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UPPLEVELSEN AV ATT LEVA MED SCHIZOFRENI- 
En litteraturstudie baserad på patienternas självbiografier 

 



 
 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Schizofreni är en psykossjukdom som innebär att man ofta upplever och förstår 

verkligheten på ett annorlunda sätt. Sjukdomen orsakas av psykologiska, sociala samt ärftliga 

faktorer. Symtomen ger ofta ångest vilket leder till tillbakadragenhet och ensamhet. 

Sjukdomen behandlas med terapi och läkemedel samt stöd från personer i omgivningen. 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att belysa hur det kan upplevas att leva med schizofreni. 

 

Metod: I litteraturstudien har en kvalitativ ansats använts och studien baseras på sex 

självbiografiska böcker vilka analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Resultatdelen består av fyra huvudkategorier: Självuppfattning; Minskat socialt 

samspel; Sjukvårdens bemötande och behandling, samt Sökande efter lindring och hopp om 

framtiden. Resultatet visar att lidande är en konsekvens av sjukdomens effekter. Trots 

lidandet kan en person med schizofreni finna ett hopp om en bättre framtid genom stöd från 

familj och anpassad behandling. 

 

Slutsatser: Personer som lever med schizofreni vill bli sedda och bemötta på ett bra sätt, 

alltså med respekt och följsamhet. Som sjuksköterska är det vår plikt att se till att de får ett bra 

bemötande för att minska lidandet som upplevs på grund av sjukdomen. 
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INLEDNING 
 

Intresset för att skriva om psykiskt ohälsa väcktes hos oss efter att ha jobbat på 

rättpsykiatriska kliniken. Vi har båda jobbat med psykospatienter och tyckte att diagnosen 

Schizofreni var ett spännande område att skriva om. Ganska snart stod det klart för oss att vi 

ville studera patientens upplevelse av sjukdomen dvs. få mer kunskap om deras livsvärld. Vi 

ville undersöka mer om sjukdomen och patientens upplevelse. Nyfikenheten var stor hos oss 

och vi bestämde oss för att skriva om hur det kan upplevas att leva med Schizofreni. Detta 

ämne berör allmänsjuksköterskor eftersom de kan komma i kontakt med schizofreni patienter 

både i den somatiska delen av vården och den psykiatriska vården, på grund av brist på 

psykiatrisjuksköterskor 

 

 

BAKGRUND 

 
Diagnosen schizofreni 

Schizofreni drabbar framför allt yngre personer mellan 18 och 35 år. Det är mycket ovanligt 

att sjukdomen utlöses före puberteten och efter 45 års ålder. Varje år insjuknar i genomsnitt 

15 människor per 100000 invånare i schizofreni i Sverige. Variationen mellan olika landsdelar 

är stor. Fler insjuknar i storstäderna än på landet. Kommuner med stor andel ensamhushåll 

eller med etniska minoriteter drabbas i ökad utsträckning. Man räknar med att ungefär 35 000 

personer i Sverige lever idag med diagnosen schizofreni (Törnqvist, 2011). 

 

Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen som innebär att man upplever och förstår 

verkligheten på ett annorlunda sätt. Schizofreni är ofta en långvarig form av psykos. För 

diagnoskriterier se bilaga 1. Uppkomsten av schizofreni kan både bero på arv och miljö. Det 

finns ärftliga faktorer som gör att det blir lättare att få en psykos. Det är ett psykiskt tillstånd 

som innebär att man får förändrad verklighetsuppfattning när en person utsätts för 

påfrestningar. Risken ökar även om droger används eller om personen genomgår en svår 

upplevelse. Det går att uppleva välbefinnande trots Schizofreni men då behövs det både 

psykologiskt stöd, en sysselsättning som är meningsfull och socialt stöd. Schizofreni kan yttra 

sig i olika former. Vissa personer får psykos bara en gång medan andra upplever 

återkommande skov. Tillståndet brukar bli skonsammare med åren (Flyckt, 2012).  

 

De vanligaste symtomen är vid schizofreni att man blir introvert och drar sig undan från 

familj och vänner. Patienter kan också uppleva oro, ångest och ha sömnsvårigheter eller 

spontana vredesutbrott (Flyckt, 2012). 

 

Rubbningar i hjärnans synapssystem har stor betydelse vid schizofreni. Dopaminhalten har 

störst betydelse. Därför blockerar eller binder de flesta antipsykotiska läkemedel 

dopaminreceptorerna (Lindström, 2013). Vanföreställningar och hallucinationer kan förklaras 

av överaktivitet hos de dopaminsignalerande nervcellerna. Underaktivitet skulle också kunna 

förklara symptom som viljelöshet, tveksamhet, oro, ångest, hopplöshet och orkeslöshet. 

Antipsykotiska läkemedel är i första hand inriktade på att försöka få dopaminsignaleringen i 

balans igen (Omschizofreni, 2010). 

 

Schizofreni har olika faser. Sjukdomsfasen brukar inledas med en längre tid av grubblande 

eller att man fungerar sämre socialt, i skolan eller på jobbet. Det är vanligt att höra röster eller 

känna sig hotad eller förföljd. Sådana symtom brukar kallas positiva symtom, vilket innebär 
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att det är karaktärsdrag som läggs till och är bortom vad en frisk individ kan känna. Vissa kan 

också få symtom som kan förklaras som bristsymtom. Vissa kan till exempel känna sig 

apatiska, likgiltiga, osäkra och tveksamma. Patienter med diagnosen schizofreni uttrycker ofta 

hotande eller absurda anklagelser mot familj och vänner (Flyckt, 2012). 

 

Behandling och biverkningar vid Schizofreni 

Nästan en tredjedel av alla patienter som får schizofreni återfår hälsan, men behöver fortsätta 

ta sina mediciner som stoppar symtomen från att bryta ut. En tredjedel har kvarstående 

symtom men mår bättre med hjälp av behandling. Övriga patienter blir inte av med symtomen 

trots att de genomgår behandling och kan ha svårt att komma tillbaka till ett fungerande liv 

(Flyckt, 2012). 

 

Enligt Schizofreniförbundet (2013) är den mest fungerande terapibehandling förutom 

medicinering Kognitiv beteende terapi (KBT). Metoden gör att patienten lär sig att förstå och 

hantera sina tankar, känslor och beteende och att träna sig i att se andra sätt och lösningar till 

sin situation. Patienten behandlas individuellt eller i grupp med andra patienter. En annan 

form av behandling är den psykodynamiska. Vid psykodynamisk terapi kartlägger terapeuten 

patientens uppväxt och barndom och dess eventuella roll i sjukdomen uppkomst och 

utveckling (ibid.). 

 (ibid.). 

 

Behandlings målen syftar till att åstadkomma eller skynda på återhämtningen. Men att uppnå 

full återhämtning går inte alltid att åstadkomma. Målet med åtgärderna blir då att minska 

symtombilden och biverkningarna. Medicinerna utgör grunderna i behandlingen. 

Antipsykosmedicinen måste kombineras med sociala åtgärder, icke-farmakologiska 

,terapibehandlingar och samarbete mellan personal från landsting och kommun, t.ex. den 

öppna psykiatriska vården och boendestödjare , för att få största effekt (Schizofreniförbundet, 

2013) 

  

Trots nyttan av antipsykosmediciner så är en utav biverkningarna viktuppgång. Viktökningen 

är mycket snabb i början, minst 10 kg efter insatt behandling. Ökad vikt kan leda till flera 

olika problem; dels medicinska i form av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, dels 

psykologiska till exempel problem med utseende, och problem med självbilden. Biverkningar 

påverkar patientens compliance d.v.s. möjligheter att vilja fortsätta med mediciner. Vissa 

antipsykotiska mediciner ger en känsla av att vara avtrubbad, och patienter får svårigheter 

med att känna glädje i livet, det är kanske den svåraste biverkningen (Schizofreniförbundet, 

2013).  

