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SAMMANFATTNING 
 
Att drabbas av schizofreni påverkar hela personens livssituation. Schizofrenin medför 
funktionsnedsättningar som gör det svårt att ta tillvara på de vardagliga resurserna. Syftet med 
denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med schizofreni upplever sin livssituation. 
Metoden som användes var en litteraturstudie. Sökningarna gjordes i Cinahl, Psycinfo och 
Elin@Kalmar. Åtta vetenskapliga artiklar har kvalitetsgranskats och analyserats vilket 
resulterades i fyra kategorier av upplevelser: upplevelser av ohälsa, upplevelser av relationer, 
upplevelser av sysselsättning och oro inför framtiden. Dessa upplevelser påverkade 
livssituationen i flera olika avseenden. Denna litteraturstudie är av betydelse för vårdpersonal 
eller anhöriga till en person med schizofreni för att förstå dennes livssituation och på så sätt 
bemöta dem på ett tillfredställande sätt.   
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Introduktion 
 
Denna litteraturstudie beskriver hur personer med schizofreni upplever sin livssituation. Detta 

är ett ämne som intresserar oss och ger kunskap om hur vi i vår kommande profession som 

sjuksköterskor skall kunna bemöta personer med schizofreni på ett tillfredställande sätt.  

Browne och Courtney (2007) påtalar att schizofreni påverkar förmågan att ta tillvara på de 

vardagliga resurserna. Enligt Levander, Adler, Gefvert och Tuninger (2006) är bemötandet 

och förståelsen för personen med schizofreni ofta ett problem eftersom de ofta har svårt att 

kommunicera sina tankar och känslor. Därför bör vårdpersonal som bemöter en person med 

schizofreni vara lyhörd, fantasirik och kunna lita på sin intuition. Vårdpersonalen bör få en så 

god relation till personen med schizofreni som möjligt. En god relation menar vi bygger på 

kunskap om personen med schizofrenis upplevelser av sin livssituation. 

Bakgrund 
 
Schizofreni beskrivs vara en medfödd störning i hjärnans strukturer. Innan karakteristiska 

symtom visar sig kan personen känns sig orolig, ha minskad aptit, sömnstörningar och 

personen kan också sjunka in i sig själv. På grund av dessa symtom är det vanligt att personen 

får diagnosen depression i ett tidigt stadium. Enligt Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder (DSM – IV) är schizofreni en störning som pågått i sex månader och 

omfattar minst två av följande karakteristiska symtom. Symtomen är vanföreställningar, 

osammanhängande tal, avvikande eller påtagligt osammanhängande rörelsemönster, 

hallucinationer samt negativa symtom såsom känslomässigt utslätad, viljelös eller utarmat 

känsloliv. Förutom att symtomen skall ha funnits i minst sex månader ska de också ha orsakat 

personen en påtaglig funktionssnedsättning i studier, arbetet eller relationer (Allgulander, 

2005). 0,3-0,6 procent av Sveriges befolkning har diagnosen schizofreni (Cullberg, 2003).  

Diagnostisering görs med hjälp av strukturerad intervju tillsammans med personen och även 

anhöriga om det är möjligt. Utöver intervjun kan neurologiska undersökningar, 

neuropsykologiska tester, datortomografi eller magnetröntgen göras för att fastställa 

diagnosen. Sjukdomen visar sig långsamt eller akut vanligen mellan 20 och 30 års ålder. 

Förloppet kan vara fortlöpande eller med perioder av förbättring och i vissa fall kan patienten 

tillfriskna. Behandlingen vid schizofreni är psykoterapi, psykofarmaka och sociala åtgärder 

(Allgulander, 2005) bland annat i form av den färdighetsträning som krävs för att klara av 

situationer i det dagliga livet (Løkensgard, 1997). För att öka förutsättningarna för 
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tillfrisknande har det visats sig betydelsefullt att personer med schizofreni erbjuds alla tre 

behandlingsinsatserna.  

 

Hummelvoll och Lindström (1997) menar att anhöriga till personer med schizofreni blir vittne 

till hur en person som står dem nära genomgår en svår och besvärlig process. De anhöriga ser 

hur personer med schizofreni mister greppet om verkligheten och känner inte längre igen 

personen med schizofreni. De anhöriga lider tillsammans med personen som drabbats och 

tillsammans med varandra. En stor prövning en anhörig kan utsättas för är att leva 

tillsammans med någon som blir psykotisk. Därför är det enligt Hellzén, Johansson och 

Pejlert (1999), Løkensgard (1997) och Wetterberg (2002) viktigt att vara medveten om att 

schizofrenin i hög grad även påverkar de anhörigas livssituation och därför finns det ett stort 

behov av att de anhöriga erbjuds någon form av stöd samt kunskap om sjukdomen 

schizofreni. Hellzén et al. (1999) menar att omvårdnaden kring en person med schizofreni 

strävar efter att lindra lidande, förhindra recidiv samt att underlätta hantering av symtomen. 

Den syftar också till att personer med schizofreni ska kunna uppnå kontroll och hanterbarhet 

över sin situation. Omvårdnad av personer med schizofreni kräver kunskap om personens 

dagliga liv och funktioner. Relationen mellan vårdpersonal och personen med schizofreni är 

viktig och bygger på trygghet, kommunikation och så långt det är möjligt en förståelse för 

varandras tankar och känslor. Løkensgard (1997) menar att kontaktetableringen mellan 

vårdpersonal och personen med schizofreni kräver mycket tid och uthållighet. Det är viktigt 

att ett förtroende byggs upp och att vårdpersonalen visar stor försiktighet och respekt inför 

personen med schizofrenis integritet.  

 

Allgulander (2005) menar att omvårdnadsinsatserna skall utföras på bästa sätt och därför görs 

en omvårdnadsutredning för att kartlägga personen med schizofrenis sociala behov samt 

resurser och utifrån detta upprättas en vårdplan tillsammans med personen med schizofreni. 

Hummelvoll och Lindström (1997) menar att det är viktigt att personen med schizofreni ges 

möjlighet att själv vara med och utforma denna vårdplan. Det gör att personen med 

schizofrenis värdighet behålls vilken vårdpersonal annars kan beröva. Løkensgard (1997) 

menar att personer med schizofreni kan behöva hjälp med social färdighetsträning för att klara 

av sitt liv. Denna sociala färdighetsträning innefattar det som krävs för att klara av situationer 

och roller i det vardagliga livet, de färdigheter som behövs för att kunna umgås med andra 

människor och av att kunna uppleva vänskap och gemenskap. Det innebär också de områden 

och aktiviteter som behövs för att klara av sin egenvård, egenvården riktar in sig på personen 
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med schizofrenis självkänsla och hälsa. Målet med den sociala färdighetsträningen är att 

personen med schizofreni ska klara av sin livssituation på egen hand och det innebär bland 

annat att kunna uppträda på ett sätt som är accepterat av andra och på så sätt få tillträda till 

den sociala gemenskapen som samhället kan erbjuda. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

och Fagerberg (2003) påtalar att lindra ensamhet är en viktig del eftersom relationer med 

andra ofta är få och Løkensgard (1997) påtalar att det är betydelsefullt att uppleva gemenskap 

tillsammans med andra människor.  

