifrån ett livsvärldsperspektiv. 

Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie baserad på fem självbiografier. 

Datainsamlingen utgick från studiens syfte samt exklusion- och inklusionskriterierna för 

att finna självbiografierna. Analysprocessen genomfördes med en manifest 

innehållsanalys som resulterade i femton underkategorier och tre kategorier: Sjukdomen 

styr livet, En trygg men frustrerande plats att bli vårdad och Framtiden skräms. 

Resultat: Sjukdomen styr personens liv på ett ofta skrämmande och befallande sätt. 

Vården kan vara en trygg men också en frustrerande plats att vistas på i långa perioder. 

Vägen mot att bli “frisk” kan ses som avlägsen och skrämmande då rollen som patient 

med en långvarig psykossjukdom är bekant och invand.   

Slutsats: Stigmatisering påverkar tillfrisknandet negativt och kan ge ett lägre 

självförtroende hos patienterna. En individuell vårdplan tros kunna öka patienternas 

välbefinnande och stärka tillfrisknandet då patienterna upplever sig mer sedda och 

hörda av vården.  
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1 BAKGRUND 
1.1 Allmänt om psykos 

Ordet psykos grundar sig i det grekiska ordet psykhe och det latinska ordet osis. Psykos 

är ett samlingsnamn för flera diagnoser och definieras som störd verklighetsuppfattning 

med avsaknad av sjukdomsinsikt (Allgulander, 2014). Mellan 30 000–50 000 av 

Sveriges invånare är diagnostiserade med en långvarig psykossjukdom. Ungefär 2 000 

personer insjuknar varje år i en kortvarig psykos och sjukdomsperioden är upp till en 

månad (Jarbin, Lindström & Msghina, 2015). Orsakerna till insjuknandet kan vara 

droger, sömnbrist, feber eller isolering (Allgulander, 2014). Ungefär hälften av de som 

insjuknar i en kortvarig psykos utvecklar senare en långvarig psykos, som varar under 

en månad eller en längre tid (Jarbin, Lindström & Msghina, 2015). 

 

Anledningar till att en person utvecklar en långvarig psykossjukdom kan vara det 

biologiska arvet från en nära släkting eller omständigheter från fosterlivet och framåt. 

Havandeskapsförgiftning, infektioner hos modern under graviditeten och stress under 

graviditeten kan påverka fostrets utveckling och tillväxt (Ottosson, 2015). Personer som 

insjuknar i en långvarig psykossjukdom är oftast mellan 15–30 års ålder och sjukdomen 

är något vanligare bland män. Vid långvarig psykossjukdom frisätts en ökad mängd 

dopamin i hjärnan och hjärnans volym samt grå substans är minskad (Jarbin, Lindström 

& Msghina, 2015). För en person med anlagen för att utveckla en långvarig 

psykossjukdom behöver inte en särskild händelse inträffa utan det kan vara något litet 

som ger en ångestkänsla hos personen som utlöser sjukdomen (Ottosson, 2015). De 

vanligaste långvariga psykossjukdomarna är schizofreni och schizoaffektivt syndrom 

(Jarbin, Lindström & Msghina, 2015). 

 

Långvarig psykossjukdom medför en ökad suicidrisk och livslängden är förkortad med 

17 år för kvinnor och 20 år för män. Risken för suicid är högst under det första året efter 

utskrivning från den slutna psykiatriska vården (Allgulander, 2014). Den höga risken 

för suicid tros vara kopplat till det livslånga lidandet som sjukdomen innebär (Stefenson 

& Titelman, 2016). 

 

 

1.2 Symtom och diagnostik 

En psykos kan yttra sig i både positiva och negativa symtom. De positiva symtomen 

kännetecknas av förstärkta eller “skeva” normala funktioner så som hallucinationer och 

vanföreställningar (Allgulander, 2014). Hörselhallucinationer förekommer ofta i form 

av röster och kan vara både snälla och elaka (Ottosson, 2015). De negativa symtomen 

kännetecknas av minskade eller förlorade “normala funktioner” så som apati och 

minskat uttryck för känslor (Allgulander, 2014). Apati visar sig genom minskad vilja, 

tröghet, initiativlöshet och brist på intresse för omvärlden. Det finns ingen vilja att delta 

i samtal eller aktiviteter med andra människor. Brist på ögonkontakt, olika röstlägen, 

gester och minskad mimik är negativa symtom som är vanliga för personer med 

psykossjukdom. Positiva och negativa symtom kan förekomma samtidigt (Ottosson, 

2015).  

 

För att kunna fastställa diagnosen psykos ska symtomen förekomma under minst 2 

veckor och personens grundstämning ska vara förändrad till större delen av perioden. 

Vanföreställningar kan förklaras som orimliga och omöjliga att korrigera. Det kan röra 

sig om att personen tror sig vara jagad av poliser medan de i själva verket inte ens 
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begåtts något brott. Övertygelsens kraft är stark och kan inte påverkas av omgivningen 

även om vanföreställningarna är orimliga (ibid).  

 

För att diagnostiseras med långvarig psykossjukdom ska en sjukdomsperiod på minst 6 

månader förekomma och symtom som vanföreställningar, hallucinationer, viljelöshet, 

osammanhängande tal och rörelsemönster kan visas (Allgulander, 2014). Diagnostic 

and Statistical manual of mental disorders fifth edition (DSM-5) används som 

hjälpmedel för att klassificera och diagnostisera psykisk sjukdom. För att uppfylla 

kriterierna för psykos måste personen uppvisa ett eller flera positiva eller negativa 

symtom (American Psychiatric Association, 2013). DSM-5 är uppbyggd på kategorier 

för att kunna diagnostisera och tar hänsyn till kön och etnicitet för symtombilden. DSM-

5 skapades för att användas kliniskt, i utbildning och i forskning. Enligt Allgulander 

(2014) används också International Classification of Diseases (ICD) för att 

diagnostisera psykisk ohälsa. Klassificeringssystemet används i 194 länder och bygger 

på kategorier som har tydliga kriterier som ska uppfyllas om en psykisk sjukdom ska 

kunna diagnostiseras (ibid.).    

  

 

1.3 Behandling och biverkningar 

Farmakologisk behandling för psykossjukdomar avgörs huruvida personen upplever 

positiva eller negativa symtom. För att behandla de positiva symtomen används 

antipsykosmedel som verkar för att minska upptaget av dopamin och vid negativa 

symtom används antidepressiva läkemedel. Antipsykotiska läkemedel har hämmande 

effekt på dopaminupptaget och har även effekt på de negativa symtomen och motverkar 

apati (Simonsen & Hasselström, 2016). När psykotiska symtom och depression 

förekommer samtidigt finns olika behandlingsmetoder. Antidepressiva läkemedel kan 

användas men ger ibland svag eller utebliven effekt och kan förvärra de psykotiska 

symtomen. För vissa depressioner kan antikolinerga läkemedel vara effektiva medan vid 

svåra depressioner kan elchocksbehandling (ECT) vara effektiv (Ottosson, 2015). 

Antipsykotiska läkemedel ger biverkningar som viktuppgång, trötthet och 

extrapyramidal påverkan p.g.a. det minskade upptaget av dopamin. Extrapyramidal 

påverkan betyder att personen upplever ofrivilliga muskelsammandragningar, motorisk 

oro samt utslätad ansiktsmimik (Lindström, 2014). Den extrapyramidala påverkan kan 

behandlas farmakologisk om dosminskning av det antipsykotiska läkemedlet är uteslutet 

(Ottosson, 2015). Trots biverkningar framkommer det att välbefinnandet och 

livskvaliteten stärks av atypiska antipsykotiska läkemedel då psykossjukdomen är värre 

än biverkningarna (Kim, Ann & Kim, 2011) 

 

 

1.4 Skam och stigmatisering 

Stigmatisering förklaras som social stämpling och skam som en känsla av blygsel eller 

oförmåga (Skam, 2018; Stigmatisering, 2018). Hansdotter (2014) menar att personer 

med psykisk ohälsa blir utsatta för stigmatisering på grund av fördomar och okunskap. 

Exempel på stigmatisering gentemot denna patientgrupp är att personer i dess 

omgivning undviker dem samt att de har svårt att få arbete. Detta på grund av att de 

uppfattas som obehagliga och oförutsägbara. I en studie av Anderson, Fuhrer och Malla 

(2013) beskrivs stor okunskap om sjukdomen och att sjukdomsinsikt saknas hos de 

sjuka. Personerna kan leva med sjukdomens symtom under flera månader utan att 

reflektera över att något varit fel. Det var först när symtomen började påverka personens 

normala funktioner som vård söktes. Dock hade de svårt att veta vart de skulle vända 



  
 

3 

sig samt vilken hjälp de hade rätt att få. Stigmatiseringen och skammen gjorde det även 

svårare för dem att acceptera sjukdomen (ibid.). 