 

Att leva med Schizofreni 

Patienter med schizofreni upplever känslor av förlust i sitt liv (Maurits & Meijel, 2009, s.253; 

Wittmann & Keshavan, 2007, s. 159-162). Förlusterna är omfattande och har en stor inverkan 

på deras dagliga liv. Patienterna börjar ofta tveka och tvivla på sina egna tankar och sig själva 

samt blir rädda för att uppleva nya psykotiska skov. Den långvariga närvaron av symptom och 

biverkningar av mediciner orsakar ett stort lidande i det dagliga livet. Som ett resultat av detta 

är den dagliga funktionsnivån lägre än innan de fick sjukdomen. Känslor av meningslöshet 

och tomhet träder fram och leder till passivitet och oförmåga att slutföra vanliga dagliga 

aktiviteter (Maurits & Meijel, 2009, s.255).  

 

Förlusterna handlar om symptom som ofta leder till färre sociala kontakter och ett minskande 

samspel med de återstående sociala kontakterna. Denna förlust av att tillgodose sociala 
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kontakter intensifierar känslor av ensamhet och sorg.  Patienternas sociala nätverk blir mycket 

litet. I många fall har det blivit mycket svårt om inte omöjligt att ingå och upprätthålla en 

relation med en partner. Kvaliteten på återstående kontakter minskar signifikant Störningar 

leder till kommunikationsproblem, där patienter medvetet undviker sociala situationer. 

Patienter väljer att fly stressen istället för att möta den vilket leder till ökande isolering 

(Maurits & Meijel, 2009, s.254). 

 

Isolering ger upphov till mer lidande då patienterna plågas av att de inte kan uttrycka sina 

rädslor och sin smärta. De får ingen hjälp på grund av att de inte har någon viktig anknytning 

till någon annan person Geanellos (2005, s.10-11). 

 

Yilmaz, Josefsson, Danermark, och Ivarsson, (2008) undersökte exempelvis hinder som 

försvårar sociala interaktioner och som leder till känslor av ensamhet hos patienter med 

schizofreni. De kom fram till att patienten oftast inte själva ta initiativ till kontakt med andra 

människor. Utan förväntar sig att andra ska göra det. Patienterna kan heller inte uttrycka sina 

önskemål, vilket kan leda till känslor av ilska samt att personen drar sig tillbaka. 

 

Inflytande av sociala förhållanden 

Lencucha, Kinsella, och Sumsion (2008), Bejerholm och Eklund (2006, s.110-111) och 

Eklund, Hermansson, och Håkansson (2012) har undersökt hur schizofrenipatienter formar 

och upprätthåller sociala förhållanden. Miljön är en mycket viktigt faktor för att kunna forma 

och upprätthålla relationer med andra människor, exempelvis att möta andra människor på 

jobbet eller vid ett sjukhusbesök. Resultaten av studierna beskriver att det är lättast för 

patienterna att interagera med människor som finns nära omkring dem d.v.s. de människor 

som de träffar ofta, antingen på jobbet, sjukhuset eller på boendet. Rutinerna är en annan 

viktigt faktor när det gäller förhållandet till andra människor. Att ha en plats där de kan bli en 

naturlig del av en gemenskap resulterar i en ökad exponering för andra människor och 

chansen att andra människor initierar kontakt blir större. En tredje faktor är att patienterna 

redan har ett socialt nätverk som föräldrar, vänner och syskon som kan ge stöd så hon eller 

han kan bemästra den nya situationen. Det är också viktigt för personer med schizofreni att 

andra har förståelse för deras situation och kan ge stöd och finnas där när det behövs   

 

Bemötande inom sjukvården 
Björkman, Angelman, och Jönsson (2008, s.170) har undersökt attityder inom somatisk och 

psykiatrisk vård. Av resultatet framkommer att sjuksköterskor inom somatisk vård har mer 

negativa attityder mot patienter som har schizofreni än de som jobbar inom psykiatrin. 

Sjuksköterskor som jobbar inom somatisk vård beskriver personer som har schizofreni som 

skrämmande, oförutsägbara, våldsamma, tidskrävande och svåra att tala med. Deras syn på 

återhämtningen/prognosen är också mer negativt än hos sjuksköterskor som jobbar i 

psykiatrisk vård (ibid., s.172-174). Coffey and Hewitts (2007) studie visar vidare att 

sjuksköterskor inte möter schizofrenipatienternas behov pga. förutfattade meningar. 

Patienterna i studien ville att sjuksköterskorna ska våga prata med dem om 

hörselhallucinationer så att de kan få råd om hur de kan hantera rösterna, hittar mening i dem 

och göra rösterna mindre skrämmande. Dock anser sjuksköterskorna i studien att det inte 

finns något behov av att prata om rösterna, istället för att förbättra situationen tror de att de 

kan göra situationen sämre. De bortser från patienternas önskemål om att prata om rösterna på 

grund av att de tror att patienterna inte har förmågan att förstå och de höjer doseringen på 

läkemedlen istället(ibid., s.1594-1597). Annan forskning har visat att patienter också kan 

känna sig bortsedda och inte delaktiga i sin vård när det vidtas tvångsåtgärder såsom 

tvångsmedicinering, isolering och fastspänning under behandlingen. Detta kan leda till att 
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patienterna tappar förtroendet för sin vårdare och för behandlingen eftersom de inte känner sig 

respekterade eller lyssnade på (Sørgaard, 2007). 

 

Serafini , et al.(2011, 580-581) har i en jämförande studie också undersökt stigmatisering och 

negativa attityder mot personer som har schizofreni hos läkare, läkarstudenter och 

sjuksköterskor. Resultaten visar att läkarna och läkarstudenterna utgår från den biomedicinska 

förklaringsmodellen och anser att sjukdomen är genetiskt orsakad. Detta gör att de beskriver 

patienterna som våldsamma, farliga, oförutsägbara och okontaktbara. Sjuksköterskor som inte 

utgår från den biomedicinska modellen tycker att miljön spelar en stor roll i 

sjukdomsutvecklingen och har mindre negativa/stigmatiserande attityder och vågade skapa 

vårdande relationer och närhet, vilket läkarna inte vågade göra i samma utsträckning. 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Denna litteraturstudie har vårdvetenskap som grund och bygger sin ansats på de fyra 

vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, lidande, välbefinnande, och hopp.  
 

Livsvärld 
Livsvärlden är enligt Dahlberg och Segersten (2010, s. 126-127) utgångspunkten för både 

vårdvetenskap och vårdande. Livsvärlden kan beskrivas som allt det som upplevs av och är 

unikt samt påverkar patienten dvs. hur personen uppfattar sig själv och allt annat som tillhör 

sitt liv och sin omgivning. Livsvärlden inkluderar sjukdom, hälsa och lidande och deras 

påverkan. Genom förståelse för patientens livsvärld kan vården bli patientfokuserad, och vara 

grund till att ge den bästa vården. Kunskapen om livsvärlden som vårdaren får kan användas 

för att bemöta och behandla patienten och för att få uppfattning om vad hälsa och lidande 

betyder för henne eller honom. För att kunna hjälpa patienter med schizofreni måste vårdande 

alltid utgå från patientens livsvärld.  
 

Lidande 

Lidandet beskrivs av Eriksson (1994, s. 11-12, 21) som en kamp mellan det onda och det goda 

och kan förstås som en strid för människans frihet och värdighet, att lida innebär en kamp mot 

något negativt som ansätter människor.  Andra aspekter av lidande är att inte bli tagen på 

allvar och inte vara välkommen och inbjuden samt att känna sig ensam (Eriksson, 1994 s. 45-

44). Lidandet är unikt eftersom det är beroende av individens olika unika upplevelser och 

erfarenheter (Nortvedt & Grimen, 2006, s. 89-90). Som patient är detta mycket relevant då 

schizofreni patienter upplever lidande i form av minskad socialt umgänge och ökade känslor 

av ensamhet. 