  

Problemformulering 
Allgulander (2005) och Wetterberg (2002) påtalar att sjukdomen schizofreni innebär 

funktionsnedsättningar som påverkar personen med schizofrenis livssituation vilken gör det 

svårt i relationer med andra och att klara av ett arbete. De påtalar också en rad påfrestande 

symtom som försvårar det dagliga livet. Dahlberg et al. (2003), Hellzén et al. (1999), 

Hummelvoll och Lindström (1997) och Løkensgard (1997) menar dessutom att livet med 

schizofreni ofta innebär ett lidande som uppkommer av upplevelser av ensamhet. Løkensgard 

(1997) påtalar att verkligheten för personer med schizofreni upplevs som plågsam och hotfull. 

Verkligheten upplevs ofta som kaotisk och gör att personen med schizofreni har en begränsad 

förmåga till aktivitet och utveckling. Detta kan göra att personen med schizofreni försummar 

sina mest grundläggande behov eftersom all energi går åt till att uppmärksamma detta kaos.  

 

Enligt Dahlberg et al. (2003) är det viktigt att personen med schizofreni som får vård förstår 

innebörden och meningen med vården annars kan det innebära ett vårdlidande för personen 

med schizofreni. Det kan antas att det för personer med schizofreni ofta handlar om ett 

vårdlidande eftersom personerna med schizofreni i ett tidigt stadium har svårt för att ta till sig 

innebörden och meningen av vården. Enligt Levander et al. (2006) är många personer med 

schizofreni representerade i brottsregistren och har en hög suicidfrekvens och detta är starkt 

kopplat till bristen på medicinuppföljning samt att sjukvården har ett dåligt omhändertagande 

av personer med schizofreni. Uppgifter om att personerna med schizofreni ofta är 

representerade i brottsregistren läcker ut i media och sedan till allmänheten vilket vi menar 

gör att allmänhetens uppfattning om personerna med schizofreni blir negativ och fördomsfull. 

Vi vill med denna litteraturstudie beskriva hur personer med schizofrenis vardag ser ut och 

hur de upplever sin livssituation. Kunskap om hur personer med schizofreni upplever sin 

livssituation kan innebära ett bättre bemötande och förståelse från vårdpersonal. Vi menar att 
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har vårdpersonal kunskap om hur personer med schizofreni ser på sin vardag och sin 

livssituation så kan vårdpersonalen lättare bemöta och hjälpa personer med schizofreni. 

Dahlberg et al. (2003) menar att det är viktigt att vårdpersonal försöker sätta sig in i personen 

med schizofrenis liv, att förstå det unika och speciella i varje ny situation för att kunna 

anpassa vården på ett sätt som passar den enskilda individen. Den livssituationen och den 

vardag som personen med schizofreni lever i kan vara svår att förstå men det viktigaste är att 

försöka förstå den på det sätt som personen med schizofreni själv förstår och beskriver den.  

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur personer med schizofreni upplever sin 

livssituation. 

 

 Metod 
Design 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med schizofreni upplever sin 

livssituation därför valdes en litteraturstudie där fokus var att systematiskt söka, att kritiskt 

granska samt att sammanställa och analysera den aktuella forskning som fanns inom området 

(Friberg, 2006). Vi har systematiskt sökt artiklar, kvalitetsgranskat dem, sammanställt och 

analyserat resultatet i dessa artiklar.  

 

Urval 
Då syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med schizofreni upplever sin 

livssituation blev inklusions- och exklusionskriterierna följande:  

Inklusionskriterier 

Kvalitativa studier av personer med diagnos schizofreni ≥ 18 år, publicerade 1995-2007, 

skrivna på svenska eller engelska.  

Exklusionskriterier 

Litteraturstudier samt studier med farmakologiskt och psykoterapeutiskt fokus.  
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Sökningsförfarande 
Med utgångspunkt från syftet att beskriva hur personer med schizofreni upplever sin 

livssituation genomfördes en databassökning under september – oktober 2007. De aktuella 

databaserna var Cinahl, som är en internationell databas specialiserad på 

omvårdnadsforskning. Psycinfo, som också är en internationell databas med inriktning på 

psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin. Elin@Kalmar, som är en databas som 

samordnar information från en mängd olika databaser och förlag. Där går även att söka 

dokument från olika leverantörer och få fram artiklar i fulltext. 

 

Först gjordes provsökningar i databaserna Cinahl och Psycinfo för att få en uppfattning av 

antalet artiklar inom området med sökorden schizophrenia, activities och experience. För att 

finna relevanta sökord i respektive databas användes databasens uppslagsverk som i både 

Cinahl och Psycinfo kallas för thesaurus (Willman & Stoltz, 2002). Våra sökord blev 

schizophrenia, activities of daily living, life experience, Quality of life och qualitative 

studies/research. I både Cinahl och Psycinfo användes funktionen explode vid 

thesaurussökningarna för då inkluderades samtliga underkategorier. I Elin@Kalmar användes 

metoden fritextsökning med sökorden schizophrenia, activities, life experience, Quality of life 

och qualitative studies. Sökningarna genomfördes med varje sökord för sig och sedan 

kombinerades sökorden ihop med hjälp av den booleska sökoperatören AND som enligt 

Forsberg och Wengström (2003) används för att få ett snävare resultat. Alla sökresultat är 

presenterade i Bilaga 1. Vid sökningsträffar över 250 stycken gjordes nya sökningar med 

andra sökordskombinationer. Vid sökningsträffar under 250 stycken lästes samtliga titlar 

igenom och av de artiklarna med relevant titel lästes även abstraktet. De abstrakt som verkade 

svara an till syftet valdes ut vilket resulterade i tio artiklar som beställdes och lästes i fulltext. 

Efter genomläsning föll två artiklar bort utav tio stycken eftersom det inte gick att urskilja om 

informanterna hade schizofreni eller andra psykiska sjukdomar. 

   

Kvalitetsgranskning 
För att granska artiklarnas kvalitet valdes en modifierad granskningsmall av Willman och 

Stoltz (2002), se bilaga 2. Valda artiklar lästes i sin helhet och frågorna i granskningsmallen 

besvarades enskilt av båda författarna. Efter den enskilda kvalitetsgranskningen diskuterades 

samtliga artiklar igenom och våra respektive granskningar jämfördes. Vi kom fram till 

likartade granskningar. Artiklarna bedömdes utifrån en tregradig skala; bra, medel och dålig. 
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Sex av artiklarna fick betyget bra och två fick betyget medel i kvalitetsgranskningen. För att 

ge en översiktlig bild av metod, resultat och kvalitet i artiklarna som utgör underlaget för 

denna litteraturstudies resultat presenteras de i matrisform, i bokstavsordning efter författarnas 

efternamn (se bilaga 3). 

