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Abstrakt 
Att leva med schizofreni innebär att verklighetsuppfattning och tankar oftast är 
förvrängda och störda. Dessa personer uppfattar ofta saker med sina sinnen som ingen 
annan kan registrera. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av att leva 
med schizofreni. Rapporten är en litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys med 
manifest ansats, där nio vetenskapliga kvalitativa artiklar analyserades. Resultatet 
presenterades i fyra slutkategorier; Att ha tanke- och förnimmelsestörning skapar ångest 
och kaos. Att önska vara som andra kan vara hopplöst. Att ha rädsla för att tappa 
kontrollen och sakna hopp om framtiden. Att ha insikt, hopp och behov av stöd och 
medicinering. De sammanfattade och beskrivna upplevelserna ledde till konklusionen 
att sjuksköterskor måste sträva efter att förstå orsaken bakom beteenden som anses 
avvikande för att kunna förstå personer med schizofreni och för att kunna ta 
omvårdnadsansvar för dem. Genom mer kunskap om hur schizofrena personer upplever 
sin livsvärld så kan sjuksköterskor bidra till att förbättra livskvaliteten för personer med 
schizofreni. 
 

Nyckelord: Living with, schizophrenia, anxiety, hallucination, support 
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Människors uppfattning om verklighet är subjektiv och upplevs som sann för varje person, 

detta gäller både för sjuka och friska personer. Till exempel är upplevelse av smärta subjektiv 

och det är alltid personens upplevelse av sin smärta. Andra personer kan därför vare sig 

bekräfta eller förneka en persons upplevelse (Madjar, 1997, s.63). McCurren och Nones-

Cronin (2003) beskriver hur en störd verklighetsuppfattning kan upplevas. Patienter som haft 

delirium berättar om sina upplevelser som en skrämmande värld av misstolkningar, 

hallucinationer, paranoia och avsaknad av kontroll. Inget är som det borde vara och den 

passerade tiden upplevs som desorienterad. Omgivningen är svår att urskilja och upplevs 

suspekt. Patienterna upplevde känslor som; ilska, frustration, ångest och rädsla. Enligt denna 

studie kunde en ökad medvetenhet om den förvirrade patientens verklighet hjälpa 

sjuksköterskan att upptäcka och ingripa i ett tidigt skede av detta tillstånd.  

 

Att försöka förstå livssituationen som en person med schizofreni lever i kan tyckas vara svårt, 

när det inte går att uppfatta hur dessa personer tänker eller vad de registrerar med sina sinnen. 

Madjar (1997, s.70) menar att sjuksköterskor är förberedda genom sin utbildning i att ge 

omvårdnad, omsorg och lindra smärta och lidande och genom denna patientkontakt byggs en 

empati upp som binder patienten och sjuksköterskan samman för att vårdpersonalen ska  

kunna dela förståelse för patientens upplevelse. 

 

Det finns olika förklaringsmodeller till hur schizofrena kan förstås till exempel så menar 

Malm, Lundin och Rutz (1990, s33) att personer utvecklar en känslighet som kan vara en 

betingad blandning av psykobiologiska och psykosociala faktorer. När känsligheten har 

uppkommit så kan olika miljöpåfrestningar, alltifrån separation, haschmissbruk, pubertet med 

hormonella förändringar som är känsligt för just dessa personer, utlösa en psykos. Turney och  

Turner (2000) betonar i sin studie att den genetiska orsaken till schizofreni även beror på 

vilken kulturell och social samhällsgrupp personen kommer från. Studien tar upp den negativa 

aspekten vad vetenskapen gör mot dessa personer, som redan går med en skuldkänsla över att 

dom har överfört känsligheten genetiskt till sina barn. Detta leder till att personerna med 

sjukdomen blir stigmatiserad och känner skuld. 

 

De forskare som anser att schizofreni är en biologisk sjukdom anser att detta troligen beror på 

ett fel i hjärnans signalsystem, kombinerat med små anatomiska förändringar som förvränger 

det konstruktiva tänkandet. Resultatet blir att personer med schizofreni kan ha svårt att 

kontrollera tankar, känslor och beteende.  
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Forskare som har en psykoanalytisk förklaringsmodell anser att en människa som haft en svår 

barndom med svikande föräldrar, stor övergivenhet eller som utsatts för sexuella eller andra 

övergrepp kan få störningar i sin känslomässiga utveckling. Detta kan senare leda till en 

psykos (Ritsher, Lucksted, Otilingam och Grajales, 2004). Oavsett vilken av dessa 

förklaringsmodeller man själv ansluter sig till, så bör man som sjuksköterska försöka förstå 

vad patienten upplever bakom det underliga beteende som kan registreras. 

 

 

Personer med schizofreni har i jämförelse med andra människor, en betydligt större suicidrisk, 

som oftast får en våldsam utväg. (Symonds, Taylor, Tipping & Turkington, 2006). 

Hopplöshet, social isolering, dålig insikt om sjukdomen samt hospitalisering är riskfaktorer 

som kan leda till att schizofrena personers begår självmord (Barker & Rolfe, 2003). 

Schizofrenin kommer oftast smygande, med diffus ångest, tillbakadragenhet, egendomligt 

beteende på grund av hallucinationer, dålig hygien och minskad matlust. Symtomet är 

vanföreställningar, hallucinationer, desorienterad tal, katatont beteende eller affektiv 

avflackning. Schizoaffektivt syndrom måste uteslutas, det vill säga uteslutande av 

substansintag eller somatisk ohälsa eller störning i utvecklingen i form av autism (APA, 2002, 

s. 111-115). 