  

Patienter med en psykossjukdom upplever sig mer stigmatiserade än patienter som har 

en somatisk sjukdom. De upplever en yttre skam över sin diagnos, vilket kan leda till 

depression. Skam kan också bidra till en längre rehabilitering från sjukdomen (Keen, 

George, Scragg & Peters, 2017). I en studie av Wood och Irons (2017) påvisas också att 

stigma är relaterat till skam inom psykossjukdom och kan orsaka depression hos dessa 

personer (ibid.). Skam är en vanlig upplevelse hos personer som lever med en 

psykossjukdom där det förekommer tankar som att de är motbjudande och att andra 

föraktar dem (Wiklund Gustin, 2010). 

  

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

De förväntningar som denna grupp av patienter har på sjukvården uppfylls inte alltid. 

Patienterna beskriver att vården har lovat att hjälpa dem när de blir inlagda men att de 

istället upplever att sjuksköterskan inte har tid och undviker dem. Känslan av att inte 

synas ger frustration och skuld hos patienterna och negativa känslor om vården uppstår 

(Stenhouse, 2011). Genom att inte se patienten menar Wiklund Gustin (2010) att 

sjuksköterskan kan bygga på patientens upplevelse av skam. Att inte bekräfta patientens 

upplevelser i och med hallucinationerna kränker patienten vilket kan bidra till 

vårdlidande. Det är därför viktigt att sjuksköterskan möter patienten på den nivån denne 

befinner sig på. Även ge det stöd patienten behöver både kortsiktigt och långsiktigt 

(ibid.). Att visa empati, medmänsklighet och äkthet i mötet lägger en grund för den 

vårdande relationen mellan sjuksköterskan och patienten (Skärsäter, 2014). En studie av 

Salzmann-Erikson (2018) visar att sjuksköterskor inom psykiatriska vården upplever 

hög arbetsbelastning och är oroade att de ska ha en negativ påverkan på deras 

bemötande mot patienterna. Tidsbristen leder till lägre toleransnivå från sjuksköterskans 

sida vilket kan leda till att färre av patientens önskemål blir besvarade. Detta skapar en 

inre stress för sjuksköterskan då de vill möta patientens önskemål men varken har tid 

eller ork att göra det (ibid.). 

  

Det framkommer i en studie av Linden och Kavanagh (2012) att sjuksköterskor med 

olika arbetsgivare har varierande uppfattning om patienter med långvarig 

psykossjukdom. De nyutexaminerade sjuksköterskorna har den mest negativa attityden 

gentemot patientgruppen vilket tros bero på att de ser patienterna som farliga och 

nyckfulla (ibid.). Sjuksköterskan måste se förbi sin förförståelse för att kunna vårda 

patienten på bästa sätt (Priebe & Landström, 2012). Begreppen hälsa, välbefinnande och 

lidande ska stå i fokus så sjuksköterskan kan agera stödjande i patientens hälsoprocess. 

Det är också väsentligt i vårdandet att se svagheterna hos patienten (Ozolins & Hörberg, 

2015). Ångest som patienter med långvarig psykossjukdom upplever kan ses som 

dennes svaghet och kan för sjuksköterskan vara övermäktig och omöjlig att hantera 

(Gustafsson, 2010). Många patienter uttrycker sitt lidande muntligt för sjuksköterskan. 

De kan uppleva oacceptabla biverkningar eller förlust av något som skapar ångest. Här 

är samarbetet mellan sjuksköterska och patient avgörande för att förhindra eventuellt 

suicidförsök (Stefenson & Titelman, 2016). Genom öppenhet och följsamhet kan 

sjuksköterskan få ta del av patientens livsvärld och på så vis komma närmare det som 

kan lindra patientens ångest (Ozolins & Hörberg, 2015).    
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 Livsvärldsteorin 

Uppsatsen utgår från livsvärldsteorin som Dahlberg och Segesten (2010) menar utgör en 

grund för all vårdvetenskap och det är genom den som hälsa, välbefinnande och lidande 

utspelar sig. Varje individ har en egen livsvärld som är unik och står i fokus. 

Livsvärlden kan ses utifrån hur vi förstår oss själva och andra men också hur vi förstår 

andras handlingar i olika situationer. Det är individens utgångspunkt för hur omvärlden 

upplevs och baseras ofta på tidigare individuella erfarenheter och upplevelser. 

Livsvärldsteorin innefattar hälsa, välbefinnande och lidande vilket ger en helhetsbild 

över vardagen för en person med psykossjukdom (Ekebergh, 2015a). Livsvärlden är 

komplex och förstås genom liv och värld både utifrån sociala sammanhang och 

medvetande (Friberg & Öhlén, 2017, s. 316). Det är genom livsvärlden vi förstår och 

tolkar vår omgivning och kan ses som en erfarenhetsvärld vi kan dela med oss av till 

andra personer. Den kommer alltid vara unik för varje individ och präglas till viss del av 

tid och rum (Ekebergh, 2015c).  

 

De vårdvetenskapliga begrepp som valts ut i den teoretiska referensramen är lidande, 

välbefinnande, hopp och vårdande möte.  

 

 

2.2 Lidande 

I vårdvetenskapen förstås lidande som subjektivt och att vara människa kan i sig 

innefatta lidande eftersom det är något naturligt. Lidande är att möta något ont och dess 

orsaker kan vara synliga eller dolda och resultera i ångest samt fysisk eller existentiell 

smärta. Lidande är individuellt och svårt att formulera till ett språk men att få uttrycka 

sitt lidande i ord kan ha en lindrande effekt för personen (Arman, 2012). 

  

Ett vårdlidande upplevs i relation till vården och kan orsakas av kränkt värdighet, 

maktutövning av sjuksköterskan eller när patienten inte får den vård som behövs 

(Eriksson, 2015). Patienters värdighet kan vara lättkränkt genom att sjuksköterskan inte 

tror på patienten eller tar dem på allvar. För en patient med långvarig psykossjukdom 

kan verkligheten vara en annan vilket gör det svårt för sjuksköterskan att vara dem till 

lags (Arman, 2015). För att sjuksköterskan ska undvika att kränka patienten och på så 

vis bidra till ett vårdlidande bör hen inta en reflekterande hållning och försöka sätta sig 

in i patientens upplevelse och tankar. Med en stabil grund i vårdvetenskapen kan en 

kompetent sjuksköterska inta en reflekterande hållning och undvika att orsaka patienten 

ett vårdlidande (Rydlo, 2015). 

 

Vid en förändrad livssituation där självuppfattningen påverkas kan livslidande uppstå. 

Livslidande är centralt inom vården eftersom sjukdom kan få ens liv att vändas upp och 

ner. En osäker framtid kan bli synlig och den enskildes värdighet kan äventyras (Arman, 

2015). Livslidande kan spegla hela individens existens vilken kan kännas osäker i 

förhållande till den nya livssituationen som sjukdom innebär. Sjukdomen kan kasta 

omkull hela vardagen och göra att individen inte längre kan fullfölja det vardagen 

innehåller. När den självklara vardagen rubbas blir livet lidande och viljan att leva kan 

svikta (Eriksson, 2015). Sjuksköterskan måste uppmärksamma det lidande som en 

långvarig psykossjukdom kan innebära för den enskilde och visa öppenhet för det i 

mötet med patienten. 
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2.3 Välbefinnande och hopp  

Välbefinnande och livskraft ur ett vårdvetenskapligt synsätt innebär att kunna 

genomföra små och stora ting i vardagen. Den existentiella vitaliteten är detsamma som 

livslust och livsmod och står i direkt förhållande till upplevelsen av hälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Sjukdom kan innebära en förändrad tillgång till livet och känslan av 

mening och sammanhang kan svikta. När en person drabbas av psykossjukdom tas de 

från det verkliga sammanhanget vilket kan bidra till en känsla av ensamhet. Den egna 

kroppen kan börja kännas som en fiende och meningen med livet kan börja svikta. 

Livskraft, livsmod och livslust är viktiga delar för att patienten ska kunna balansera sin 

egen sårbarhet i sjukdomen (Ekebergh, 2015b). 

 

Willman (2014) menar att hopp är nödvändigt för att uppleva välbefinnande då hopp är 

knutet till en önskan om en framtid och ett sätt att ta sig förbi nutidens begränsningar. 

Hopp kan hjälpa patienten att se bortom sjukdomen här och nu och istället se en 

framtid. Mål för framtiden är väsentligt för många patientgrupper och inte minst för 

patienter med långvarig psykossjukdom. Tanken och hoppet om en framtid kan rädda 

personen när den är djupt inne i sin sjukdom (Benzein, 2012). Hopp är troligtvis 

väsentligt för att kunna hantera sjukdomen och dess symtom och bör bejakas av 

sjuksköterskan.  