 

Eriksson (1994,82–83) lyfter fram olika former av lidande; livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Livslidandet omfattar hela livssituationen och kan innebära ett hot mot livet eller 

en förlust av förmågor som minskar möjligheten att delta i och fullfölja gemensamma sociala 

uppdrag (ibid., 1994, s. 93). Sjukdomslidande är det lidande som orsakas av sjukdomstillstånd 

eller behandling. Vårdlidande är det lidande som är relaterat till en vårdsituation och delas 

upp i kroppslig smärta, själsligt och andligt lidande. (Eriksson, 1995, s. 83-84).  
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Välbefinnande 
Välbefinnande är väsentligt för att patienten ska kunna uppleva hälsa (Dahlberg & Segersten, 

2010). Välbefinnande kan upplevas trots sjukdom. Men då måste tillvaron kännas meningsfull 

för patienten dvs. en känsla av mening och sammanhang i sjukdomsprocessen och att 

självbilden förblir positiv. För att patienten ska uppleva välbefinnande så måste han eller hon 

känna någon form av trygghet och kontroll över sin situation. När patienten får en insikt i sin 

sjukdom och kämpar med den och inte mot den kan personen utveckla livskraft och hitta 

mening som leder till välbefinnande (Dahlberg & Segersten, 2010, s.82-83). 

 

Hopp 

Hopp är relaterat till patientens livssyn och det behövs för att hitta mening i livet. Upplevelsen 

av hopp ger energi för att försätta att leva, trots de förändringar och svårigheter som uppstår i 

livet för personer som lever med schizofreni. Hopp är en inre process där personen är 

medveten om sina möjligheter i livet och har tilltro att det finns valmöjligheter. Att ha hopp 

kan också betyda tro på att kunna bli frisk och kan återgå till det normala livet. Det behövs 

stödjande relationer i omgivingen och nåbara mål för att kunna uppleva hopp (Benzein, 2012, 

s. 241-243) 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Att leva med Schizofreni kan innebära en stigmatisering d.v.s. att patienten inte upplever sig 

delaktig i samhället. Patienter med schizofreni får ofta hallucinationer, vaneföreställningar 

eller hör röster vilket gör att omgivningen blir skrämmande. Det förekommer även symptom 

så som orkeslöshet, likgiltighet och ångest vilket leder till att patienten drar sig tillbaka från 

omgivningen. 

 

Studier visar hur patienter upplever hur de har behandlats inom vården och att patienter 

upplever ensamhet på grund av sjukdomen. De tappar kontakten med omvärlden och tror inte 

på sig själva vilket medför att de isolerar sig och inte vågar ta kontakt eller söka hjälp. Hur 

patienterna hanterar och övervinner sin ensamhet och får kontakt med omvärlden är därför 

centralt är det viktigt att sprida kunskap om hur vi kan stödja till kontakt med omvärlden och 

minska lidandet. 

 

Patienter kan uppleva lidande om sjukvårdpersonal inte förstår deras behov. De människor 

som drabbas av schizofreni har rätt att bli bemötta på samma sätt och med samma respekt som 

alla andra i samhället. Även om man drabbas av funktionsnedsättningar till följd av 

schizofreni så är man inte sin sjukdom eller sin funktionsnedsättning. Den obetingade rätten 

till ett människovärde får inte förändras av ett funktionshinder. Genom att få en förståelse av 

hur det är att leva med schizofreni, som kan erhållas genom en förståelse av livsvärlden, kan 

vårdpersonal ge ett gott bemötande vilket kan leda till ett vårdande som präglas av mer stöd 

och mindre vårdlidande. 

 

 

SYFTE 

 
Syftet med denna studie var att belysa hur det kan upplevas att leva med schizofreni 
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METOD 

 
Denna studie genomfördes med en kvalitativ ansats och baseras på sex utvalda självbiografier. 

Forsberg och Wengström (2013, s.130-139) skriver att en kvalitativ ansats används för att få 

en större kunskap om upplevelser och erfarenheter. I en kvalitativ datainsamlingsmetod 

används skrivna texter och berättelser för att få information om hur personer upplever vissa 

fenomen. Självbiografier är enligt Friberg och Wengström (2013) en värdefull 

informationskälla där personerna berättar om sina egna upplevelser. Dahlborg Lyckhage 

(2006, s.140) beskriver att självbiografier har haft en central roll i vårdandet och 

självbiografier kan behandlas som livsberättelser som ger viktig kunskap.  Den kvalitativa 

ansatsen valdes därför för att beskriva känslor och upplevelser. Att förstå känslorna och 

upplevelserna som beskrivs i självbiografier är viktigt för att få en förståelse av livsvärlden 

 

Datainsamling 

Vi utgick från studiens syfte och följande sökorden användes: schizo*, schizo* biografier *, 

Schizofreni, Schizophrenia och schizohrenic, se bilaga 2 . Sökorden användes i Libris och på 

Växjöstads bibiliotekskatalog samt adlibris.se och bokia.se. För att hitta nyare böcker använde 

vi oss av adlibris.se och bokia.se eftersom det inte fanns i libris och på Växjöstads 

bibliotekskatalog. Vi ville inte använda samma böcker som använts i tidigare uppsatser. 

Sökningen i Libris var begränsad till bara i lnu och Växjös bibliotek kataloger. Det valdes att 

använda SAB-systemet. SAB-systemet är ett system där sökningen sker ämnesvis. Det ämnets 

som valdes var Biografi och genealogi. 

 

När sökningarna gav träffar lästes böckernas sammanfattning igenom av båda författarna för 

att se om de svarade på vårt syfte, sex böcker valdes ut sedan, och lästes av båda författarna se 

bilaga 3. Vi valde tre böcker på engelska och tre böcker på svenska eftersom författarna ville 

få variation i data. På bokia.se och adlibris.se fick vi många träffar på grund ab att sökningen 

inte var begränsad till bara självbiografier utan inkluderades biografier och andra 

vetenskapliga böcker.  

 

Vi använde två böcker som vi hittade i libris. Vingklippt ängel och Åren då jag bar skor. På 

adlibris.se köpte vi tre engelska böcker schizophrenia one man’s struggle, Surviving 

Schizophrenia, och the center cannot hold. På bokia.se hittade vi boken en lång väg hem. 

 

Urval 

Inklusionskriterier var att självbiografiböckerna skulle vara skrivna på svenska eller engelska 

och skrivna av personer med diagnostiserad schizofreni. Självbiografierna skulle inte vara 

äldre än tio år. Självbiografierna skulle handla om schizofreni och inga andra 

psykossjukdomar. Böckerna skulle vara skrivna av personer över 18 år och de skulle vara 

både skrivna och manliga och kvinnliga författare. 

 

Exklusionskriterierna var böcker som var skrivna av andra personer än patienter eller 

handlade om ett barns berättelse. Böcker som var skrivna i romanform exkluderades på grund 

av att vi ville belysa upplevelser och inte påhittade berättelser. 

 

Dataanalys 
De sex valda självbiografiböckerna om schizofreni lästes av båda författarna  var för sig och 

analyserades sedan tillsammans. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att analysarbetet 

innebär att dela upp det undersökta arbetet och sätta ihop det på ett nytt sätt. För att få en ny 
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helhetssyn genom att hitta mönster, dvs. likheter och skillnader i resultaten (Forsberg & 

Wengström 2013,s.166-167) 

 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys metod valdes till denna studie. Författarna 

ansåg att det var den lämpligaste metoden att använda för att analysera informationen som 

fanns i självbiografierna. Enligt denna metod kan analysen fokuseras antingen på ett manifest 

innehåll i texten eller ett latent innehåll i texten. Analysen som utfördes i denna studie 

fokuserade på det manifesta i texterna d.v.s. den information som var skriven fanns direkt 

uttryckt i texterna. 