 

Dataanalys 
Vi har analyserat resultatet i artiklarna enligt Friberg (2006). Inledningsvis lästes samtliga åtta 

artiklar igenom ett flertal gånger för att vi skulle bli bekanta med innehållet och för att skapa 

en helhetsbild av resultaten. Därefter lästes resultaten igen med fokus på att finna resultat 

relaterade till syftet i litteraturstudien. Vi ställde följande frågor till resultaten; vilka 

upplevelser som belystes och vilka områden upplevelserna handlade om. Utifrån dessa frågor 

fann vi att de åtta artiklarnas resultat fokuserade på fyra kategorier av upplevelser. De fyra 

kategorierna var upplevelser av ohälsa, upplevelser av relationer, upplevelser av 

sysselsättning och oro inför framtiden. Dessa kategorier anser vi utgör en syntes av 

upplevelser i livssituationen hos personer med schizofreni vilket den befintliga forskningen 

visar. I den fortsatta analysen fokuserade vi på skillnader och likheter i de olika kategorierna 

av upplevelser. Vi fann olika dimensioner av upplevelser i kategorierna som handlade om 

upplevelser av ohälsa och upplevelser av relationer därför skapade vi subkategorier under 

dessa kategorier. Subkategorierna blev under kategorin upplevelser av ohälsa; kaos och att 

inte våga leva utan neuroleptika. Subkategorierna under upplevelser av relationer blev; 

ensamhet och isolering, stöd och fördomsfullhet. Under dessa kategorier har vi refererat till de 

olika artiklarna som ingått i litteraturstudien. 

 

Etiska aspekter 
I en litteraturstudie sammanställs och analyseras redan existerande studier och vissa etiska 

överväganden bör göras. Alla resultat som framkommit ska redovisas och inga förvrängningar 

får förekomma.  Artiklarna som ingått i litteraturstudien ska ha fått tillstånd av en etisk 

kommitté (Forsberg & Wengström, 2003). Samtliga artiklar som ingått i denna litteraturstudie 

har fått tillstånd av en etisk kommitté. Under hela arbetsprocessen av datainsamling och 

analys har vi varit observanta på att tolkningar inte gjorts som inte gått att relatera till 

originaltexterna.  
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Resultat 
 
Vi fann fyra kategorier och fem subkategorier som beskriver livssituationen hos personerna 
med schizofreni.  
 
Kategorier och subkategorier 
 
Upplevelser av ohälsa 
     - Kaos 
     - Att inte våga leva utan neuroleptika            
      
Upplevelser av relationer 

- Ensamhet och isolering   
     - Stöd 
     - Fördomsfullhet 
 
Upplevelser av sysselsättning 
 
Oro inför framtiden 

 

Upplevelser av ohälsa 
 

Kaos 
Det dagliga livet innebar en ständig kamp för att hantera det som hände personerna med 

schizofreni (Spaniol, Wewiorski, Gangne & Anthony, 2002). Det fanns en evig kamp mellan 

att tillhöra en grupp och att försöka hålla sig borta från en grupp som har dålig social status. 

Det fanns en önskan att tillhöra den grupp som var godkänd av samhället (Knight, Wykes & 

Hayward, 2003). Personerna med schizofreni upplevde att de valde om de skulle se sig själva 

som sjuka eller inte. Men de upplevde även att uttrycket sjuk inte var ett bra ord för att fånga 

in vidden av deras upplevelser kring deras sjukdom (Knight et al., 2003).  

 

Personerna med schizofreni upplevde ibland att de inte hade någon kontakt med verkligheten 

vilket de upplevde som skrämmande (Baker, 1996). Personerna med schizofreni försökte 

förstå och kontrollera det som hände med dem vilket ledde till känslor av maktlöshet och 

dåligt självförtroende eftersom de inte klarade av att hantera det som hände (Spaniol et al., 

2002; McCann & Clark, 2004). De kände sig förvirrade, bortkopplade från verkligheten och 

från sig själva (Spaniol et al., 2002). Att leva med schizofreni innebar känslor av förvirring, 

utmattning och ett överväldigande vilket resulterade i en oförmåga att fungera optimalt 

(Geanellos, 2005). Personerna med schizofreni kände sig ensamma om sina problem och 
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upplevde låg självkänsla och värdelöshet på grund av detta. Upplevelser som de också 

ständigt kämpade med var tillbakadragenhet, aggressivitet, misstänksamhet, svårigheter att 

sova, låg motivation, nedstämdhet, trötthet och att de hörde röster (Gee, Pearce & Jackson, 

2003). Detta kunde enligt Baker (1996) och Kralik och Koch (2003) leda till suicidtankar. 

Enligt McCann och Clark (2004) uttryckte personerna med schizofreni att när de kände sig 

värdelösa och när de kände sig uttråkade kunde det leda till att de använde sig av olagliga 

droger. Att ta till olagliga droger var vanligare i situationer tillsammans med likasinnade.  

 

Att leva med schizofreni innebar en kamp för förståelsen av relationen mellan sig själv och 

sin sjukdom. Personerna med schizofreni uppgav att deras nuvarande livssituation skiljer sig 

markant från deras livssituation innan schizofrenin. Personerna med schizofreni uppgav att 

innan de blev sjuka kunde leva det liv som de ville och att de nu kände sig begränsade och 

fråntagna det liv de önskat sig (Knight et al., 2003). 

 

Att inte våga leva utan neuroleptika 
Företrädelsevis tillhörde det vardagen för personerna med schizofreni att ständigt intala sig 

själva att ta sin medicin eftersom många av dem inte upplevde någon skillnad vare sig negativ 

eller positiv. De var rädda för vad som skulle hända om de inte tog neuroleptika därför valde 

de att fortsätta med den. Personerna med schizofreni upplevde biverkningar av neuroleptika 

behandlingen (Gee et al., 2003; Kralik & Koch, 2003; McCann & Clark, 2004; Spaniol et al., 

2002). Dessa var muntorrhet, påverkad libido, viktuppgång och initiativlöshet (Gee et al., 

2003). Spaniol et al. (2002) fann att medicineringen kunde vara en hjälp men Kralik och Koch 

(2003) fann att biverkningarna gjorde livet mer komplicerat att leva och bidrog till isolering.  