 

 

2.4 Vårdande möten 

Det är sjuksköterskan som bjuder in patienten i dessa möten och sjuksköterskan visar 

respekt och öppenhet inför patienten. Genom att ta del av patientens livsvärld i det 

vårdande mötet kan sjuksköterskan uppmärksamma vad patienten själv anser vara 

meningen med livet och välbefinnande. I det vårdande mötet krävs absolut närvaro av 

sjuksköterskan (Ekebergh, 2015d). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är ögonkontakt 

och ansiktsuttryck från sjuksköterskan viktigt och sjuksköterskan måste vara medveten 

om sitt ansiktsuttryck. Ett ovänligt och oinbjudande uttryck kan dränera patienten på 

energi och negativt påverka välbefinnandet. Det ses som sjuksköterskans ansvar att 

främja patientens hälsoprocess samt välkomna patientens delaktighet. Fredriksson 

(2010) menar att närvaro är viktigt i ett vårdande möte men framhåller också att 

patienten måste vilja bjuda in sjuksköterskan. Att ta del av livsvärlden hos en patient 

med långvarig psykossjukdom kan främja det vårdande mötet och möjliggöra att 

sjuksköterskan blir inbjuden av patienten.   

 

 

3 PROBLEMFORMULERING  

Varje år insjuknar ca 1 000 personer i en långvarig psykossjukdom. Sjukdomen innebär 

förändrad verklighetsuppfattning med hallucinationer och vanföreställningar eller apati 

och viljelöshet. Stigmatisering leder ofta till skam och lidande vilket kan öka risken för 

suicid. I litteraturöversikten visas att dessa omfattande symtom och andras fördomar 

påverkar personens vardag och därför är uppsatsen fokuserad på att öka förståelsen om 

hur det är att leva med en långvarig psykossjukdom utifrån livsvärldsteorin. 

Sjuksköterskan har en betydande roll för att främja patientens välbefinnande och hälsa. 

Den förändrade verklighetsuppfattningen kan bidra till svårigheter i mötet mellan 

patient och sjuksköterska och patienterna upplever att de inte blir sedda av 

sjuksköterskan. Det kan bidra till en känsla av stigmatisering vilket kan ge skam hos 

patienterna. I det vårdande mötet kan sjuksköterskan möta patientens livsvärld genom 

en öppen hållning. Kunskapen uppsatsen genererar om sjukdomen tros främja 
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yrkesrollen som sjuksköterska då en inblick i hur personen själv upplever sin livsvärld 

skapas. Vidare inriktas uppsatsen på att finna faktorer som ändrar patientens upplevelse 

av att inte bli sedd i vården. Hur ser vardagen ut för en person med långvarig 

psykossjukdom? Hur upplevs bemötandet av vården? Hur ser personerna på framtiden? 

  

 

4 SYFTE 

Syftet med studien var att öka förståelsen om hur det är att leva med en långvarig 

psykossjukdom utifrån ett livsvärldsperspektiv. 

  

 

5 METOD 

5.1 Design 

Studien har en kvalitativ design med en induktiv ansats som betyder att analysen utgått 

från materialets innehåll och inte haft någon bestämd modell eller teori (Danielson, 

2012).  Syftet med en kvalitativ design är att skapa och fördjupa förståelsen för en viss 

patientgrupp för att förstå deras livssituation, upplevelser och erfarenheter av ett visst 

fenomen (Segesten, 2017b). Metoden anses lämplig för att öka förståelsen av 

livsvärlden för personer med en långvarig psykossjukdom (Priebe & Landström, 2012). 

 

 

5.2 Datainsamling 

Under hösten 2018 utfördes datainsamlingen för att hitta fem självbiografier skrivna av 

personer med långvarig psykossjukdom. Friberg (2017) menar att de texter som samlas 

in styrs av syftet och problemformuleringen. För att finna relevanta självbiografier 

användes databasen Libris som är ett datasystem för de svenska universitetsbiblioteken. 

Genom att utgå från syftet formades relevanta sökord för att finna självbiografierna 

(bilaga 1). Med de valda sökorden hittades sammanlagt 54 böcker, varav 28 

exkluderades direkt eftersom de var äldre än 10 år. Resumén lästes på de 26 böcker som 

återstod. Resumén fanns inte tillgänglig på Libris så Adlibris eller Bokus användes för 

att avgöra böckernas relevans utifrån studiens syfte. Därefter valdes sju böcker ut som 

verkade adekvata för studien. Självbiografierna lånades hem från Linnéuniversitetets 

universitetsbibliotek och en översiktsläsning gjordes. Slutligen valdes fem 

självbiografier ut då de svarade bäst på studiens syfte samt inklusionskriterier. Fyra av 

självbiografierna var skrivna av kvinnliga författare och en av en manlig författare.  

  

 

5.3 Urval och urvalsförfarande 

Resultatet baserades på fem självbiografier som valdes utifrån relevanta inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att författaren till självbiografin skulle vara 

diagnostiserad med en långvarig psykossjukdom samt vara vuxen (över 18 år) när 

biografin skrevs. Båda könen skulle representeras och böckerna skulle vara skrivna på 

svenska samt vara publicerade från och med 2008. Exklusionskriterierna var romaner 

och självbiografier som endast beskrev en kortvarig psykos eller om fokus i 

självbiografin låg på en annan typ av psykisk sjukdom.  
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5.3.1 Kvalitetsgranskning 

Självbiografierna som valdes ut kvalitetsgranskades av båda författarna till studien 

enligt Segestens (2017a) mall för källkritik av tryckt text (bilaga 2). För att öka 

trovärdigheten i urvalsförfarandet sammanställdes och redovisades den kritiska 

granskningen av självbiografierna (bilaga 3). 

 

 

5.4 Analys 

Studien utgick från en manifest, kvalitativ innehållsanalys vilket innebar att författarna 

utgick från texterna på ett sådant sätt så egna uppfattningar eller tolkningar inte 

förvrängde materialets innehåll (Kristensson, 2014). Den manifesta innehållsanalysen 

genomfördes enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) kvalitativa 

innehållsanalys. Med det menas att meningsbärande enheter som svarade på studiens 

syfte och problemformulering togs ut. Därefter kondenserades meningsbärande enheter 

som innebär att onödig text från den meningsbärande enheten togs bort så endast 

väsentlig text återstod. De kondenserade enheterna benämndes med en kod som beskrev 

innehållet i enheten. Underrubriker skapades genom att gruppera koderna som hade 

liknande innehåll. Slutligen placeras underkategorierna i kategorier (bilaga 4) (ibid.). 

Kristensson (2014) menar att det krävs en dokumenterad analysprocess så läsarna kan 

tolka verifierbarheten och avgöra om empirin tolkats på ett adekvat sätt.  

 

Enligt Kristensson (2014) ökar trovärdigheten genom att bejaka tillförlitligheten, 

överförbarheten och verifierbarheten. Tillförlitligheten innefattar sanningshalten i 

resultatet och kan förstärkas av triangulering. Överförbarheten innebär i vilken 

utsträckning studiens resultat kan vara överförbart i andra sammanhang. 

Verifierbarheten innefattar hur väl resultatet finns presenterat och i vilken utsträckning 

tolkningar kan verifieras.  För att öka tillförlitligheten i uppsatsen användes 

triangulering, vilket innebar att båda författarna analyserade samt tolkade den insamlade 

empirin var för sig. Varje författares tolkning jämfördes och ifrågasattes av den andre 

för att empirin inte skulle förvrängas av den enskilde författarens förförståelse. För att 

påvisa överförbarheten skrevs en kort beskrivning av självbiografiernas författare 

(bilaga 3). Detta för att läsarna skulle kunna bilda sig en uppfattning om 

självbiografiernas relevans och överförbarhet till andra studier (ibid.). 

 

 

6 FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2018) ska deltagandet i en forskningsstudie vara 

frivilligt och deltagarna ska få information om vad studien går ut på samt skriva under 

en samtyckesblankett om deltagande. Föreliggande uppsats bygger på självbiografier 

som redan är offentliga för allmänheten vilket innebär att ett samtycke av 

självbiografiernas författare inte är nödvändigt. Enligt Socialstyrelsen (SFS 1960:729) 

är det författaren som har upphovsrätten till sitt verk men eftersom den är publicerad har 

allmänheten tillgång till verket. Citat från självbiografierna användes som visar att 

källan och resultatet inte har förvrängts (ibid.). Kristensson (2014) menar även att citat 

kan stärka uppsatsens verifierbarhet (ibid.). Båda författarna läste och analyserade 

samtliga självbiografier var för sig och därefter jämfördes och ifrågasattes tolkningarna. 

För att undvika feltolkning av texter och för att den egna tidigare kunskapen inte ska 

påverka resultatet ska förförståelsen sättas inom parentes (Priebe & Landström, 2012). 

Författarnas tidigare förförståelse grundas i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom 

psykiatrin. De erfarenheterna som erhölls var att patienterna kunde vara svåra att möta 
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även för en erfaren sjuksköterska. Henricson och Billhult (2017) menar att forskaren 

utgår från sin vetenskapliga förebild för ontologi och epistemologi när en studie 

genomförs vilket kräver medvetenhet från författarna för att inte påverka resultatet.    