 

När böckerna lästes igenom ströks de meningar under som besvarade vårt syfte. Därefter 

skrev vi tillsammans ner materialet i meningsenheter. Vi skapade därefter kondenserade 

meningsenheter genom att korta ner de nedskrivna meningsenheterna. Utifrån de 

kondenserade meningsenheterna skapades därefter koder. För att få en helhetssyn av texten 

skrevs därefter koderna ner på små lappar och lades ut på ett bord. Sen satte vi ihop koderna 

som liknade varandra och bildade underkategorier se bilaga 4. Huvudkategorier bildades 

sedan genom att författarna satte ihop underkategorier som hade liknande innehåll och 

innebörder. Kategorierna som framträdde var Självuppfattning, Minskat socialt samspel, 

Sjukvårdens bemötande och behandling, samt Sökande efter lindrig och hopp om framtiden, 

se resultatdelen för vidare information.Detta analysförförande genomfördes i enlighet med hur 

det beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). 

 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 

I Helsingforsdeklarationen (2008) beskrivs att deltagandet i en forskningsstudie ska vara 

frivilligt. Efter att information om studien har getts ska samtycke ges. Informationen som 

forskarna får fram ska behållas anonymt och konfidentiellt och endast utnyttjas till 

forskningen. Vårt arbete grundade sig på publicerade självbiografier som är offentliga för 

allmänheten som innebär att kravet på samtycke inte var relevant i detta sammanhang 

Böckerna beskrev författarnas egna upplevelser 

 

Det är viktigt att författarna läser texterna och behandlar dem med hänsyn och inte lägger in 

några personliga åsikter och inte förvränger det (Dahlborg Lyckhage, 2006, s.144-146).  För 

att minska risken för felbedömning i innehållet i självbiografierna så fattade vi beslutet att 

båda studiens författare skulle läsa och analysera alla självbiografierna. 

 

Vi har jobbat inom psykiatrin och träffat många psykospatienter. Vi var medvetna om att vår 

förförståelse kunde påverka hur data analyserades. Vi försökte att vara medvetna om vår 

förförståelse och genom reflektion försökte vi tygla in den och analysera självbiografierna 

med öppenhet för att intet förvanska informationen. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2012) 

menar också att förförståelserna måste tyglas genom en reflektionsprocess.  Genom reflektion 

kan självkritik och självkännedom förbättras och då kan man konfrontera sina förförståelser. 

Detta kan leda till att den som analyserar informationen blir mer öppen för att upptäcka nya 

upplevelser utan att hitta eller fokusera på det som förväntas. Sammantaget gjorde detta att 

analysen av självbiografierna uppfyllde kravet på ett etiskt förhållningssätt. 
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RESULTAT 

 
Självuppfattning 

Människors upplevelse av att leva med schizofreni kan skilja sig från person till person 

Pålsson (2006) och Sandborg (2010) beskriver sin kamp av att uppleva sig förföljd och hotad 

av någon. Edgell (2012), Gillett, (2012) och Saks (2007) beskrev i sin tur hur de upplevde sig 

själva hotade och förföljda inifrån och att det inte ens gick att lita på sina egna tankar och 

handlingar. Författarna av självbiografierna beskrev hur de isolerade sig trots att de behövde 

stöd från andra medmänniskor. Nedan beskrivs innehållet i de tre underkategorier som 

uttrycker hur personernas självuppfattning förändrades i samband med att sjukdomen bröt ut. 

 

Upplevelsen av diagnosskedets inverkan 

Pålsson (2006) berättar att hon inte kunde tro på sin diagnos och sin läkare och Westlund 

(2009) blev hon chockad när hon fick diagnosen och att själva Schizofreniordet skrämde 

henne. Hon var rädd att prata med andra om sina symptom. Gillett (2012) blev också chockad 

och kunde inte heller acceptera diagnosen. Det kändes som ett misslyckande att de inte var 

normala och inte skulle komma att ha en normal framtid. ”Jag är mycket rädd. Jag är ett 

missfoster, en socialt utstött. Jag kommer att bli värre när jag blir äldre-Jag kan aldrig räkna 

med att vara normal. Jag måste inse att jag inte har någon framtid.” (Gilette. 2012, s. 221). 

 

Saks (2007)  var också chockad och arg och tvivlade också på läkarens diagnos, att han 

kanske hade fel diagnostiserat henne på grund av att diagnosen var skrämmande. Hon 

uppfattade att diagnosen märkte henne som galen. Edgell (2012) accepterade sin diagnos och 

förstod varför han hörde röster. Han hittade mening sedan i livet men såg diagnosen som ett 

straff från gud för sin dåliga livsstil som inkluderade drogmissbruk. Sandborg (2010) 

förmedlar att när läkaren ställde diagnosen så visste han att schizofrenin orsakade den oro 

som han upplevde, och oron kom ifrån verkliga händelser, som redan inträffat eller som skulle 

ske om han inte gjorde något. 

 

Ökat lidande och rädsla för utanförskap 

Pålsson (2006) beskrev att hon levde i tre olika dimensioner, att hon kunde se in i tre olika 

världar. För henne var sjukdomen och dess yttringar en realitet. Hon ansåg att hon hade en 

plats i den sjuka världen med hon visste inte om hon hade en plats i den friska världen 

eftersom det inte fanns någon säkerhet och hon visste inte om hon kunde leva upp till 

samhällets krav. Westlund (2009) beskriver liknande upplevelser. Hon berättade att det 

skrämde henne att må bättre, det kändes ovanligt och hon kände inte igen sig själv.  Saks 

(2007) upplevde i likhet med Pålsson (2006) att hon levde i tre världar. En där hon var en 

professor vid universitet. I den andra var hon en dotter och en vän, och i den tredje var hon en 

psykiskt sjuk patient. Hon var rädd att hon skulle förlora de två världarna till den sjuka 

världen, och bli inlagd på sjukhus igen och förlora allting som hon byggt upp i sitt liv. Gillett 

(2012) kände sig som en dålig människa som förtjänade att vara ensam trots att hon vill inte 

vara ensam medan Edgell (2012) beskrev att han hade gjort många dåliga saker som har 

försämrat hans liv exempelvis knarkandet pga. av sin sjukdom men trots detta gillar han sig 

själv och har en stark tro på gud. Han menade att gud skulle hjälpa honom och bli en bättre 

människa. 

 

Självdestruktivt beteende 

Pålsson (2006) hade ett destruktivt beteende där hon både skar och brände sig på armar och 

ben, hon sökte sig även till sexuellt umgänge där hon blev utnyttjad. Hon utförde vissa 

handlingar som hon var tvungen att göra för att lätta på det psykiska trycket.  Handlingarna 
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kunde vara allt ifrån några minuter till flera timmar men hon tyckte det var värt det så länge 

hon inte kände en tomhetskänslan. Westlund (2009) beskriver hur hon kunde sluta äta för att 

plåga sig själv och därmed få kontroll. Saks (2007) skar sig också under sina psykoser. 

Rösterna ville att hon skulle skära och bränna sig. Hon beskrev att hon inte uppfattade sig som 

en bra människa och fick kommando från rösterna att skada sig själv. De manliga författarna 

vände sig istället till missbruk för att döva och självmedicinera sig. Sandborg (2010) en av de 

manliga författarna beskriver inte skadebeteende utan här är det drogerna som blir till ett 

destruktivt beteende för att lindra lidandet. Edgell (2012) hade också många olika 

missbruksproblem. Han hade missbrukat olika typer av droger, alkohol samt var sexberoende.  

Han började med droger i sin ungdom men fortsatte använda dem för att dämpa rösterna. 

Hans missbruk gjorde att han förlorade många olika jobb och medan han var hemma blev han 

undernärd då att han inte åt någon mat. Han levde ensam hemma, drack, knarkade och tittade 

på porr. Han beskrev att rösterna ledde honom till att titta på barnporr, till slut försökte han att 

begå självmord.  