 

Upplevelser av relationer  
 

 Ensamhet och isolering 
Gee et al. (2003) Kralik och Koch (2003) Geanellos (2005) och Spaniol et al. (2002) menade 

att personerna med schizofreni ofta kände ensamhet och isolering på grund av avsaknad av 

relationer. Denna avsaknad av relationer berodde enligt Geanellos (2005) på att personerna 

med schizofreni hade svårt att dela med sig av sina livserfarenheter eftersom de upplevde att 

ingen förstod dem. Kralik och Koch (2003) och Spaniol et al. (2002) påtalade även att 

personerna med schizofreni upplevde det svårt att skapa nära relationer samt enligt Walton 

(2000) att möta nya människor. Walton (2000) menade att personerna med schizofreni kände 
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sig obekväma i sällskap med andra människor, att det var svårt att etablera relationer med 

motsatta könet och att det var svårt att behålla relationer med andra människor. Baker (1996) 

fann även att det var svårt att behålla befintliga relationer på grund av att personer med 

schizofreni i perioder inte hade kontroll över sig själva.  

 

Gee et al. (2003) fann i sin studie att isolering kunde bero på att personerna med schizofreni 

själva valde bort relationer med andra människor eftersom de oroade sig för hur de skulle 

uppträda och var rädda för vad andra tyckte om dem. De upplevde det stressigt och krävande 

att försöka passa in i relationer.  

 

Gee et al. (2003) påtalade att det fanns personer med schizofreni som bekymrade sig för sin 

familj och nära relationer då de upplevde att familjemedlemmarna kände sig hjälplösa och 

inte visste hur de skulle hjälpa dem. Detta gjorde att personer med schizofreni upplevde att 

familjen försökte undvika dem, vilket de uppfattade berodde på okunskap kring schizofreni.  

 

Stöd 
Att behålla sina befintliga relationer var en viktig del i livet, det var något som de dagligen 

ansträngde sig för. Det var vanligt att många av personerna med schizofreni sökte sig till 

personer med samma erfarenheter som de själva då dessa personer var en viktig källa till stöd 

och tröst men även att familjen var en viktig källa till sociala relationer (Walton, 2000). Det 

visade sig att leva med schizofreni kunde resultera i en bättre kommunikation och kontakt 

med sin familj. Denna upplevelse fanns hos personer med schizofreni där 

familjemedlemmarna hade hjälpt dem att klara av sin livssituation bättre (Gee et al., 2003). I 

McCann och Clark (2004) framkom det att om relationen till familjen inte fungerade var 

vännerna den viktigaste relationen och deras största stöd. Enligt Spaniol et al. (2002) sökte 

personerna med schizofreni sig till familjemedlemmar, vänner och vårdpersonal som erbjöd 

hopp, uppmuntran och möjligheter för att handskas med det dagliga livet. 

 

För att kunna hantera sin ohälsa fann vissa personer med schizofreni stöd i andlighet. Genom 

andligt troende upptäcktes en mening med sjukdomen vilket gav lindring i lidandet. Det 

hjälpte dem också att acceptera sig själva som en person med schizofreni och det gav dem 

också en inre känsla av frid och värme (McCann & Clark, 2004). De personer med schizofreni 

som upplevde att de hade ett tillfredställande liv hade skaffat sig copingstrategier för att 

kunna hantera sin livssituation (Spaniol et al., 2002).  
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Enligt Walton (2000) upplevdes det positivt när vårdpersonalen hjälpte personerna med 

schizofreni med vad som krävs för att forma bra vänskapsrelationer med andra människor. 

 

 Fördomsfullhet 
Knight et al. (2003), McCann och Clark (2004) och Walton (2000) påtalade att personer med 

schizofreni ofta upplevde att de blev bemötta med fördomar från människor de inte hade en 

nära kontakt med. McCann och Clark (2004) menade att personer med schizofreni bara 

berättade för nära vänner och personer de kände förtroende för att de hade schizofreni 

eftersom de var rädda för att bli bortstötta och hånade. Knight et al. (2003) menade att de 

personer med schizofreni som valde att berätta om sin sjukdom gjorde det eftersom de 

upplevde att de då kunde undvika negativa situationer som annars kunde uppstå i framtiden. 

De upplevde att människor förr eller senare upptäckte den psykiska ohälsan och att det då var 

bättre att de visste och hade kunskap kring schizofreni.  

 

Upplevelser av sysselsättning 
Sysselsättning upplevdes som positivt då personer med schizofreni genom sina arbetskamrater 

fick mer kontakt med andra än vanligtvis (Gee et al., 2003; Walton, 2000), det innebar 

positiva upplevelser då dessa var stödjande och vänliga (Spaniol et al., 2002). I studien av 

Gee at al. (2003) framkom det att sysselsättning också innebar att personer med schizofreni 

kände sig hjälpsamma mot andra och att de upplevde rutiner som gav en positiv struktur åt 

dagarna. Samtidigt som det var positivt att ha en sysselsättning uttryckte informanterna i 

studien av Spaniol et al. (2002) att de var försiktiga med att påbörja nya aktiviteter på grund 

av rädsla för att inte klara av nya uppgifter.  

 

Enligt Walton (2000) valde personer med schizofreni att arbeta hemifrån eller inte arbeta alls 

eftersom de inte kunde hantera trycket eller kraven från arbetskamraterna och arbetsgivarna. 

Enligt Baker (1996) fanns känslorna av att inte leva upp till arbetsgivarnas förväntningar efter 

att vid flera tillfällen ha förlorat sin anställning. Gee et al. (2003) påtalade att personer med 

schizofreni som inte hade någon sysselsättning upplevde känslor av värdelöshet, respektlöshet 

och att inte ha något värde på arbetsmarknaden. Knight at el. (2003) menade att personerna 

med schizofreni hade blivit diskriminerade av samhället vilket påverkade deras arbetsförmåga 

negativt. En av dessa negativa erfarenheter var enligt McCann & Clark (2004) att arbetsgivare 
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inte anställde personer med psykisk sjukdom vilket ledde till att de valde att inte berätta om 

schizofrenin. 

 

Gee et al. (2003) och Spaniol et al. (2002) menade att på grund av att personerna med 

schizofreni inte hade något arbete eller ett arbete med låg betalning hade de ekonomiska 

problem och detta ledde enligt Kralik och Koch (2003) till att det dagliga livets 

förutsättningar påverkades.  

 

Oro inför framtiden 
Att oroa sig för framtiden var för personer med schizofreni en del av vardagen. Det fanns en 

oro över hur schizofrenin skulle utvecklas, en oro för att bli sämre och då bli inlagd på 

sjukhus. Personer med schizofreni kände en oro och ovisshet inför framtiden och de upplevde 

det svårt att planera för framtiden. Det fanns även upplevelser av att det inte fanns något 

positivt med framtiden och att deras livssituation inte skulle förändras till det bättre (Gee at 

al., 2003). Kralik och Koch (2003) beskrev att personerna med schizofreni uppgav att 

drömmar om framtiden krossades på grund av schizofrenin.  

 

Baker (1996) och Geanellos (2005) fann i sina studier att personerna med schizofreni 

upplevde att de hade förlorat sin förmåga att leva det liv de hade målat upp under barndomen. 