 

 

7 RESULTAT 

Resultatet beskriver män och kvinnors upplevelser av att leva med en långvarig 

psykossjukdom och presenteras utifrån tre kategorier och 15 underkategorier  (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Sjukdomen styr livet Känslor av hopplöshet 

Förnekelse av sjukdomen 

Bristande livskvalitet 

En fördomsfull diagnos 

Längtan efter frid 

Att inte ha kontroll 

Viljan att skada sig själv 

Det som inga andra ser eller hör 

En trygg men frustrerande plats för vård 

  

Vården har svårt att möta mig 

Vården är en trygghet 

Mina ord är betydelselösa 

Se mig, hör mig 

En skrämmande och hoppfull framtid Önskan om att vara frisk 

Ovan och skrämmande roll 

Hopp om framtiden 

 

 

7.1 Sjukdomen styr livet 

I kategorin framkommer att en långvarig psykossjukdom kunde leda till känslor av 

hopplöshet, förnekelse av sjukdomen, bristande livskvalitet, en fördomsfull diagnos, 

längtan efter frid, att inte ha kontroll, viljan att skada sig själv samt det som inga andra 

ser eller hör. 

 

 

7.1.1 Känslor av hopplöshet 

Långvarig psykossjukdom innebar hos många att livet kändes hopplöst och tomt. 

Tillvaron upplevdes som ett svart hål av tomhet och allt hopp sågs som förlorat. Sorg 

och besvikelse över livssituationen upplevdes och många ältade dessa känslor. Ältandet 

beskrevs enbart föra tankarna djupare nedåt och förstärkte besvikelsen som personen 

upplevde. Alkohol användes ibland i försök att må bättre men det var inte alltid den 

hade önskad effekt, ibland ingen alls. Att inte finna ro upplevdes svårt och orättvist.  

 

 

7.1.2 Förnekelse av sjukdomen  

Sjukdomen var för de flesta svår att acceptera. Trots att personen upplevt närvaro av 

skepnader ingen annan hade sett avfärdades det som symtom på stress eller att personen 
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istället var synsk. Fenomen som upplevdes menade personerna att de själva inte kunde 

hållas ansvariga för då fenomenen drabbade dem. Upplevelser av skepsis och förnekelse 

av sjukdomen och dess symtom förekom. Förnekelse av sjukdomen och längtan efter en 

”normal” vardag gjorde att en del personer inte tog sina ordinerade mediciner. 

Psykos! Jag visste att det inte kunde stämma. Psykotiska personer vet inte vad 

de gör. Jag visste precis vad jag gjorde. Jag skar mig, hörde steg och ord från 

personer som inte syntes, jag såg ibland hur de stod och betraktade mig 

(Rådstam, 2012, s.54). 

 

 

7.1.3 Bristande livskvalitet  

Avsaknad av livskvalitet upplevdes då personerna inte var i fas med resten av samhället. 

Vardagliga sysslor och ett arbete sågs ofta som för stora och sjukdomen gjorde det 

nästan omöjligt att genomföra och hantera dem. Saknad över det tidiga bekymmerslösa 

livet förekom och personerna upplevde att de helt glömt vad glädje innebar. Depression 

kunde uppstå efter att den psykotiska episoden hade brutits. ”Jag nickade där jag låg 

inbäddad på soffan och där jag hade legat de senaste tre månaderna efter min andra 

psykos. Depression. Deprimerad. Orkeslös” (Karlsson Ambrose, 2012, s. 70).  

 

Den sociala samvaron kunde vara svår att hantera trots att viljan fanns, vilket var 

smärtsamt. De ordinerade medicinerna gav biverkningar som kunde påverka viljan och 

förmågan till social samvaro. Biverkningarna gav även slöhet, trötthet, stelhet, hämmad 

ansiktsmimik och viktuppgång som beskrevs göra det besvärligt att umgås med andra 

människor. De upplevde rädsla för att bli dömda utifrån dessa biverkningar. Livet kunde 

upplevas som en smärtsam icke-tillvaro eller mellanexistens där personerna var osäkra 

på om de verkligen existerade eller om de var påhittade karaktärer i en bok. De kunde 

uppleva sig som gummiband som snart brast.  

 

 

7.1.4 En fördomsfull diagnos 

Att leva med en långvarig psykossjukdom kunde innebära skam och dåligt samvete över 

att åsamka sina närstående lidande. ”Det var längesen jag överhuvudtaget kunnat se mig 

själv i spegeln. Jag hade inte vågat möta min egen blick på snart ett år. Mycket berodde 

nog på skammen jag bar på” (Sandborg, 2010, s. 162). ”Psykiatri” upplevdes vara ett 

laddat ord och att bli diagnostiserad med långvarig psykossjukdom kunde kännas som 

ett slag i magen samt vara förknippat med mycket rädsla. Rädslan för att insjukna i ännu 

ett psykotiskt tillstånd bidrog i många fall till isolering och ensamhet för personen. Det 

upplevdes ofta kränkande och förminskande att bli bemött utifrån sin diagnos och det 

kunde bidra till mycket ilska och frustration hos personen. En känsla av att inte bli tagen 

på allvar på grund av sin diagnos infann sig.  

 

 

7.1.5 Längtan efter frid 

Skräcken som personer med långvarig psykossjukdom upplevde kunde bli så stor att 

längtan efter frid och sinnesro födde tankar om självmord. Döden kunde ses som en 

lösning på en ohållbar situation fylld av stress, skräck och galenskap. Det beskrevs i 

självbiografierna att de inte ville dö, de ville bara inte längre leva. ”Men jag ville inte dö 

när jag gjorde det, jag klarade bara inte av att leva” (Lauveng, 2008, s.93). 
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7.1.6 Att inte ha kontroll 

I analysen framkom att vardagen upplevdes okontrollerbar. Personerna upplevde att 

känslorna var instabila och att deras tankar egentligen var någon annans än deras egna. 

De okontrollerade tankarna kunde övergå till att bli sjukligt misstänksamma och 

personerna kunde känna sig avlyssnade, iakttagna och förföljda. Känslan av att bli 

avlyssnad gav skräck och obehagskänslor. För att uppnå en känsla av kontroll över det 

som kändes okontrollerbart brukades ibland alkohol. Alkoholen gjorde det lättare att 

överleva då den erbjöd ett lugn. Tvångstankar och överdriven självdisciplin kunde 

också utvecklas för att uppnå en känsla av kontroll. Tvångstankarna kunde handla om 

att räkna varje steg eller att dra ner på matintaget. ”Jag sov mindre och började också 

äta mindre, inte för att jag ville gå ner i vikt, utan för att jag ville pressa mig och ha 

kontroll över kaoset” (Lauveng, 2008, s.19). 

 

För att uppnå kontroll och bli fri från rösterna i huvudet kunde också personen dunka 

huvudet i väggen, bita eller slå sig själv. Det sågs som en desperat handling för att 

uppnå kontroll och frid. 

Jag hörde också röster. Några gånger var det ett brusande, ylande kaos inne i 

huvudet, som en walkman på för hög ljudnivå som jag inte kunde få bort oavsett 

vad jag gjorde. Några gånger försökte jag dunka huvudet mot väggen för att det 

ihåliga dunkljudet skulle dämpa kaoset lite (Lauveng, 2008, s. 30). 

 

 

7.1.7 Viljan att skada sig själv 

Svår ångest upplevdes av personerna. Önskan om att slippa ångesten kunde utveckla 

handlingar som att skada sig själv. Det beskrevs som att något inuti dem läktes när de 

skar sig i huden och att det kändes bra. En känsla av lättnad och ett irrbloss av lycka 

uppstod när de skar sig och det kändes som att ångesten rann ur kroppen. ”Jag var så 

desperat efter någon form av lycka och jag visste att det fanns lite av den i skadorna” 

(Rådstam, 2012, s. 50, 51). 

  

 

7.1.8 Det som inga andra ser eller hör 

Att uppleva det som inte är verklighet för någon annan skapade förvirring, ilska, 

förtvivlan, rädsla och uppgivenhet för personerna. 

Och den gula sjukhusfilten låg ihopvikt på min säng, och jag satt i en fåtölj och 

tittade på den och upplevde den som en svamp eller en levande slags organism 

som ville mig illa och jag vågade knappt röra mig ur fläcken (Westlund, 2009, s. 

40). 

Personerna upplevde sig vara förföljda vilket gav starka känslor av skräck. Skräcken var 

paralyserande och lamslog personen som upplevde det. ”Skräcken inuti hade tidigare 

varit nästintill outhärdlig, nu var den just det, outhärdlig. Jag kröp ihop på golvet bakom 

sängen alldeles intill garderoben, jag skakade som aldrig förr. De hade tagit 

direktkontakt för första gången” (Sandborg, 2010, s. 85, 86). 

 

Personerna upplevde sig vara styrda av sina röster. Rösterna sa åt dem vad som var 

tillåtet. Om personerna inte följde rösternas order kunde rösterna straffa dem eller deras 

närstående på olika sätt. Detta ingav en känsla av rädsla och hopplöshet. ”Jag visste inte 

om rösten talade sanning, men jag var oavsett inte villig att ta risken. Så jag gjorde som 

den sa. Och det fungerade. Min familj levde fortfarande nästa dag” (Lauveng, 2008, s. 