 

Både Pålsson (2006) och Sandborg (2012) beskrev att hygienen tog en stor plats i deras sätt 

och tänka. De beskrev att om de tvättar sig så kan demonerna tränga sig igenom skinnet och 

komma åt dem.  Pålsson (2006) beskrev även att när hon skar sig och blodet rann på huden så 

kunde hon känna att hon var ren. Hon menade även att hon kände sig smutsig och värdelös 

efter att hon hade blivit våldtagen och det påminde hon sig själv om flera gånger. Både Saks 

(2007) och Gillett (2012) struntade i att duscha och att byta kläder. De drog sig tillbaka in i 

sig själva och hade endast ett fåtal vänner som de kunde umgås med. De visste inte när de 

skulle tvätta sig eller om det var nödvändig. 

 

Minskat social samspel 

På ett eller annat sätt förändrades dessa personers sociala samspel då schizofreni påverkade 

verklighetsuppfattningen och därmed också kontakten med omvärlden. Westlund (2009) 

berättade till exempel att hon hade som mål att gå vidare inom filmbranschen. Men att det inte 

gick på grund av hennes koncentrationssvårigheter samt att hon hade tappat initiativförmågan. 

Samhället ställde krav och hon tyckte att det blev för mycket krav. Hennes liv var som en 

kamp. Att göra små sysslor var lika svårt för henne som att ringa ett telefonsamtal. Hon 

jobbade på heltid med att överleva. 
 
Sandborg (2010) hade svårt att vistas bland andra människor han visste inte hur han skulle 

bete sig eller säga. Han var skärrad att andra skulle se genom hans mask, och var rädd för att 

de skulle veta hur han tänkte. Edgell (2012), Saks (2007) och Gillett (2012) har också upplevt 

anpassningssvårigheter. De kunde inte vistas bland många människor. De visste inte hur de 

skulle reagera och bete sig bland andra människor. Deras sociala nätverk var begränsat till 

vissa människor de kunde lita på, Edgell (2012) hamnade pga. av sitt symtom i fysiska bråk 

för att han inte kunde samspela med andra människor. Gillett (2012) beskrev att hon förlorade 

sin humor och inte kunde skratta. Dessutom kunde hon inte visa sina känslor exempelvis när 

hennes pappa dog. Gillett (2012) vågar inte ens prata med andra människor. Hon blev blyg 

och orolig när hon pratade med andra människor.  Edgell (2012) beskrev att de människor 

som han umgicks med var andra missbrukare som utnyttjade honom. 

 

Vanföreställningarnas verklighet och inverkan  

Samtliga författarna beskrev att deras hallucinationer kunde handla om demoner, drakar, 

skuggor eller telepatiska bilder. De kunde höra röster eller få olika uppdrag eller på något sätt 

känna sig skyldiga för det som hände i samhället.  Sandborg (2010) beskrev hur rösterna 

försökte övertyga honom om att göra saker t.ex. fullfölja handlingar för att han och familjen 
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skulle ha det bra och överleva. Något liknande nämner även Pålsson (2004) hon hörde röster 

som sa åt henne att följa regler och handlingar, gjorde hon inte det upplevde hon 

tomhetskänsla och känslan av värdelöshet. Edgell (2012) upplevde också sina hallucinationer 

som obehagliga. Han såg andarna som försökte att göra saker han inte vill eller att de tog 

saker.   

 

Gillett (2007) och Saks (2007) beskrev också sin upplevelse av hallucinationer. Saks (2007) 

såg en man som fanns utanför hennes fönster som gjorde att hon blev jätterädd. Gillett (2012)  

beskrev hur hennes fötter omvandlade till demonfötter under en psykos. Hon har också 

beskrivit hur bokstäverna i hennes böcker försvann när hon försökte läsa. Detta hände även 

Saks (2007) som fick psykoser när hon blev stressad under studietiden. 

 

Pålsson (2004) beskrev att hon upplevde sig som en ängel och inte en människa. Vid ett annat 

tillfälle där hon var psykotisk beskriver hon att hon upplevde att hon hade en hjärntumör som 

växte och blev större. Westlund (2009) och Sandborg (2010) beskriver hur de upplevt sig 

iakttagna och förföljda, genom en kamera eller att folk stått och stirrat. Sandborg (2010) 

beskriver hur han upplevde sig förföljd av ett Mc-gäng och att de ville döda honom. Edgell 

(2007) hade liknande upplevelser, han upplevde sig förfölj av regeringen och polisen. Saks 

(2007) trodde att hon kunde döda folk med sina tankar och detta gjorde att hon mådde dåligt 

och upplevde att hon var en dålig människa. 

 

Sjukvårdens bemötande och behandling 

Relationen till sjukvården upplevdes både bra och dåligt.  Bemötande var en av faktorerna 

som var avgörande om relationen var positivt eller negativt. Pålsson (2004) upplevde 

sjukvården som en trygghet där hon kunde vila upp sig och bli omhändertagen.  Hon träffade 

personal som hon hade tillit till och som lyssnade på henne. Hon beskrev att permissionerna 

ledde till lidande för henne eftersom hon känt sig otrygg utanför sjukhuset. Sandborg (2010) 

upplevde att personalen ville honom ont och hade inte tillit till någon. Han trodde att de hade 

kameror och upplevde sig övervakad, han trodde att alla samarbetade med Mc-gäng på ett 

eller annat sätt och att de hade skickat efter honom.  Han ville inte vidröra något som de hade 

tillagat eftersom det kunde vara förgiftat. Dessa upplevelser om att vara inlagt på sjukhus 

stämmer också överens med Saks (2007) och Gilletts (2012). De upplevde stort lidande på 

grund av dåligt bemötande. De hade inget förtroende på personalen. De hade inte varit 

delaktiga i sin egen vård istället var de tvungna att följa reglerna, annars blev det 

tvångsmedicinering och fastspänning. Gillett (2012) beskrev vidare att på ett sjukhus kände 

hon sig bortglömd och att vårdpersonalen inte brydde sig om henne. 

 

Biverkningars effekt 

Hon upplevde sig också sviken på grund av att läkarna ljög för henne. De hade sagt till henne 

att medicinerna inte hade allvarliga biverkningar men hon fick efteråt veta att de hade 

försvårat hennes förmåga att bli gravid.  Pålsson (2004) beskrev att hon länge inte visste vad 

som var biverkningar och vad som var sjukdomen. Hon ville undvika läkemedel eftersom hon 

trodde att de innehöll radioaktivt medel och att det bara ville ta död på henne.  Både Westlund 

(2007) och Sandborg (2010) beskrev att några av biverkningarna av medicinerna var att de 

blev trötta, nedstämda, och slöa. Dessa upplevelser hade också beskrivit av Gillett (2012), 

Edgell (2012) och Saks (2007). Saks (2007) hade vägrat att ta mediciner innan hon 

accepterade sin diagnos. Hon ville inte acceptera diagnosen och att ta medicinerna då menade 

hon att det var att erkänna att hon hade schizofreni. När hon med stöd av sin make 

accepterade diagnosen insåg hon att de var väldigt viktiga. 
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Gillette (2007) accepterade medicinerna och kämpade med biverkningarna särskilt trötthet 

och viktuppgång. Edgell (2012) tog sina mediciner men bara för att kunna somna. Han skrev 

att mediciner inte hjälpte honom med sjukdomen, utan att det var bara gud som kan bota 

honom. Saks (2007) hade också fått flera biverkningar pga. av de gamla antipsykotiska 

medicinerna, Hon fick Parkinsonliknande symtom som skakningar i armarna och läpparna 

och stela rörelser fast de hade försvunnit när hon blev insatt på de nyare läkemedlen. 

Sandborg (2007) beskrev att han hoppade över medicinerna eller avstod eftersom de inte 

kunde tas i kombination med alkohol, men när symptomen kom blev han tvungen att ta 

läkemedlen.  

 

Sökandet efter lindring och hopp om framtiden 
Westlund (2007) berättade att hon blivit hjälpt av terapin och medicineringen. Pålsson (2004) 

skar och självmedicinerade sig med olika droger. I andra bättre perioder drack hon te med 

sina vänner, skrev dagbok, duschade och rökte.  Sandborg (2010) självmedicinerade sig också 

för att minska lidandet. Hans vänner och familj stöttade och gjorde att han upplevde trygghet. 