Enligt Geanellos (2005) var det svårt för personerna med schizofreni att komma till insikt i 

skillnaden mellan hur livet ser ut idag och hur livet kunde ha sett ut om schizofrenin inte varit 

en del av livssituationen vilket ledde till känslor av besvikelser. Enligt Knight et al. (2003) 

och McCann och Clark (2004) innebar livssituationen att framtiden upplevdes som svår och 

oförutsägbar. Detta gjorde att personerna med schizofreni hade svårt att se en framtid bortom 

schizofrenin. Knight et al. (2003) fann att personerna med schizofreni var medvetna om att 

schizofrenin kunde avklinga med åren men att de själva hade svårt att se något positivt i det. 

Denna insikt räckte inte för att de skulle känna hopp inför framtiden. 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med schizofreni upplever sin 

livssituation. I resultatet framkom upplevelser av ohälsa, upplevelser av relationer, 

upplevelser av sysselsättning och oro inför framtiden. Resultatet visar att livet med 

schizofreni involverar upplevelser som i flera olika avseenden påverkar livssituationen. 

 
Resultatet i denna litteraturstudie visar hur upplevelser av ohälsa påverkar personer med 

schizofrenis livssituation i betydelsen av att de upplever kaos. Att inte ha kontroll över sig 

själv och sitt liv upplevdes som en känsla av maktlöshet. Hellzén et al. (1999) påtalar att ett av 

målen kring omvårdnaden av personer med schizofreni är att uppnå kontroll samt en känsla av 

att kunna hantera sin situation. För att uppnå denna hanterbarhet måste personerna med 

schizofreni stöttas i att själv lära sig urskilja tidiga tecken på återinsjuknande. Vi anser att 

känslan av hanterbarhet och känslan av att känna makt över sitt eget liv är avgörande för att 

klara av sin livssituation på egen hand vilket vi kopplar till Antonovsky (1991) känsla av 

sammanhang, vilket innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

innebär att det som sker inom och utanför en person är begripligt och hanterbarhet innebär att 

personen klarar av att hantera problem och att se sina egna resurser eller resurser som 

personen har runt omkring sig. Dessa resurser kan vara vänner, arbetskamrater eller andligt 

troende. Meningsfullhet innebär att livets utmaningar är så betydelsefulla att personen känner 

att det är värt att engagera sig i sin egen livssituation. Denna känsla av sammanhang anser vi 

att vårdpersonal skall sträva efter att personerna med schizofreni skall uppnå. 

 

I resultatet framkommer det att personer med schizofreni som upplever svår psykisk ohälsa 

kan ha suicidtankar. Hellzén et al. (1999) menar att upplevelse av ensamhet och att inte ha 

någon person att tala med om sina problem kan leda till suicidtankar. Cullberg (2003) påtalar 

att 10 procent av personerna med schizofreni begår självmord. Detta skulle kunna förhindras 

genom en bättre relation mellan vårdpersonalen och personen med schizofreni. Løkensgard 

(1997) menar att relationen är betydelsefull eftersom relationen är avgörande för om personen 

med schizofreni skall känna förtroende och då våga tala om sina känslor.    

                                                                                                                                                                               

Det framkommer i resultatet att personer med schizofreni ständigt får intala sig själva att ta 

neuroleptika, det framkommer även att biverkningar påverkar livssituationen negativt. Enbart 
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i studien av Spaniol et al. (2002) framkommer något positivt med medicineringen vilket vi 

förvånas över. Vi har uppfattningen av att neuroleptika är en hjälp för personerna med 

schizofreni, vårt resultat tyder på motsatsen. Hellzén et al. (1999) påtalar att 

neuroleptikabehandling har flera avsedda effekter men som är svåra att urskilja eftersom 

behandlingen ofta kombineras med psykosociala interventioner. Därför är en viktig del i 

omvårdnaden kring personerna med schizofreni att förklara och ge motivation till fortsatt 

läkemedelsbehandling eftersom det trots allt finns en effekt med medicineringen. 

  
Resultatet i denna litteraturstudie visar hur upplevelser av relationer innebär så väl kontakt 

med andra som en avsaknad av kontakt med andra, vilket leder till upplevelser av stöd men 

också av ensamhet, isolering och fördomsfullhet. Det visar sig att känslor av ensamhet och 

isolering är ett stort problem för personer med schizofreni. Dahlberg et al. (2003) menar att ur 

den enskilda individens upplevelse av sjukdom följer ofta känslor av ensamhet. Løkensgard 

(1997) påtalar även att relationsproblem och undandragande från andra människor betraktas 

som det största symtomet vid schizofreni, vilket varierar i svårighetsgrad från person till 

person. Gee et al. (2003) och Hellzén et al. (1999) menar att känslan av isolering ökar av att 

personerna med schizofreni har svårt med social interaktion med andra människor. Personerna 

med schizofreni upplever att denna svårighet i sociala sammanhang beror på att de inte vet 

hur de ska uppträda ihop med andra människor eftersom de känner sig annorlunda.  

 

Det framkommer att personer med schizofreni upplever familjen som den viktigaste sociala 

relationen men även att relationen till familjen innebär en källa till oro och bekymmer. 

Hellzén et al. (1999) och Wright och Leahey (2005) belyser detta genom att påtala att 

sjukdom hos en person i familjen också påverkar de övriga familjemedlemmarna. Vi anser att 

anhöriga sannolikt kan vara hjälpta av kunskap om upplevelserna hos personer med 

schizofreni delvis för att kunna bemöta och stötta dem på ett optimalt sätt men också för att 

själva bättre kunna hantera den utmanande situation som det innebär att leva med en 

familjemedlem som har schizofreni (Hummelvoll & Lindström, 1997). Hummelvoll och 

Lindström (1997) påtalar vidare att det är viktigt att varje enskild familj får den information 

och kunskap som de själva uttrycker att de är i behov av. Wright och Leahey (2005) påtalar 

också hur vårdpersonal kan hjälpa familjer att känna sig mer säkra i sin förmåga att hantera 

situationen med sjukdom i familjen. I deras systemiskt utvecklade samtalsmodell finns 

möjligheter till att hela familjens upplevelser av börda och lidande lindras genom att 
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uppmärksamhet fästs vi de resurser som finns i familjen och genom att reflektioner ger nya 

idéer om hur situationen kan hanteras.  

 

Det visar sig att personerna med schizofreni upplever att de blir bemötta med fördomar från 

andra människor. Detta kopplar vi till de attityder och värderingar som Hellzén et al. (1999) 

menar finns i samhället. Dessa är avgörande för möjligheten för personen med schizofreni att 

leva ett gott liv. Även tillräcklig kunskap kring sjukdomen schizofreni är viktigt för hur 

samhället bemöter personerna med schizofreni. Därför anser vi att det är av betydelse för 

vårdpersonal att förmedla kunskap kring schizofreni för att motverka samhällets bild. 