30). 
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7.2 En trygg men frustrerande plats för vård 

I kategorin framkommer att personer med långvarig psykossjukdom upplevde att vården 

hade svårt att möta dem, vården var en trygghet, patientens ord var ibland betydelselösa 

samt att det fanns en önskan att bli sedda och hörda av vården. 

 

 

7.2.1 Vården har svårt att möta mig 

Patienter med långvarig psykossjukdom upplevde en frustration över att ofta möta olika 

personal inom vården. Det gjorde att de kände sig utlämnade och hade svårt att öppna 

upp sig då de saknade tilliten till den nya vårdpersonalen. Det beskrevs att det kändes 

som att vårdpersonalen hade satt en stämpel på dem redan innan de träffats. Som att de 

endast såg sjukdomen och inte personen bakom. Detta gav en känsla av att 

vårdpersonalen enbart lyssnade efter vad de själva ville höra och inte vad som sas. ”Det 

kändes trist att hon inte lyssnade. Gissningsvis var det för att hon var så upptagen med 

att höra vad som inte sades för att märka vad jag faktiskt sa (Rådstam, 2012, s. 60). 

 

Det framkom i analysen att patienterna upplevde det svårt att få en ordentlig utredning 

av sin sjukdom. De kastades mellan olika instanser inom psykiatrisk och somatisk vård 

och de upplevde att ingen ville ansvara för att hjälp dem, vilket ingav en känsla av 

besvikelse och hopplöshet. Diagnoser ställdes redan under första mötet vilket upplevdes 

som kränkande. Utan korrekt utredning blev patienterna ordinerade många olika 

mediciner vilket bidrog till misstro till vården och läkarna. Bristande information från 

vården gjorde även att patienterna själva inte visste vilka upplevelser som hade med 

sjukdomen att göra, eller om det var en biverkning av medicinen. Det fick dem är 

uppleva stor otrygghet. ”Och om inte annat kunde man ha förklarat situationen för mig, 

och informerat mig om att de dåliga resultaten inte hade något med mig att göra, utan 

med medicinerna” (Lauveng, 2009, s. 136). 

 

 

7.2.2 Vården är en trygghet 

I analysen framkommer det till viss del att vården är en trygghet. Tryggheten upplevdes 

när patienten kände att de blev lyssnade på, tagna på allvar samt behandlade som 

människor. Det gav patienterna hopp om att vården kunde hjälpa dem ur det kaos de 

befann sig i. Det ingav även en trygghet att veta att det fanns vårdpersonal att vända sig 

till när ångesten stegrade istället för att skada sig själv. När vårdpersonalen utförde 

tvångsåtgärder på ett värdigt sätt gav det en positiv känsla för patienten. Det kunde vara 

plågsamt att bli fasthållen och lagd i bälte men gjordes det på rätt sätt så kunde det inge 

en trygghet. En genomtänkt tvångsåtgärd visade omtanke och att hänsyn tagits till 

patienten och självkänslan kunde bevaras. Enbart nödvändig makt skulle utövas under 

åtgärden och information om vad som hände skulle ges. ”Ett genomtänkt 

tvångsanvändande utfört med mesta möjliga omtanke och där all möjlig hänsyn tagits 

för att försöka samarbeta, informera och bevara respekten, gör att självkänslan tar lite 

mindre skada, och att lite mer hopp och värdighet bevaras” (Lauveng, 2009, s. 100). 

 

 

7.2.3 Mina ord är betydelselösa 

Psykosen försvårade kommunikationen för patienterna och de upplevde att 

vårdpersonalen inte tog deras ord på allvar. Det ledde till att de slutade kommunicera 

och en känsla av ensamhet uppstod. Vid längre inläggningar på avdelningar upplevde 

patienterna att de hade blivit berövade sitt språk. De anpassade sin kommunikation till 

de sociala koder vårdpersonalen förväntade sig av dem. Det gjorde det svårt för 
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patienterna när de senare skulle ut i det vanliga livet utanför avdelningen eftersom de 

hade glömt hur de kommunicerade innan de blev inlagda. 

  

 

7.2.4 Se mig, hör mig 

Det framkom tydligt i analysen att patienterna hade behov av att bli sedda av 

vårdpersonalen. De önskade att någon fanns hos dem när de upplevde det som ingen 

annan såg eller hörde för att slippa vara ensamma. Behovet beskrevs svårt att uttrycka 

verbalt när de var i en psykos men önskade att vårdpersonalen ändå skulle se behovet. 

När patienterna kände att behovet blev ignorerat skar de sig i huden. Då blev 

vårdpersonalen tvungna att se dem en stund.  

Så, när ensamheten blev större och rösterna vrålade och jag verkligen 

behövde någon att prata med, skar jag upp mig. Det kunde inte vårdarna 

förbise, helt enkelt. De var åtminstone tvungna att sopa upp glasskärvorna 

och lägga om mina sår, och ofta såg de mig en stund då (Lauveng, 2009, s. 

46). 

 

Att få berätta om sina upplevelser menade många var skönt, att känna att 

vårdpersonalen brydde sig och lyssnade. ”Jag berättade om dem. Hur de väckte mig när 

jag sov, smög på mig, ropade på mig. Jag berättade om det lilla svarta trollet som jag 

sett leka i korridorerna på jobbet. Det var skönt att äntligen få prata” (Rådstam, 2012, s 

47). Majoriteten av patienterna saknade någon att prata med i vården. Mötena med 

vårdpersonalen var oftast korta och ett förtroende var svårt att bygga upp. Det gjorde att 

patienterna inte vågade öppna upp sig så mycket som de hade önskat. 

 

 

7.3 En skrämmande och hoppfull framtid 

I kategorin visas en önskan om att vara frisk även om den rollen upplevs ovan och 

skrämmande. Det framkommer också hopp om framtiden. 

  

 

7.3.1 Önskan om att vara frisk 

Att leva med en långvarig psykossjukdom kunde upplevas tröttsamt. Personerna kände 

sig som en belastning och vara trötta på allt de inte kunde göra. De kände ofta sig 

instängda och bortlurade från sig själva och önskade återfå sin personlighet igen samt 

vara sig själva. De önskade att de vore “normala” och att de hade vänner som ville 

umgås med dem. ”Jag önskar jag vågade drömma stort igen. Att jag skulle klara av 

allting som jag gjorde förut” (Karlsson Ambrose, 2012, s. 87). 

 

Det beskrevs även i analysen att vilja och hopp kunde smitta av sig från andra i 

omgivningen och inverka positiv på personer med långvarig psykossjukdom. Att få 

drömma och bygga upp mål med livet beskrevs som drivkrafter till lycka. 

 

 

7.3.2 Ovan och skrämmande roll 

I analysen framkom det ofta att det vara skrämmande för en person med långvarig 

psykossjukdom att blicka mot en ”frisk” framtid. Det beskrevs att när sjukdomen varat 

större delen av deras liv blev det vad de kunde och visste, det var deras karriär. Önskan 

om att bli ”frisk” fanns, men de hade ingen aning om vad det innebar eller hur det 

nåddes. Sviktande självförtroende bidrog också till att det kändes skrämmande att bli 

”frisk” eftersom det var outforskad mark. ”Det fanns dagar då jag mådde riktigt dåligt, 
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men ändå tänkte jag: Det är såhär det ska vara. Att må bra var mest bara ovant och 

obekvämt” (Westlund, 2009, s. 28).  

 

  

7.3.3 Hopp om framtiden 

I analysen kom det fram att det kändes som en lättnad att få en diagnos, de fick 

bekräftelse på att de inte vara lata eller elaka, bara sjuka. Det var skönt att få en 

förklaring till upplevelserna som ingen annan sett eller hört. ”En kemisk obalans var 

vad de handlade om, och ett anlag att utveckla vad de vid det här laget beskrev som 

”paranoid psykos”. Äntligen kunde jag få en förklaring på vad som hänt med mig och 

mina tankar” (Sandborg, 2010, s. 167).  

 

Att personens ord fick tillbaka sin betydelse kunde upplevas som att bli respekterad och 

ingav hopp om en framtid. Att ha en person i sin närvaro som stödjer dem att möta sina 

rädslor beskrevs som en trygghet och kunde ge en mening med livet. Att få vara 

människa och inte bara patient beskrevs vara skönt. Att få göra sysslor i den takt som 

fungerade, bli accepterad och sedd kunde ge hopp om en fungerande framtid. 

 

 

8 DISKUSSION  

Syftet med studien var att öka förståelsen om hur det är att leva med en långvarig 

psykossjukdom utifrån ett livsvärldsperspektiv. I resultatet framkommer det upplevelser 

om hur det är att leva med en långvarig psykossjukdom vilket talar för att syftet är 

uppnått. Det framkommer att sjukdomen styr deras liv i många olika sammanhang 

vilket kan inge en känsla av hopplöshet. Vården har en betydande roll i deras liv och 

kan uppfattas som både trygg och frustrerande. Hopp och rädsla inför framtiden 

framkommer då rollen som “frisk” uppfattas som ovan.  