Regelbundet psykologsamtal och medicinering minskade på hans lidande och var en process 

mot hans återhämtning. 

 

Saks (2007), Gillett (2012) och Edgell (2012) har beskrivit när relationer var viktiga för att 

minska lidandet. Både Saks (2007) och Gillett (2012) hittade män och vänner som de kunde 

lita på och berätta om sina upplevelser och om sin diagnos. Denna närhet skapade en känsla 

av trygghet som också gjorde att ensamheten minskade. Edgell (2012) hade religionen att 

vända sig till. Han hade förtroende för sin präst som han kunde prata med om sin situation 

detta skapade en känsla av trygghet.  

 

Sysselsättning var också viktigt. Både Gillett (2012) och Saks (2007)  studerade och fick jobb 

efter utbildningen. Även när de mådde dåligt hade de mening i sitt liv. Båda ville läsa till 

jurister och kände sig stolta över det som de uppnådde. De fick också rutiner i sitt liv vilket 

var nödvändigt för att skapa trygghet och detta stämmer även med vad Edgell (2012) skrev. 

Han menade att rutinerna hjälper honom undvika att grubbla och tänka negativa saker. Edgell 

(2012) skriver också om ansvar. Han syster dog och han fick ta hand om hennes barn som var 

autistisk.  Han ville inte svika henne och barnet och ansvaret hjälper honom att undvika att 

hamna i sina gamla vanor såsom drogmissbruk. 

 

Gillett (2012) och Saks (2007) skrev att medicinering var jätteviktig men relationen till 

samtalsterapeuten var ännu viktigare för att upprätthålla hopp om framtiden och det stämmer 

även med vad Westlund (2007) och Saks (2007) upplevde. Sandborg (2007) beskrev att något 

som minskade lidandet var när hans flickvän försökte förstå honom och förstod hans symptom 

och stannade kvar och kämpade med honom.  

 

Alla författarna hade hopp om att situationen kunde bli bättre jämfört med deras dåvarande 

liv. Pålsson (2004) beskrev att det inte kunde bli en förändring om du själv inte hade viljan till 

att förändra det och börja ett nytt kapitel. Hon tyckte att hon var stark som hade gått igenom 

allt detta och var nyfiken på framtiden och ville kunna sitta ute med sina vänner och fika utan 

att känna sig övervakad. 

 

Edgell (2012) hade hopp om att en dag kommer gud att bota honom eller åtminstone bota 

hans symtom. Saks (2007) skrev att med terapin och stöd från hennes make kommer hennes 

tillstånd att bli bättre trots att hon är medveten om att hon alltid kommer att kämpa med 

sjukdomen. Detta skrev också Gillett (2012) i sin bok. Förutom vännerna hade hon sina barn. 
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Hon får både stöd och glädje pga. att barnen är glada och friska. Sandborg (2007) berättade att 

när han började jobba och sitta bland människor på rasterna gjorde det att han att inte brydde 

sig om masken längre, utan att återhämtningen kanske tog tid men det skulle få ta den tid det 

ville så länge han kunde samspela med andra. 

 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

 Litteraturstudien består av en analys av självbiografier skrivna av författare som själva har 

levt med diagnostiserad schizofreni. För att få djupare kunskap om patienternas egen 

upplevelse av att leva med schizofreni.  

 

Exklusionskriterierna var att biografiböcker som var skrivna av närstående eller någon annan 

uteslöts eftersom vi ville ha biografiböcker som var skrivna av patienterna själva. Vi menar att 

upplevelsen av deras livsvärld blir mer sann om de beskriver den själva. 

 

Våra inklusionskriterier var svenska och engelska biografier. Självbiografiböckerna skulle 

vara skrivna av personer över 18 år.Urvalet bestod av sex böcker varav tre svenska och tre  

självbiografier skrivna. Självbiografiböckerna bestod av fyra kvinnliga och två manliga 

författare. Tanken om att läsa både svenska och publicerade utomlands böcker var att få ett 

mer internationellt perspektiv på att leva med schizofreni.  Det valdes att läsa självbiografier 

på engelska eftersom författarna till denna studie kunde läsa engelska men kunde inte läsa 

andra språk såsom franska eller tyska. Vi valde också att ha med självbiografier över 18 år för 

att det inte fanns så mycket självbiografi böcker skrivna av personer under 18 år. 

 

Det fanns skillnader mellan de böcker som var skrivna av män och de som var skrivna 

kvinnor. Kvinnliga författarna beskrev hade en mer detaljerad beskrivning av sina vistelser 

och kontakt med sjukvården. De berättade om sina känslor medan de manliga inte gick in så 

mycket på känslor de berättade mer om sina handlingar och samspel. Författarna till denna 

studie tyckte att det var viktigt att ha med både de manliga och kvinnliga perspektiven för att 

få en större inblick på hur det är att leva med schizofreni. Vilket kan innebära att resultaten 

blir mer trovärdiga. 

 

För att öka trovärdighet lästes böckerna individuellt och diskuterades sedan gemensamt. Det 

visade sig att vi hade valt liknade meningsenheter och kategorier som på så sätt styrker 

analysförfarandet och därmed resultatens trovärdighet. Enligt Jonsson, Heuchemer, 

Josephsson (2012, s.221-224) är analysen av upplevelserna grundad i en subjektiv tolkning 

och om de kategorierna stämmer överens med helhets bilden som finns i berättelserna så är 

analysen trovärdig. 

 

Vi är medvetna om att läsa självbiografier är att läsa om författarnas upplevelser. Att läsa 

andras berättelser där författaren beskriver sina känslor och upplevelser underlättade 

uppfyllandet av denna studies syfte. Nackdelen är dock att dessa författare kan ha förskönat 

eller förvrängt sin historia för att få det att låta mer intressant för oss läsare eller så kan 

innehållets utformning ha påverkats av redaktionen av ekonomiska skäl, dvs. att sälja så 

många böcker som möjligt. Enligt Thuren (2013) måste därför en källas äkthet testas pga det 

möjliga inflytandet av dessa olika faktorer. Detta kan ske genom att jämföra källan som ska 

användas med andra källor för att se om källan är trovärdig. Om informationen som kommer 

fram stämmer överens med dessa andra källor så är trovärdigheten av den valda källan hög. I 
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denna studie har det framkommit att författarna till dessa självbiografier har haft liknande 

berättelser och innehåll när det gäller sina sjukdomsupplevelser vilket gör att trovärdighet hos 

de enskilda självbiografierna styrks. 

 

Författarna av denna studie har analyserat texten med ett livsvärldsperspektiv. Detta innebär 

att sträva mot öppenhet och utgå från upplevelser som finns i böckerna. Öppenheten kan inte 

vara total utan är begränsad av förförståelse (Dahlborg Lyckhage, 2006). Författarna till 

denna studie har försökt vara neutrala vid tolkningar och bedömningar genom att reflektera 

över vår förförståelse när berättelserna analyserades. 

 

Överförbarheten handlar om resultaten av en studie kan generaliseras till allmänheten eller en 

större befolkning som befinner sig i ett liknande sammanhang (Rosberg, 2012 s.128-130) 

Eftersom denna studies resultat är endast grundad i sex självbiografier som beskriver unika 

upplevelse kan överförbarheten av resultatet vara begränsat 

 

Resultat diskussion 

Vårt resultat visar att schizofreni är en svår sjukdom att leva med. Det som framkommer i 

resultatet är att schizofreni kan orsaka svåra, negativa upplevelser och situationer som beror 

på många olika orsaker. Det som kommer att diskuteras här är huvudfynden som författarna 

till denna studie tycker är väsentliga att belysa. 