 
Resultatet i denna litteraturstudie visar att upplevelser av sysselsättning påverkar personerna 

med schizofreni i både positiv och negativ bemärkelse. Att ha en sysselsättning är 

betydelsefullt då personerna med schizofreni upplever bättre kontakt med andra men även att 

trycket från arbetskamrater och arbetsgivare gör att de väljer att inte ha någon sysselsättning. 

Personerna med schizofreni upplever också att de har ekonomiska problem vilket påverkar det 

dagliga livets förutsättningar. Vi kopplar den positiva upplevelsen av att ha en sysselsättning 

till Antonovskys (1991) känsla av sammanhang. Detta eftersom känsla av sammanhang 

innefattar att livet kan kännas hanterbart av att ha resurser som till exempel arbetskamrater 

och livet kan kännas meningsfullt av att ha utmaningar som är betydelsefulla. Även Cullberg 

(2003) och Løkensgard (1997) menar att aktivering och arbete är viktigt för personer med 

schizofreni eftersom det på så sätt bygger upp deras självkänsla och funktionsförmåga. Vi 

håller med Cullberg (2003) som menar att för de personer med schizofreni som upplever att 

kravet på dem är för tungt kan kommunernas arbetsverkstäder vara ett alternativ.  

 

 
Resultatet i denna litteraturstudie visar att oro inför framtiden och krossade framtidsdrömmar 

påverkar personerna med schizofrenis livssituation. Oro inför framtiden påverkar personerna 

med schizofreni negativt. Vi drar slutsatsen att det är viktigt för vårdpersonal att 

uppmärksamma denna oro för att kunna hjälpa och stötta dem. Ett sätt kan vara att använda 

mindfulness som enligt Germer, Siegel och Fulton (2005) handlar om medvetenhet, att vara 

närvarande i nuet. Mindfulness innebär att fokusera sin uppmärksamhet på här och nu, dåtid är 

det som har varit och framtiden vet ingen något om. Uppmärksamhet på nuet kan förändra det 

dagliga livet, personen kan lära sig att uppskatta varje stund precis som den är. Framgångsrik 

mindfullness visar på positiva förändringar i personens förhållande till sig själv och personen 
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blir mer medveten och fokuserad på nuet. F. Sidblad (personlig kommunikation, 15 

november, 2007) påtalar att dialektisk beteendeterapi används som terapiform på patienter 

med schizofreni och i detta ingår mindfulness till stor del. Linehan (2000) menar att dialektisk 

beteendeterapi innebär både beteendeterapeutiska och kognitiva tekniker samt strategier för 

att acceptera nuet. Terapin strävar efter att hitta en balans mellan att utvecklas och att lära sig 

acceptera livet som det är. Vi anser att vårdpersonal, med utbildning i dialektisk 

beteendeterapi och/eller mindfulness, kan hjälpa personer med schizofreni att använda sig av 

mindfulness.   F. Sidblad (personlig kommunikation, 15 november, 2007) påtalar att det är 

individuellt hur effektivt mindfulness fungerar på personer med schizofreni, det är beroende 

på deras kognitiva förmåga. Ett sätt att arbeta med mindfulness är att personen med 

schizofreni får hålla i en sten och fokusera på känslan och bli medveten om hur stenen känns i 

handen. Ett annat exempel är att personen med schizofreni får diska och bara fokusera på 

diskningen och bli medveten om hur vattnet och tallriken känns. Personen med schizofreni 

kan även måla upp en bild av naturen i huvudet, denna bild ska sedan övergå i en annan 

årstid, övningen kan göras utomhus då personen med schizofreni även kan fokusera på 

lukterna. Vi menar att genom att fokusera på här och nu kan personer med schizofreni lättare 

hantera sin oro inför framtiden. 

 

Metoddiskussion 
Metoden som användes var en litteraturstudie där vi systematiskt sökt, kritiskt granskat och 

sammanställt den litteratur som fanns inom vårt valda problemområde vilket var att leva med 

schizofreni och upplevelsen av livssituationen (Friberg, 2006). Artiklarna har sökts i tre 

relevanta databaser för vårt problemområde. En svaghet i litteraturstudien var att sökningar 

kunde ha gjorts i fler databaser. PubMed är en databas som kunde ha varit relevant utifrån 

syftet. Eftersom PubMed enligt Willman och Stoltz (2002) är en databas som innehåller 

omvårdnadsforskning. Detta kan ha gjort att relevanta artiklar inte inkluderats. Även en 

manuell sökning utifrån referenslistor hade kunnat göras för att finna fler relevanta artiklar. 

Eftersom vi fann relevanta artiklar med hjälp av thesaurussökningar var manuella sökningar 

inget som vi valde att göra. I sökningarna har olika sökord och sökordskombinationer använts 

vilket vi anser höjer trovärdigheten på litteraturstudien eftersom det ger en bredare sökning. 

Sökorden som användes i sökningarna var: schizophrenia, activities of daily living, life 

experience, Quality of life och qualitative studies/research. Dessa sökord kom vi fram till dels 

genom att använda databasens thesaurussökning och dels genom gemensam diskussion och 
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provsökning. Dessa sökord anses vara relevanta utifrån vårt syfte. Ett sökord som hade kunnat 

användas istället för Quality of life eller tillsammans med de andra sökorden var wellbeing. 

Wellbeing är ett ord som kanske hade kunnat ge mer relevanta träffar på kvalitativ forskning 

eftersom Quality of life gav många träffar på kvantitativ forskning. Vid sökningsförfarandet 

har inga titlar vid träffar över 250 stycken lästs igenom. Vid dessa sökningar har sökningen 

gjorts om med nya sökordskombinationer och på så sätt fått ner antalet sökningsträffar till en 

hanterbar mängd. Vid sökningsträffar under 250 stycken lästes titlarna igenom, ansågs de 

relevanta utifrån vårt syfte lästes även abstrakten igenom, detta kan ha gjort att relevanta 

artiklar har missats där titeln inte verkade relevant eller intetsägande. Vid sökningar med få 

träffar har alla abstrakt lästs igenom. Endast artiklar på engelska valdes att beställas hem 

eftersom det är ett språk som vi behärskar. Detta kan ha inneburit att relevanta artiklar på 

andra språk har missats. Vid översättning av artiklarna har strävan varit att innebörden i våra 

svenska översättningar skulle stämma överens med det engelska originalspråket. Alla artiklar 

från 1995 och framåt har inkluderats vilket innebar en bred tidsperiod, trots att Forsberg och 

Wengström (2003) menade att studier ej bör vara äldre än fem. Vi ansåg att de artiklar som 

var äldre än fem år var så pass relevanta att de inkluderades i studien.  