 

 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Design och Datainsamling 

En kvalitativ design används för att öka förståelsen av en viss patientgrupps upplevelser 

och erfarenheter av ett visst fenomen vilket gör valet att använda en kvalitativ design 

relevant (Segesten, 2017b). Självbiografier är en viktig källa för att erhålla kunskap om 

hur livssituationen är hos en viss person då de bygger på individens egna upplevelser. 

Personens subjektiva sanning framkom i de biografier som valdes och därför kunde 

studiens författare ta del av personernas livsvärld vilket gav en uppfattning om deras 

lidande, hopp samt välbefinnande. Därför var det en styrka att använda självbiografier i 

resultatet för att svara på studiens syfte (Segesten 2017a). En svaghet med att analysera 

självbiografier var att det var mycket material vilket gjorde att viktig information kunde 

missas. För att förhindra det valde författarna att analysera alla böcker var för sig för att 

sedan jämföra materialet. 

  

Ett annat alternativ för att svara på studiens syfte kunde varit en intervjustudie där 

författarna hade intervjuat personer med en långvarig psykossjukdom. Danielson (2017) 

menar att det krävs stor kunskap för att genomföra en intervjustudie så ett trovärdigt 

resultat erhålls. Enligt Rosenberg (2012) kan det vara svårt att intervjua sårbara grupper 

som personer med långvarig psykossjukdom kan vara. Deras upplevelse kan vara 

skamfyllda och svåra för dem att prata om och därför valdes intervjustudie bort. 

Vetenskapliga artiklar till urvalet i datainsamlingen valdes bort då det kunde vara lättare 
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att förstå personens upplevelse av en långvarig psykossjukdom genom självbiografier. 

Bokförlagen granskar biografierna innan utgivning och biografier kan ge en mera 

otolkad upplevelse av fenomenet än vetenskapliga artiklar vars resultat redan genomgått 

en analysprocess (ibid.).  

 

 

8.1.2 Urval och urvalsförfarande 

Det valdes ut fem självbiografier för att öka förståelsen om individens upplevelse. 

Henricson och Billhult (2017) menar att i en kvalitativ studie är det viktigt att finna 

personer som har en fördjupad erfarenhet av fenomenet och beskriver det väl. Detta 

innebär att det kan ge ett trovärdigt resultat trots att antalet självbiografier endast är fem 

då de böcker som valdes ut ger utförliga berättelser om det valda fenomenet. För att öka 

studiens trovärdighet ytterligare användes Segestens (2017a) kvalitetsgranskningsmall 

för att granska självbiografierna. 

  

De sökord som användes vid urvalsprocessen gav liknande resultat vid flera 

sökordskombinationer. Enligt Henricsson (2017) stärker det trovärdigheten. Ett 

inklusionskriterium var att båda könen ska representeras i resultatet för att sjukdomen 

drabbar både män och kvinnor. Enligt Jarbin, Lindström och Msghina (2015) drabbas 

män i något större utsträckning än kvinnor av långvarig psykossjukdom. Dock var de 

flesta självbiografierna av män skrivna på engelska och ett inklusionskriterium var att 

självbiografierna skulle vara skrivna på svenska. Detta för att engelska är författarnas 

andra språk och viktiga upplevelser skulle därför kunna feltolkas och missuppfattas. 

Sökningarna gav en självbiografi skriven av en manlig författare på svenska.  

  

För att få en bredd på resultatet och inte utelämna några upplevelser inkluderades män 

och kvinnor i alla åldrar. Dock skulle författarna till självbiografierna vara över 18 år 

när biografin skrevs eftersom barn rent etiskt inte är kapabla till att själva bestämma sin 

medverkan (Källström, 2017). En styrka är att samtliga självbiografier är publicerade 

från 2008 och framåt då det ger en mer nutida syn på hur det är att leva med en 

långvarig psykossjukdom. Vid sökning av självbiografierna valdes romaner, böcker 

med fokus på kortvarig psykos eller annan psykiatrisk diagnos bort då de inte svarade 

till studiens syfte. Vissa av självbiografierna innehöll delar som inte handlade om deras 

egen upplevelse av psykossjukdomen och de delarna valdes bort i analysen. Det var lätt 

att urskilja dessa delar och därför kan de inte heller ses som en svaghet att ej analysera 

och ta med dessa delar av självbiografierna.  

  

 

8.1.3 Analys 

En manifest innehållsanalys användes i studien för att hålla sig så nära den ursprungliga 

texten som möjligt. Denna metod valdes för att kunna beskriva upplevelsen av att ha en 

långvarig psykossjukdom på ett korrekt och tillförlitligt sätt och inte förvränga 

självbiografins text. Skillnaden på manifest och latent innehållsanalys är att en latent 

innehållsanalys tolkar samt försöker finna de underliggande budskapen i texten medan 

en manifest innehållsanalys håller sig till den synliga texten och beskriver den 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En svaghet i att analysera material där andra 

skriver om sina upplevelser kan vara att det kan finnas en risk att omedvetet tolka texten 

utifrån sin egen förförståelse. Därför användes triangulering vid analysen för att öka 

studiens tillförlitlighet då det inte går att helt bortse från sin egen förförståelse 

(Kristensson, 2014). Författarna gjorde sin egen förförståelse medveten för varandra för 
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att minska risken att förförståelsen skulle kunna förväxlas med materialet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017).  

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) innehållsanalys ses som en beprövad 

analysmetod och stärker resultatet. Genom att visa analysens tillvägagångssätt i en 

bilaga stärks verifierbarheten då läsarna kan följa processen. För att stärka studiens 

trovärdighet och beskriva upplevelsen av att leva med långvarig psykossjukdom så 

korrekt som möjligt används citat i resultatet (Kristensson, 2014). En kort presentation 

av självbiografierna redovisades också för att läsarna ska få en inblick i bokens helhet 

och därmed själva kunna avgöra överförbarheten (Priebe & Landström, 2012). 

Kristensson (2014) menar att läsaren avgör överförbarheten genom en 

rimlighetsbedömning av resultatets innehåll. Det kan vara en svaghet att enbart en 

självbiografi skriven av en man inkluderades men en samstämmighet fanns mellan 

mannen och kvinnornas upplevelser i självbiografierna. Därför är resultatet överförbart 

till både män och kvinnor. Hade upplevelserna skiljt sig påtagligt mellan könen hade 

studiens resultat inte varit överförbart.  

 

Arbetet genom hela uppsatsen gjordes utifrån etiska aspekter genom att det ursprungliga 

materialet analyserades textnära och utan att tolka självbiografierna djupgående. 

Förförståelsen sattes inom parantes så att inte egna erfarenheter skulle påverka analysen 

(Priebe & Landström, 2012).    

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att personer med långvarig psykossjukdom har bristande 

livskvalitet. De upplever mycket ångest, skam och svårigheter med det sociala 

samspelet som senare kan leda till social isolering. De kan uppleva sig avtrubbade av 

medicinen vilket gör att de har svårt att samtala samt svårt med olika sociala situationer. 

Enligt Ottosson (2015) kan sjukdomen i sig också ge symtom som viljelöshet till samtal 

och aktiviteter med andra, minskade känslor och brist på viljan till ögonkontakt (ibid.). I 

en studie av Eklund, Hermansson och Håkansson (2011) påpekas vikten av relationer 

och sociala sammanhang för välbefinnandet för personer med långvarig 

psykossjukdom. Att bli accepterad i samhället bidrar till en känsla av meningsfullhet 

(ibid.). En möjlig tolkning är att de som upplevde avsaknad av livskvalitet inte hade 

sociala sammanhang och en känsla av att bli accepterade vilket kan ha bidragit till ett 

lidande. För att förstå varje människas upplevelse är den unika livsvärlden viktig att ta 

del av. Livsvärlden är varje individs utgångspunkt för hur erfarenheter och upplevelser 

uppfattas och kan ge en helhetsbild över den upplevda hälsan, välbefinnandet och 

lidandet (Ekebergh, 2015a). Det är viktigt att sjuksköterskan både inom psykiatrisk och 

somatisk vård tar del av patientens livsvärld för att fördjupa sin förståelse om deras 

upplevelser. Sjuksköterskan kan stödja patienten till att finna livskvalitet genom en god 

vårdande relation. 

  

Resultatet visar att personer med långvarig psykossjukdom upplever brist på kontroll. 

En möjlig orsak till att de upplever bristen är att de blir styrda av vad de ser och hör 

vilket inger en stor rädsla och förvirring. I studien av Mawson, Berry, Murray och 

Hayward (2011) beskrivs hur personerna känner sig styrda av sina röster. De får inte 

säga eller göra vissa saker för sina röster och skulle de bryta mot det straffar rösterna 

dem (ibid.). Vanföreställningar kan ses som orimliga och omöjliga att korrigera  vilket 

kan bidra till desperata handlingar för att återfå känslan av kontroll (Ottosson, 2015). 