 

Det framkommer i resultatet att de flesta av självbiografiernas författare har en negativ 

självuppfattning beroende sin sjukdom och i synnerhet av symtomen. De uppfattade sig som 

sjuka människor som förtjänade det lidandet och den ensamheten som sjukdomen orsakade.  

Enligt Lysaker, Ringer och Davis (2008) studie gör upplevelserna av symtomen att patienter 

upplever självstigmatisering och betraktar sig själv som avvikande, vilket i sin tur leder till en 

dålig självuppfattning. Hill och Startup (2013) fann att denna interna självstigmatisering 

påverkar hur patienter fungerar socialt och också inverkar på individens tro på sin egen 

förmåga att kunna klara specifika uppgifter med ett visst resultat. Detta stämmer överens med 

det som framkom i vår studie. Gillett (2012) trodde till exempel att hon var en dålig människa 

som förtjänade att vara ensam. Självstigmatisering har vidare undersökts av Chądzyńska, 

Osuchowska-Kościjańska och Bednarek (2012). I resultatet framkom det också att patienterna 

fick en sämre självuppfattning och en sämre självkänsla efter att de fick sjukdomen. 

 

I denna literaturstudie framkom även att symtomen orsakar lidande genom att de upplevs som 

obehagliga och skrämmande. Detta ger upphov till upplevelser av mer oro och ångest som 

försvårar interaktioner och förhållanden med andra människor vilket i sin tur ger upphov till 

ensamhet. Detta bekräftas även i en studie av Piscator och Nyström (2007) där de fann att en 

av de viktigaste anledningarna till att personer med psykiska sjukdomar drog sig tillbaka var 

på grund av att sjukdomens symtom gav upphov till känslor av oro och ångest vilket i sig 

ledde till ensamhet. 

 

 I en studie av Leiviska-Deland, Karlsson,och Fatouros-Bergman (2011) beskriver vidare  att  

ett psykostillstånd gör att personen förlorar kontroll i sitt liv och upplever sig som farlig , 

främmande och oförutsägbar vilket leder till att  personen  med schizofreni socialt drar sig  

tillbaka. 

 

Det framkommer i vårt resultat att upplevelsen av ensamhet kan försämra självuppfattning 

Detta överensstämmer med Tharayils (2007) studie som fann att känslor av ensamheten 
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försämrade självuppfattning och en självuppfattning som redan var försämrad pga. schizofreni 

gjorde att upplevelsen av ensamheten förstärktes. 

 

Självdestruktivt beteende har upplevts på olika sätt. Analys av självbiografierna visar att 

kvinnorna har skrivit om hur de har skurit sig eller bränt sig medan de manliga författarna har 

skrivit om sina missbruk av droger och alkohol. De kvinnliga författarna skrev att de skadat 

sig antingen genom att ha fått kommando från rösterna eller att de har haft en dålig 

självuppfattning, d.v.s. att de är dåliga människor som förtjänade att plågas. De manliga 

författarna har istället vänt sig till droger och alkohol för att självmedicinera sig för att dämpa 

rösterna, för att kunna leva med dem. Edgell (2011) menade till exempel att suicidförsöket 

berodde på rösterna. Han ville inte dö men kunde inte hantera rösterna längre så han försökte 

att överdosera tabletter. Detta resultat överensstämmer med en studie som var gjord av Lui 

(2013) där livslånga hallucinationer och försämrad självuppfattning är den största anledning 

till självskadebeteende och eventuella suicidförsök 
 

Resultatet av denna studie pekar således på att en negativ självuppfattning är ett resultat av 

självstigmatisering som i sin tur kan leda till detta självdestruktiva beteende. Detta bekräftas 

av studier publicerade av Corrigan, Rafacz och Rüsch (2011), samt Mork et al. (2012). Deras 

resultat påvisade likaledes att fler kvinnor än män skadar sig själva. De patienterna som 

upplevde livslånga hallucinationer hade också en större risk att skada sig själva eftersom 

hallucinationer leder till lidande orsakat av ensamhet och ger försämrad självbild.  
 

När det gäller vårdlidande så kan det uppstå i situationer där patienterna har fått ett dåligt 

bemötande. Sådana upplevelser framkom i vårt resultat när det gällde kontakt med 

sjukvården. Det som präglar upplevelserna var att de upplever vårdlidande under tiden de var 

inlagda på sjukhuset.  De kände då att de inte var delaktiga och att de blev utsatta för 

tvångsmedicinering om de inte följde reglerna och detta gjorde att de tappade förtroendet för 

sjukhuspersonalen. Tvångsmedicinering minskar förtroendet för vårdpersonalen och orsakar 

stort lidande. Detta överensstämmer med vad Hughes, Hayward och Finlays (2009) fann. 

Tvångsmedicinering ledde till att patienten tappade förtroende för sin vårdare, patienten 

upplevde ökat lidande, och patienten fick i sin tur en försämrad självuppfattning. 

 

Trots det lidande som framkom i vårt resultat finns det hopp om att situationen kan bli bättre i 

framtiden. Författarna till självbiografierna vill leva ett normalt liv där symtomen inte har en 

så stor inverkan. De hittar hopp i det stöd, acceptans, och förståelse som de får från sina 

vänner, terapeuter eller sin religion. Det som framkommer i vårt resultat är att hoppet är en 

viktig del i den bearbetningsprocessen som gör det lättare för patienter med schizofreni att 

hitta mening i livet och gå vidare och acceptera sin sjukdom vilket också Noh, Choe, och 

Yang (2008) påpekar. Dessa forskare beskrev hoppets innebörd. De teman som kom fram var 

att hopp gav mening till livet, hopp ger lycka, och förväntan om en bättre framtid, samt viljan 

att leva. För personer med schizofreni, var det hoppet om en bättre framtid som ger den 

energin som behövs för att leva livet lyckligt, och den ger de den viljan och energin för att 

söka efter mening i livet trots sjukdomen. 

 

Vi tror att en uppgift som en sjuksköterska har är att ge hopp särskilt till de som saknar vänner 

eller närstående. Att ge hopp innebär att kunna skapa en vårdrelation där sjuksköterskan 

jobbar med att öka välbefinnande och minska lidandet vilket är orsakat av sjukdomen. Detta 

kan ske genom att förstå patientens livsvärld och hur sjukdomen begränsar deras värld. Detta 

bekräftas i Schroeders (2013) studie som undersökte hur patienter med allvarliga psykiska 

sjukdomar uppfattar en vårdrelation till sjukvårdspersonal. Det framkom i deras resultat att 
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patienter ville att vårdgivaren skulle genuint bry sig om dem, ge hopp genom att stötta och 

uppmuntra. Patienterna ville att upplevelsen av ensamhet skulle minskas genom att de 

skapade en anknytning med vårdaren samt att patienterna ville att de skulle bli accepterade 

och uppskattade av vårdaren.  

 

Fortsatt forskning  

I vår studie bekräftas det att sjukdomen leder till stor lidande för individen. Det visar även att 

om inte personen får den hjälp som de behöver så kan det leda till isolering och utanförskap. 

Tidigare forskning har varit inriktad på hallucinationer och vaneföreställningar och effekterna 

av läkemedlet. Vi tycker att den framtida forskningen borde till exempel satsa mer på 

koncentrationsproblem och anpassningsproblem hos personer med schizofreni. Detta är en av 

de faktorer som kan göra att de isolerar sig och inte vågar delta i sociala sammanhang. Om 

kunskapen hos personalen ökar om sjukdomen schizofreni kan detta leda till bättre bemötande 

och större förståelse av patientens livsvärld. 

 

Slutsatser 

Studien har belyst hur personer med schizofreni upplever sin värld. De drabbas av upplevelser 

som är skrämmande och som gör att de upplever stort lidande i sina liv. Denna studie kan 

användas för att få en ökad förståelse för deras tankar, känslor och beteende. Personerna som 

lever med schizofreni vill bli sedda, accepterade och bemötta precis som alla andra 

människor, alltså med respekt och följsamhet. Som sjuksköterska är det vår plikt att 

tillförsäkra att de får ett lika bra bemötande som alla andra. 