 

Willman och Stoltz (2002) granskningsmall för kvalitativa studier valdes (Se bilaga 3). Denna 

granskningsmall har modifierats och utifrån den har subjektiva bedömningar av artiklarna 

gjorts. Vi var medvetna om att vissa kriterier såsom genereras teori och råder datamättnad 

kunde ha förvrängt den slutliga kvaliteten på artiklarna. För att undvika detta var därför dessa 

kriterier inte de viktigaste för att artikeln skulle få betyget hög. Vi har granskat tio artiklar där 

två föll bort vid första genomläsandet då dessa inte motsvarade vårt syfte. Dessa artiklar 

handlade om upplevelsen av psykisk ohälsa där schizofreni ingick men där det inte gick att 

utläsa vilka resultat som kom från personerna med schizofreni. Därför valdes dessa artiklar 

bort då de skulle ha påverkat trovärdigheten eftersom de inte var relevanta utifrån vårt syfte. 

För att höja trovärdigheten på litteraturstudien har vi granskat artiklarna var för sig och sedan 

haft en gemensam diskussion kring granskningen. Detta gör att kvalitetsgranskningen inte har 

påverkats av varandras tolkning. Utifrån denna gemensamma diskussion har artiklarna fått 

betyget bra eller medel.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie bygger på resultatet från åtta vetenskapliga kvalitativa 

artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2003) finns det inget krav på hur många artiklar 
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som skall ingå i en litteraturstudie. Det viktiga är att finna relevant forskning inom det valda 

problemområdet.  

 

Artiklarna som ingår i denna litteraturstudie var gjorda i Kanada, Australien, USA, England 

och New Zeeland. Tre av artiklarna var gjorda i Australien och två kom från USA. Vi anser 

att kulturerna i dessa länder överensstämmer med varandra.  

 

Slutsats  
Resultatet i denna litteraturstudie ger läsaren en överblick i hur personer med schizofreni 

upplever sin livssituation. Resultatet visar att upplevelser av ohälsa, upplevelser av relationer, 

upplevelser av sysselsättning och oro inför framtiden påverkar personer med schizofrenis 

livssituation. Därmed är denna litteraturstudie av betydelse för vårdpersonal eller anhöriga till 

personer med schizofreni för att förstå deras livssituation. Förståelsen för livssituationen kan 

innebära att bemötandet och attityden gentemot personer med schizofreni blir bättre. Det 

framkommer även att upplevelser av sysselsättning innebär känslor av att inte leva upp till 

arbetsgivarens krav och förväntningar men för dem som hade ett arbete finns upplevelser av 

att vara behövd samt mer kontakt med andra människor. Därför anser vi att sysselsättning är 

värdefullt för personer med schizofreni och att det behövs mer arbetsverkstäder eftersom 

upplevelsen av arbetsgivarens krav därmed blir mindre. Det framkommer även att oro inför 

framtiden påverkar deras livssituation och drömmar. Vi anser att det behövs mer forskning 

kring hur personer med schizofreni upplever sin livssituation. Många studier är inriktade på 

upplevelsen efter en nyinsatt behandling, det finns inte lika många studier med ett fokus på 

själva livssituationen. Vi anser också att det är viktigt med forskning som undersöker hur 

livssituationen skulle kunna bli bättre för personer med schizofreni. Det framkom i resultatet 

att upplevelsen av att inte våga leva utan neuroleptika var en central del av deras liv. Detta 

anser vi att det skulle behövas mer forskning kring för att få en bättre förståelse för hur denna 

upplevelse påverkar livssituationen. Vår önskan är att denna litteraturstudie skall vara till 

hjälp för vårdpersonal och anhöriga för att utöka deras förståelse för hur det är att leva med 

schizofreni. 
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Söktabell  

Bilaga 1 
Resultat av sökningar i Cinahl  
 
Sökkombinationer Antal träffar Antal behållna artiklar i det 

första urvalet 
1.Schizophrenia 4043 0
2.Activities of daily living 11720 0
3.Life experience 5718 0
4.Quality of life 17697 0
5.Qualitative studies 30147 0
1 and 2 67 0  
1 and 3 31 1
1 and 4 147 2
1 and 5 205 2
2 and 3 623 0
2 and 4 994 0
2 and 5 437 0
3 and 4 138 0
3 and 5 1965 0
4 and 5 1073 0
1 and 2 and 3 0 0
1 and 2 and 4 12 0
1 and 2 and 5 5 0
1 and 3 and 4 1 0
1 and 3 and 5 15 0
2 and 3 and 4 5 0
2 and 3 and 5 12 0
3 and 4 and 5 75 0
1 and 2 and 3 and 4 0 0
1 and 2 and 3 and 5 0 0
1 and 3 and 4 and 5 0 0
2 and 3 and 4 and 5 2 0
1 and 2 and 3 and 4 and 5 0 0
 
 
Resultat av sökningar i Psycinfo 
 
Sökkombinationer Antal träffar Antal behållna artiklar i det 

första urvalet 
1.Schizophrenia 50149 0
2.Activities of daily living 2485 0
3.Life experience 30991 0
4.Quality of life 12259 0
4.Qualitative research 1530 0
1 and 2 74 0
1 and 3 175 3
1 and 4 574 0

 



     
 

1 and 5 5 0
2 and 3 25 0
2 and 4 2 0
2 and 5 1 0
3 and 4 145 0
3 and 5 24 0
4 and 5 6 0
1 and 2 and 3 4 0
1 and 2 and 4 7 0
1 and 2 and 5  0 0
1 and 3 and 4 6 0
1 and 3 and 5 0 0
2 and 3 and 4 5 0
2 and 3 and 5 0 0
3 and 4 and 5 0 0
1 and 2 and 3 and 4 0 0
1 and 2 and 3 and 5 0 0
1 and 3 and 4 and 5 0 0
2 and 3 and 4 and 5 0 0
1 and 2 and 3 and 4 and 5 0 0
 
 
Resultat av sökningar i Elin@Kalmar 
 
Sökkombinationer Antal träffar Antal behållna artiklar i det 

första urvalet 
1.Schizophrenia 31704 0
2.Activities  263314 0
3.Life experience 15926 0
4.Quality of life 49457 0
5.Qualitative studies 14864 0
1 and 2 410 0
1 and 3 122 1
1 and 4 654 0
1 and 5 71 0
2 and 3 748 0
2 and 4 2558 0
2 and 5 719 0
3 and 4 3257 0
3 and 5 194 0
4 and 5 253 0
1 and 2 and 3 14 1
1 and 2 and 4 0 0
1 and 2 and 5 2 0
1 and 3 and 4 55 0
1 and 3 and 5 3 0
2 and 3 and 4 244 0
2 and 3 and 5 21 0
3 and 4 and 5 65 0

 



     
 

1 and 2 and 3 and 4 11 0
1 and 2 and 3 and 5 0 0
1 and 3 and 4 and 5 1 0
2 and 3 and 4 and 5 6 0
1 and 2 and 3 and 4 and 5 0 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
 

  Bilaga 2 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
 

 
Tydlig 
avgränsning/problemformulering? 
 

Ja  Nej Vet ej 

Patientkarakteristiska? Antal  Ålder Man/kvinna 
Är kontexten presenterad? 
 

Ja  Nej Vet ej 

Etiskt resonemang? 
 