Att uppleva förlorad kontroll över sitt liv kan förstås genom begreppet livslidande där 
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livet blir omkullkastat av sjukdomen. Den nya livssituationen kan påverka viljan att leva 

hos patienten (Eriksson, 2015). Utan viljan att leva kan heller inte ett ”friskt” tillstånd 

uppnås. Sjuksköterskan bör främja patientens hälsoprocess och därmed stötta patienten 

att åter finna viljan att leva. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att uppmärksamma 

och identifiera faktorer som kan påverka patientens vilja att leva. 

 

Om patienterna blir tagna på allvar och lyssnade på inom vården ökar deras 

välbefinnande. När patientens ord har betydelse och de blir tagna på allvar upplever 

patienterna att de är viktiga även för vårdpersonalen. Sjukdomen kan försvåra 

kommunikationsförmågan hos patienterna och annat språk kan utvecklas när de är 

inlagda på avdelningar. För att kunna möta patienten på en korrekt nivå behöver 

sjuksköterskan se förbi sin förförståelse och se vad som finns framför henne (Priebe & 

Landström, 2012). Många patienter uttrycker sin ångest muntlig för sjuksköterskan och 

sjuksköterskan måste ta det på allvar för att lindra patientens lidande (Stefenson & 

Titelman, 2016). I studien av Laugharne, Priebe, McCabe, Garland och Clifford, (2012) 

visas att om sjuksköterskan lyssnade på patienterna samt visade ett intresse för vad de 

sa så kunde patienten uppleva tillit till personalen och känna att värdigheten bevarades 

då de blev tagna på allvar. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) krävs absolut närvaro 

av sjuksköterskan i det vårdande mötet och hen bör vara medveten om sitt eget 

ansiktsuttryck inför patienten. Om sjuksköterskan tar ögonkontakt och har ett 

inbjudande och välkomnande ansiktsuttryck kan det främja tilliten från patienten. I 

studien av Salzmann-Erikson (2018) framkommer det att sjuksköterskan upplever att 

tidsbristen påverkar hennes bemötande mot patienterna. Tålamodet upplevs tryta i 

samband med att arbetsbelastningen ökar. Sjuksköterskan har viljan att göra rätt men 

upplever att tiden och orken inte finns. Frustrationen kan växa hos sjuksköterskan när 

patienten har behov av samtal samtidigt som tidsbristen blir påtaglig vilket kan påverka 

kvaliteten på vården (ibid.). Trots tidsbrist och hög arbetsbelastning bör sjuksköterskan 

stanna upp och reflektera över sitt bemötande och om det trots allt på något vis kan 

förbättras för att främja det vårdande mötet med patienten.  

  

Resultatet visar att patienter med långvarig psykossjukdom kan uppleva sig utelämnade 

till vården. De upplever att de inte får tillräcklig information och inte blir ordentligt 

utredda utan hastigt tilldelade en felaktig diagnos. Det beskrivs att de upplever det som 

att läkarna testar olika läkemedel för att via bakvägen ställa en diagnos. Istället för att 

testa olika läkemedel kan DSM-5 användas för att ställa en psykiatrisk diagnos då den 

har tydliga diagnoskriterier (Allgulander, 2014). Stenhouse (2011) menar att vården 

sällan uppfyller patientens förväntningar vilket kan bidra till frustration hos patienten. 

Patienterna upplever att de inte blir hjälpta på det vis de lovades från början. I en studie 

av Suhonen., et al. (2012) framkommer det att patienterna upplevde att individualiserad 

vård var positivt och något som minskade känslan av att bli utlämnade och inte få 

tillräcklig information (ibid.). Individualiserad vård kan ges till patienten genom att ta 

del av dennes livsvärld och utforma vården tillsammans med patienten. Om 

sjuksköterskan inte tar del av patientens livsvärld och istället utövar makt kan patientens 

värdighet kränkas och orsaka patienten ett vårdlidande (Eriksson, 2015). Ett vårdlidande 

kan därmed undvikas om varje individ blir sedd och hörd på ett individuellt sätt av 

sjuksköterskan. 

  

Patienterna kunde uppleva tvångsåtgärder utförda av vårdpersonalen som värdiga. Om 

personalen var säkra på tillvägagångssättet minskades den fysiska smärta som kunde 

uppstå om personalen gjorde fel. Att bli lagd i bälte kunde uppfattas som en trygghet för 

patienterna då de upplever att de inte kan skada sig själva eller någon annan. Att bli 
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informerad om vad som skulle ske under åtgärden ökade tryggheten. Att bli bemött på 

ett medmänskligt vis ökar också patientens trygghet vilken styrks av Skärsäter (2014) 

som menar att sjuksköterskan ska visa empati, medmänsklighet och äkthet i det 

vårdande mötet för att bygga upp en god relation. I en studie av Andreasson och 

Skärsäter (2012) framhålls det som viktigt att förhindra eventuell traumatisering för 

patienterna vid tvångsåtgärder. God kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

kan också klargöra ytterligare för patienten varför åtgärden är nödvändig. En individuell 

vårdplan baserad på patienternas tidigare erfarenheter av tvångsåtgärder kan upplevas 

positivt både för sjuksköterskan och patienten. Med hjälp av en individuell vårdplan kan 

sjuksköterskan belysa vad patienten själv upplever som välbefinnande. Ekebergh 

(2015b) menar att välbefinnande kan ses som livskraft vilket är en viktig del för att 

kunna balansera sårbarheten som upplevs tillsammans med sjukdomen (ibid.). 

Sjuksköterskan kan bjuda in patienten i ett vårdande möte genom att inta en öppen och 

välkomnande hållning. Det är genom det vårdande mötet som sjuksköterskan kan 

uppmärksamma vad välbefinnande innebär för den enskilde patienten (Ekebergh, 

2015d). Den livskraft som välbefinnande kan ge hos patienten skulle kunna främja 

patientens väg mot en vardag utanför den psykiatriska slutenvården.  

  

Personer med långvarig psykossjukdom upplevde rädsla inför den kommande rollen 

som “frisk”. De är sedan tidigare vana vid att vara patienter och den rollen är den enda 

de känner till. Ovissheten om vad det innebar att vara “frisk” och hur det nåddes bidrog 

till att tillståndet kändes omöjligt att nå. I studien av Keen, et al. (2017) framkom att 

sjukdomen ses som stigmatiserad och skambelagd vilket kan bidra till förlängd 

rehabilitering och kan orsaka depression. I en studie av Hill och Startup (2013) visas att 

högre inre stigmatisering är kopplat till negativa symtom och ett lägre självförtroende. I 

resultatet visas att det känns bekant att må dåligt men även ovant och skrämmande att 

må bra. Det kan bero på ett bristande självförtroende kopplat till en inre stigmatisering 

som gör att det känns avlägset att bli “frisk”. Enligt Eriksson (2015) kan sjukdomen 

kasta omkull livet för den drabbade och osäkerhet inför den nya vardagen kan uppstå. 

Osäkerheten inför framtiden kan bidra till att viljan att leva sviktar. Att bygga upp 

hoppfulla mål inför framtiden kan hjälpa personen att se bortom sjukdomen och istället 

se en framtid. Hopp ses som väsentligt för tillfrisknad och kan ge livskraft hos patienten 

(Benzein, 2012). För en person som inte lider av psykossjukdom kan det upplevas 

märkligt att inte vilja vara “frisk” men sjuksköterskan bör bekräfta rädslan hos patienten 

som det nya livet innebär och inge hopp om framtiden. I det vårdande mötet kan 

sjuksköterskan identifiera rädslor och hoppfulla tankar hos patienten som kan användas 

som verktyg för att hjälpa patienten mot en ”frisk framtid.  

 

 

8.3 Slutsats 

Att inte ha kontroll över sitt liv förstås som skrämmande för personer med långvarig 

psykossjukdom. Vården upplevs både som en trygg punkt när de vet vilka de ska lita på 

men frustrerande när de upplever att de inte blir sedda eller lyssnade på. Att leva som 

patient med långvarig psykossjukdom är inte ett tillstånd personerna önskar men det är 

ett tillstånd de upplever bekant och tryggt. Att bli “frisk” och leva utanför den 

psykiatriska slutenvården upplevs skrämmande och ovant även om det också är ett hopp 

och en önskan. Tidigare forskning och resultatet i denna uppsats visar att stigmatisering 

kan påverka tillfrisknandet negativt och bidra till försämrat självförtroende hos 

personerna. En inre stigmatisering gör också att det “friska” kan kännas avlägset. 

Allmänsjuksköterskan kommer under sitt yrkesliv att vårda patienter med långvarig 

psykossjukdom både inom somatisk och psykiatrisk vård. Hur dessa patienter upplever 
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sin omvärld är viktigt för sjuksköterskan att känna till för att främja det vårdande mötet. 