 

Författarna av denna studie vill att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att begripa, hantera och 

hitta mening så att patienten inte känner sig ensam och ger upp. Utan patienten ska uppleva att 

det finns stöd som kan leda till hopp då kan patienten uppleva välbefinnande. För att det ska 

finnas hopp om framtiden krävs det kunskap om patientens livsvärd och att kunna möta hans 

eller hennes behov. 
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                                                                                                                                  Bilaga 1 

Diagnos kriterier enligt DSM IV  

Schizofreni kan klassificeras av två olika system DSM-IV och ICD-10. 

Enligt DSM-IV-TR, (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), som är 

utformad av amerikanska psykiatriska föreningen, ställs diagnosen schizofreni om personen 

under åtminstone ett halvårs tid uppvisat minst 2 symtom av nedan nämnda slag i 

kombination med tydligt reducerad funktionsnivå i arbete, sociala kontakter eller personlig 

hygien. 

 För att diagnosen ska ställas måste personen under sex månader av denna period ha befunnit 

sig i en den aktiva sjukdomen, då han eller hon under större delen av tiden visat minst två av 

symtomen som är nämnda ovan. 

 Denna aktiva fas av sjukdomen kan föregås av en "prodromalfas" med lindrigare symtombild 

och efterföljas av en "residualfas" då en del av symtomen återstår. Prodromalfaserna 

och residualfaserna består främst av negativa symtom (American psychiatric assocation, 

2000). 

 

Diagnos kriterier 

American Psychiatric Association [DSM-IV] (2000)Schizofreni är en psykisk störning vars 

mest karakteristiska symtom är: 

 

 vanföreställningar, t ex om att vara förföljd, stå under påverkan av yttre krafter osv, 

 hallucinationer, t ex i form av upplevelsen av en röst som fortlöpande kommenterar ens 

egna tankar och handlingar, 

 desorganiserat tal, t ex i form av att personen ofta tappar tråden eller talar 

osammanhängande, 

 katatont eller annat påtagligt desorganiserat beteende, 

 negativa symtom som t ex känslomässig avfläkning, uppenbart ologiskt tänkande och 

viljelöshet   

 

          Insjuknandet sker i flertalet fall i 25–35-årsåldern. 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=DSM
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=residualfas
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=residualfas


 

 
 

 

   Bilaga 2 

Databassökning 

Databas Datum Sökord/ 

Begränsningar 

Antal träffar Antal 

utvalda 

Boktitel 

Växjö 

biblioteks 

katalog 

4/3/13 Schizofreni 

(ämnesord) 

51 0  

Libris 3/3/13 Schizo* 

 

Begränsingar 

Lnu och 

Växjös 

bibliotek  

 

Ämne (SAB)- 

biografi och 

genealogi 

17 1 Åren då jag 

bar skor 

Libris 3/3/13 Schizo* 

Biografier* 

 

Begränsningar 

lnu och Växjös 

bibliotek  

 

Ämne (SAB)- 

biografi och 

genealogi 

6 1 Vingklippt 

ängel 

Adlibris.se 10/3/13 Schizophrenia 

 

 

93 3 Schizophrenia-

one man 

struggle. 

 

Surviving 

Schizophrenia 

 

The center 

cannot hold 

Adlibris. se 17/3/13 Schizophfrenic 

 

 

62 0  

Bokia.se 4/3/13 Schizofreni 47 1 En lång väg 

hem 

  



 

 
 

 

   Bilaga 3      

Självbiografiöversikt  

Vingklippt ängel- Pålsson, B. (2004)Boken handlar om en ung kvinnas liv och hennes kamp 

mot demoner, missbruk och blodets kraft. Berny som hon heter berättar om livet i de olika 

behandlingshem och sjukhus. I boken tas det även upp om hennes kärlek till hennes familj 

och vänner. De beskriver även hennes väg till återhämtning. 

 

En lång väg hem – Sandborg, M.(2010)Boken handlar om en svensk kille Marcus som 

berättar om sitt liv när han använde droger och alkohol för att försöka bota sin psykiska 

ohälsa. Han diagnotiseras som Schizofren, Marcus berättar om sitt liv i tidig barndom till den 

dagen då han söker hjälp för sin psykiska ohälsa. Vi får följa med i hans liv där Marcus 

beskriver hur han hittade vägen tillbaka och hur hans liv såg ut innan han avslutar boken år 

2001. Idag är Marcus drog- och alkoholfri och föreläser om schizofreni och beroendefrågor. 

 

Åren då jag bar skor- Westlund, J.(2009)Julia har känt sig iakttagen redan innan hon började 

skolan. Boken handlar om henne och hennes ohälsa genom livet. Och de stunder då hon 

upplevde glädje när sjukdomen inte övervann henne. 

 

Schizophrenia- one man’s struggle. Edgell, R. (2012) Boken handlar om Ray Edgell kamp 

mot schizofreni. Han beskriver hur Sjukdomen tog allt från honom. Han beskriver sitt liv och 

de valen som drogmissbruk, alkoholmissbruk samt sexmissbruk som eventuellt lett honom till 

diagnosen schizofren.  I boken beskriver han hur det är att leva med rösterna som försöker att 

styra hans liv och de åtgärder och strategier som han har använt för att bättre hantera 

sjukdomen. 

 

Surviving schizophrenia. Gillett, L. (2012) Detta är en berättelse om händelserna som leder till 

de psykotiska episoderna som sin tur leder till diagnosen schizofreni. Författaren beskriver 

tydligt de utlösande faktorerna och hon beskriver också hur sjukdomen leder till en lång 

period av tillbakadragandet och nedstämdhet från att leva ett fullvärdigt liv. 

 

The center cannot hold – my journey through madness. Saks, E. (2007) Elyn R. Saks 

professor i juridik, psykologi och psykiatri vid University of Southern California berättar 

historien om hennes pågående kamp med schizofreni. Denna bok är en berättelse om hennes 

kamp mot sjukdomen och hennes sökande efter en viss förståelse av sitt tillstånd. I boken 

beskriver Elyn Saks uppriktigt hur det är att uppleva paranoia och hennes oförmåga att se 

inbillade rädslor från riktiga, Hon också skriver om hur rösterna i hennes huvud insisterar att 

hon gör hemska saker såsom att skada och döda sig själv.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

      Bilaga 4 

Analys förfarande enligt Granheim och Lundman (2004) 

                   

 

Meningsbärande Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag tillbringade år 

med att kämpa med 

tanken att jag var 

schizofren och 

behövde medicin. 

Nu erkänner jag att 

jag är schizofren och 

jag behöver 

medicinerna 

 (Saks, 2007) 

Nu erkänner 

jag att jag har 

schizofren och 

jag behöver 

medicinerna 

 

Självförståelse 

  

Upplevelsen av 

diagnosskedets 

inverkan 

 

Självuppfattning 

 

 

 

 

 

 

Koncentrations 

förmåga är inte den 

bästa 

ibland.(Westlund, 

2009) 

Tappat 

koncentrations 

förmåga 

Koncentrationssvårigheter 

 

 

Oro  Minskat socialt 

samspel 

Jag tillbringade 

ungefär en vecka i 

observationsrum, 

tills jag äntligen 

gjorde kopplingen 

mellan att vägra 

medicinerna och att 

bli attackerad av 

vårdpersonal som 

hade sprutor (Gillett, 

2012) 

och att bli 

attackerad av 

vårdpersonal 

som hade 

sprutor 

Tvångsvård Relation till 

sjukvårdspersonal 
Sjukvården 

bemötande och 

behandling 

Anledningen till att 

jag ville prova ny 

medicin var bland 

annat att den gamla 

gjorde mig så 

otroligt trött 

(Sandborg, 2010) 

Prova ny 

medicin för att 

den gamla 

gjorde mig 

trött 

Biverkningar 

 

 

Medicinering 