Ja Nej Vet ej 

Urval, relevant/strategiskt? 
 

Ja Nej Vet ej 

Urvalsförfarande tydligt 
beskrivet? 
 

Ja Nej Vet ej 

Datainsamling tydligt beskriven? 
 

Ja Nej Vet ej 

Analys tydligt beskriven? 
 

Ja Nej Vet ej 

Är resultatet logiskt, begripligt? 
 

Ja Nej Vet ej 

Råder datamättnad? Ja Nej Vet ej 
 

Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej 
 

Redovisas resultatet klart och 
tydligt? 
 

Ja Nej Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande 
till en teoretisk referensram? 
 

Ja Nej Vet ej 
 

Genereras teori? Ja Nej Vet ej 
 

Vilket/-n fenomen 
upplevelse/mening beskrivs? Är 
beskrivning/analys adekvat? 
 

   

Sammanfattande bedömning av 
kvaliteten? 
 

Bra Medel Dålig 

 
 
 
Källa: Willman & Stoltz (2002) 
 
 
 
 
 

 



     
 

Artikelmatris                                                                                  Bilaga 3 

Författare, (år), 
titel, tidskrift 
land 
 

Syfte Metod Urval 
Antal deltagare

Huvudresultat Kvalitets- 
bedömning

Baker, C.  
(1996). 
 Subjective 
Experience of 
Symptoms in 
Schizophrenia.  
Canadian Journal 
of Nursing 
Research 
Kanada. 

Att beskriva hur 
personer med 
schizofreni 
upplever sitt liv.  

Kvalitativ 
Semi-
strukturerade 
djup intervjuer. 

Strategiskt urval 
15 personer  

4 teman 
Lidande, hur deras 
lidande uttrycker sig. 
Förlora kontrollen över 
sig själva och sitt liv. 
Vara kontrollerad av 
andra, hur andra 
bestämde över dem. 
Misslyckande, hur de 
gjort sig själva eller 
andra besvikna på dem.  

Bra  

Geanellos, R. 
(2005).  Adversity 
as opportunity: 
Living with 
schizophrenia and 
developing a 
resilens self. 
International 
Journal of Mental 
Health Nursing 
Australien. 

Att beskriva 
människors 
subjektiva 
upplevelse av att 
leva med 
schizofreni 

Kvalitativ 
Hermeneutik 
ansats 
Dagböcker 

Strategiskt urval 
19 personer 
 
 
 
 

Ensamhet, isolering och 
rädsla var uttryck som 
användes för att beskriva 
upplevelsen. Att leva 
med schizofreni är tufft 
och kräver olika sorters 
stöd. 

Bra 

Gee, L., Pearce, E., 
& Jackson, M. 
 (2003). 
Quality of life in 
schizophrenia: A 
grounded theory  
Approach. 
Health and Quality 
of Life Outcomes  

Att frambringa Kvalitativ 
Grounded 
Theory 

Strategiskt urval 10 kategorier 
subjektiva 
upplevelser av 
schizofreni och 
hälsorelaterad 
livskvalitet 

6 personer 

Intervjuer 

USA. 

 

Distans till egna 
relationer, Reducerad 
kontroll av beteende & 
handlingar, Mindre 
möjlighet till ett 
yrkesliv, Ekonomiska 
restriktioner av 
aktiviteter & planer, 
Subjektiva upplevelser 
av psykotiska symtom, 
Biverkningar & attityder 
till medicinering, 
Psykologiska gensvar av 
schizofrenin, Attityder 
från andra, Oro inför 
framtiden, Positiva 
resultat av upplevelser     

Bra 

 



     
 

Knight, M-T., 
Wykes, T.,  & 
Hayward, P. 
(2003). 
People don´t 
understand: An 
intervestigation 
of stigma in 
schizophrenia. 
Journal of 
Mental Health 
England. 

Att skaffa en 
redogörelse 
av 
livsupplevelser 
från personer 
med schizofreni 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
studie 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 

Strategiskt urval 
6 personer 

Deras livssituation och 
deras framtid påverkades 
av schizofrenin. De 
upplevde en längtan att få 
till höra en grupp som var 
accepterad av samhället.  

Medel 
 

Kralik, D., & 
Koch, T. 
(2003). 
 I´ts just the way 
I am: Life with 
schizophrenia. 
The Australian 
Journal of 
Holistic Nursing 
Australien. 

Att beskriva 
Bills livsvärld 
för att visa 
bördan av 
sjukdomen och 
hur den och 
reaktionerna från 
andra har 
påverkat livet 

Kvalitativ 
Djupintervju 

Strategiskt urval 
1 person 

Mindre valmöjlighet i det 
vardagliga livet. Känsla 
av isolering och 
maktlöshet. Symtom av 
sjukdomen påverkade alla 
delar av livet 

Medel 
 

McCann, T-V.,  
& Clark, E.  
(2004). 
Embodiment of 
severe and 
enduring mental 
illness: finding 
meaning in 
Schizophrenia.  
Issues in Mental 
Health Nursing 
Australien.  

Att undersöka 
hur personer med 
schizofreni 
upplever sin 
sjukdom både 
kroppsligt och 
själsligt och hur 
de finner mening 
i sjukdomen.    

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
ansats 
Ostrukturerade 
intervjuer 

Strategiskt urval 
9 personer 

3 teman 
Upplevelser av dåtid, 
nutid och framtid 
påverkar personer med 
schizofrenis liv.   
Schizofreni påverkar 
relationerna till andra. 
Medicinska biverkningar 
påverkar deras liv 
negativt. 

Bra  

Spaniol, L., 
Wewiorski, N-J.,  
Gagne,C.,  & 
Anthony,W-L. 
(2002). 
The process of 
recovery from 
schizophrenia. 
International 
Review of 
Psychiatry 
USA. 
 

Att beskriva 
tillfrisknande 
processen från 
schizofreni 

Kvalitativ 
Semi-
strukturerade 
intervjuer och 
observationer 
 

Randomiserat 
urval 
12 personer 

Det var en utmaning att 
tillfriskna och för detta 
krävdes stöttande resurser 
samt att personen med 
schizofreni lär sig 
copingstrategier.   

Bra  
 

 



     
 

Walton, J.  
(2000). 
Schizophrenia 
and Life in the 
World of Others. 
Canadian Journal 
of Nursing 
Research 
New Zeeland. 

Att beskriva 
effekten av 
sociala 
interaktioner och 
relationer har hos 
vuxna individer 
med schizofreni.   

Kvalitativ  
Fenomenologisk 
ansats 
Ostrukturerade 
intervjuer. 

Strategiskt urval 
10 personer 

6 teman 
Leva med fördomar från 
andra, vara rädd för andra, 
känna sig obekväm i 
sällskap med andra, förbli 
engagerad med andra, 
vara beroende av andra 
för hjälp och hitta andra 
som förstår.  

Bra  
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