Om sjuksköterskan visar öppenhet i mötet kan patienten känna sig sedd och hörd vilket 

skulle kunna inge trygghet hos patienten. Med den tryggheten kan en god vårdande 

relation mellan sjuksköterskan och patienten skapas och skulle kunna främja patientens 

väg mot tillfrisknad. Därför bör fortsatt forskning fokuseras på vad en individuell 

vårdplan skulle kunna göra för patienternas välbefinnande och tillfrisknande. Det kan 

även undersökas om en individuell vårdplan skulle kunna bidra till att patienterna 

känner sig mer hörda och sedda av vården. 
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  Barnes, M. & Berke, J. (1985). En resa genom själens 

mörker.  Stockholm: Norstedt 

Äldre än 10 år.   

Schizoaffektiv* 

Biografi* 

Svenska, Bok 

3     

  Rådstam, M. (2012). Vansinne på marsch: en 

självbiografi om schizoaffektiv sjukdom. 

  X 

Psykisk 

funktionsnedsättning* 

Biografi* 

Linneuniversitetet, Bok, 

Svenska 

22     

  Lagercrantz, A. (2010). Mitt galna liv: en memoar om 

psykisk sjukdom. Stockholm: Lind & Co 

Handlar om bipolär sjukdom typ 

1. 

  

  Dysthe, P. (2007). Nu förstår jag mig själv: en berättelse 

om ADHD. Stockholm: Sivart 

Äldre än 10 år och fokuserar på 

ADHD. 

  

  Freihow, H. W. (2006). Kära Gabriel: ett brev.  

Stockholm: Bonnier 

Äldre än 10 år och fokuserar på 

autism. 

  

  Johansson, P. (2012). I huvudet på en normalstörd. 

 Stockholm: Forum 

Fokuserar inte på 

psykossjukdom. 

  

  Malmsjö, K. (1992). Till min Johan: en alldeles särskild 

människa. Stockholm: Bonnier fakta 

Äldre än 10 år.   

  Wikström, A. (2014). Ingen familj är en ö: adhd, 

föräldrarskap och skuld. Stockholm: Ordfront 

Handlar om en dotter med 

ADHD. 

  



  
 

 

 

  Berglund C. & Lindh, G. (2014). Alltid för er: en sann 

historia. Stockholm: Lind & Co 

Handlar om hur livet förändras 

när ens barn får en diagnos. 

  

  Hedkvist, L. (2010). Jag är redan död: en mammas 

berättelse. Visby: Nomen 

Närståendeperspektiv.   

  Ikonen Nilsson, C. (2009). Jag föredrar att kalla mig 

impulsiv. Norsborg: Recito 

Handlar om hur det är att leva 

med ADHD. 

  

  Linder, B. (2011). ”Jag tog inte mitt liv: -jag lämnade 

bara kroppen”. Västerås: Solrosen 

Handlar om hur det är att mista 

någon via självmord. 

  

  Deckmar, M. (2009). Ärrvävnad.  

Trångsviken: Deckmar & Jejlid 

Närståendeperspektiv. 

Handlar om autism. 

  

  Westlund, J. (2009). Åren då jag bar skor. Borås: Recito   X 

  Molén, U. (2011). Att alltid känna sig ensam. 

Kristinehamn: Framsteget 

Handlar om hur det är att leva 

med bipolär sjukdom. 

  

  Hjelm, F. (2013). Vad händer med Kalle: en pappa 

berättar. Lund: Studentlitteratur 

Närståendeperspektiv.   

  Nilsson, L. & Rabe T. (1996). Jungfru i klostercellen: ett 

levnadsöde från omsorgsvärlden. Mölndal: Institutionen 

för specialistpedagogik 

Äldre än 10 år.   

  Sandlund, E. (2010). Ulles mamma: om livet med en 

vuxen handikappad dotter. Örebro: Libris 

Närståendeperspektiv.   



  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

Bilaga 2. Källkritik av tryckt text, enligt Segesten (2017a, s. 56) 

  

Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap etc.? 

  

Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i fråga? 

  

Vem/vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, 

vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft? 

  

När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå 

innehållet, av annan orsak? 

  

På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde? 

 

  



  
 

I 
 

Bilaga 3. Kvalitetsgranskning av de valda självbiografierna enligt Segesten (2017, s. 56) 
  

Titel på böckerna Jag vet inte var 

psykoser kommer 

ifrån: om att 

insjukna och leva 

med en 

psykossjukdom 

En lång väg hem Vansinne på 

marsch: en 

självbiografi om 

schizoaffektiv 

sjukdom 

Åren då jag bar 

skor 

I morgon var jag 

alltid ett lejon 

Typ av litteratur Självbiografi Självbiografi Självbiografi Självbiografi Självbiografi 

Juridisk ansvarig 

utgivare 

Ordberoende Addera MiVida Recito Sivart 

Författare Pebbles Karlsson 

Ambrose fick sin 

första psykos efter 

sin andra 

förlossning. Några 

år senare drabbades 

hon av en till och 

blev diagnostiserad 

med schizoaffektivt 

syndrom. Idag är 

hon författare och 

föreläsare och 

försöker hantera sin 

sjukdom i vardagen. 

Marcus Sandborg var 

19 år när han började 

med drogerna och så 

småningom började 

paranoida tankar ta 

form i hans 

medvetande. Han blir 

senare diagnostiserad 

med schizofreni och 

lever idag med sambo 

och en son. Han 

arbetar som föreläsare 

där han berättar om 

sitt liv med 

sjukdomen. 

Maria Rådstam 

beskriver i boken 

om sin första 

sjukdomsperiod 

innan hon får 

diagnosen 

schizoaffektivt 

syndrom. 

  

  

Julia Westlund 

beskriver att 

känslan av att vara 

iakttagen kom redan 

i skolan. Senare 

kommer även 

rösterna och 

ångesten. Julia får 

diagnosen 

schizofreni. 

Arnhild Lauveng 

var 16 år när hon 

insjuknade gradvis i 

schizofreni och 

spenderade sedan 

många år på slutna 

avdelningar. Idag 

jobbar Arnhil som 

psykolog och är 

frisk från 

sjukdomen.  

  

  



  
 

 

 

Utgivningsår 2012 2010 2012 2009 2009 

Kan biografierna 

utveckla 

akademisk och 

professionell 

kunskap? 

Genom den unika 

inblick Pebbles ger i 

sin psykossjukdom 

kan det generera ny 

och utvecklad 

kunskap.  

Marcus delger läsarna 

sin upplevelse av att 

leva med en 

psykossjukdom. 

Denna inblick kan ge 

ny eller utvecklad 

kunskap. 

Läsaren får följa 

Marias sökande 

efter svar på det 

underliga hon 

upplever. Genom 

väl beskrivna 

fenomen kan 

kunskapen om 

sjukdomen 

utvecklas och 

förnyas. 

I biografin får 

läsaren följa Julias 

liv med sjukdomen. 

Hon målar upp en 

bild hur sjukdomen 

påverkar hennes liv 

vilket kan ge 

läsaren en utvecklad 

kunskap.  

Självbiografin 

skrivs när Arnhild 

är utbildad 

psykolog vilket gör 

att biografin 

innehåller både 

hennes erfarenheter 

som patient och 

psykolog. Det ger 

läsaren en unik 

inblick i hennes 

psykotiska värld. 

 

  



  
 

 

 

Bilaga 4. Ett exempel på kvalitativ innehållsanalys. 
 

 

Bok och 

sidnummer 

MBE Kond. MBE KOD Underkategori Kategori 

Bok E sida 56 Jag var uppriven för att han inte ville 

ha mig och ändå plågade han mig 

såhär. Jag förstod inte varför någon 

lade ner energi på att skicka ut 

människor överallt som förföljde mig 

och pratade om mig. 

Uppriven, oförstående 

att människor förföljde, 

pratade om mig. 

Förföljelse 

skapar förvirring 

Det som inga 

andra ser eller 

hör 

Sjukdomen styr livet 

Bok C sida 80 Något av det som gjorde mig så säker 

på honom, var nog att han aldrig 

använde mer makt än högst 

nödvändigt. Han försökte alltid först 

samarbeta med mig, och han 

samarbetade mycket längre än de allra 

flesta andra. Och han såg mig, och tog 

mig på allvar. 

Kände mig säker på 

honom. Han använde 

inte mer makt än 

nödvändigt. Han 

samarbetade med mig, 

såg mig, tog mig på 

allvar. 

Hopp och 

trygghet med 

vården 

Vården är en 

trygghet 

En trygg men frustrerande 

plats för vård 

Bok B sida 93 Även denna gången kändes tiden på 

sjukhuset bortkastad. Det hände 

ingenting och fanns inget att göra. 

Tiden på sjukhuset 

bortkastad, hände 

ingenting, inget att 

göra. 

Frustrerad på 

vården 

Vården har svårt 

att möta mig 

 

Bok A sida 28 Det fanns dagar då jag mådde riktigt 

dåligt, men ändå tänkte jag: Det är 

såhär det ska vara. Att må bra var 

mest bara ovant och obekvämt. 

Mådde dåligt, så här det 

ska vara. Må bra var 

ovant och obekvämt. 

Ovant att må bra Ovan och 

skrämmande roll 

En skrämmande och 

hoppfull framtid 

 