 

Rätt diagnos är en förutsättning för att kunna ge rätt behandling såsom läkemedel, sociala 

stödinsatser, patient- och anhörigutbildning. Diagnostiserad schizofreni innebär ofta dålig 

prognos med långvarigt personligt lidande och långvariga samhällskostnader. Sjukdomen 

innebär ofta en katastrof för såväl den drabbade som för dennes omgivning. Fördomar och 

okunskap om schizofreni och psykisk ohälsa leder många gånger till en total social isolering, 

både för den sjuke men också för dennes familj. Det är en lång och många gånger svår väg 

tillbaka till ett normalt liv. Det handlar i hög grad om trygghet och respekt, men också om den 

mänskliga kontakten, bland annat i mötet med personer inom hälso- och sjukvården. När en 

person lever med schizofreni kan det vara svårt för anhöriga och vårdpersonal att få ta del av 

personens upplevelser av att leva med sjukdomen (Ferriter & Huband, 2003).   

 

Att leva med schizofreni innebär att verklighetsuppfattning oftast är förvrängd och störd, det 

dessa personer tänker, känner, ser, och hör uppfattas som sant, även om ingen annan kan 

registrera samma saker med sina sinnen. Sjukdom, ohälsa och att hela situationen av att vara 

patient berör hela personens livssituation. Livslidande för schizofrena personer kan innebära 
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allt från ett hot mot personens totala existens till en förlust av möjligheter att till exempel att 

kunna genomföra olika sociala uppdrag (Eriksson, 1994, s.93). 

 

Sjukvårdspersonalen måste ha kunskap och färdigheter för att kunna möta patienten och 

dennes anhöriga på ett förtroendeingivande sätt. Personalen måste först och främst känna sig 

själva och förstå sina egna reaktioner detta för att kunna förstå patienten utifrån dennes 

upplevelsevärld. Hjälpmedel i mötet med patienter är självkännedom och empati, men också 

att vara äkta och ärlig i sina möten med patienterna. Konsten att lyssna, att vara kroppsligt och 

andligtnärvarande kan stödja en person som är i en svår situation (Holmdahl, 1990, s. 6-7). 

Ökad kunskap krävs i möte med psykisk ohälsa både inom öppen vård, sluten vård och på 

sjukhus. Personal som arbetar med psykisk sjuka personer ska kunna känna sig trygga i sin 

yrkesroll och med de kunskaper som krävs inför möten med personer som lever med 

schizofreni, oavsett om dessa möten sker inom psykiatrisk vård eller någon annan verksamhet 

inom hälso- och sjukvården Med bra kunskap vågar professionell vårdpersonal möta personen 

bakom sjukdomen och ta del av deras levda upplevelse. 

 

England, Rubenstein och Tripp-Reiner (2003) intervjuade sjuksköterskor som arbetade inom 

psykiatri, Studien visade att alla sjuksköterskor inte hade professionell kunskap, för att kunna 

förstå personer med rösthallucinationer. Författarna menar att om sjuksköterskor kunde få mer 

kunskap så skulle personer med rösthallucinationer få en meningsfullare vård för att kunna 

hantera sina röster.  

 

Syfte  
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av att leva med schizofreni. 

 

Metod 
Till studien söktes kvalitativa vetenskapliga artiklar som analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats.  
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Litteratursökning 

Sökningen av artiklarna gjordes via Internet i databaserna; Cinahl, Academic search och Psyc 

Info. Vi begränsade oss till artiklar publicerade 1995 eller senare, samt till artiklar som var 

peer- reviewed. Sökorden vi använde var; Life experience, experience, schizophrenia. Dessa 

sökord användes först var för sig och sedan kombinerat med varandra. Vi fick fram 5 artiklar 

genom sökning med sökorden på de tre använda databaserna. Resterande artiklar fann vi 

genom fritextsökning med sökord; Schizophrenia, experience, narrative och quality of life. 

När vi läst igenom ett urval av artiklar där abstractet svarade på vårt syfte fann vi 9 artiklar 

som stämde med syftet och dessa har vi använt som datamaterial till denna litteraturstudie 

(tabell 2). Kvalitetsgranskning genomfördes enligt Willman och Stolz (2002, s. 122-123). Vi 

bedömde att sex artiklar hade hög kvalitet och att tre hade medelkvalitet eftersom dessa 

artiklar saknade uppgifter om forskningen var etikprövad. 

Analys 

Enligt Downe-Wamboldt (1992) kan kvalitativ manifest innehållsanalys användas för att få en 

djupare förståelse för människan livsvärld både av det uttalade och det underliggande  

budskapet i en text. Vi har valt att använda oss av Downe-Wamboldt (1992) åtta- stegs metod. 

Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes med manifest ansats, vilket innebar att vi 

försökte beskriva vad som stod i texten utan att tolka. Genom att läsa artiklarna noggrant 

kunde vi identifiera textenheter som motsvarade vårt syfte. Textenheterna kodades med 

bokstäver från A till I för att enklare hitta tillbaka till originaltexten. Textenheterna i varje 

artikel fick en siffra. Vi placerade de markerade textenheter i tabeller (en textenhet per ruta). 

Analysmaterialet bestod av 312 textenheter. Dessa kondenserades, vilket innebar att de 

översattes till svenska och innehållet kortades ner, utan att textenheten förlorade sin 

ursprungsbetydelse. Genom att gå tillbaka till artiklarna och jämföra kondenseringarna med 

texten kunde vi kontrollera att innebörden i textenheterna stämde. De kondenserade 

textenheterna som hade liknande innehåll bildade preliminära kategorier. Under 

kategoriseringen lånade vi ord ur texten för att bilda nya, bredare preliminära kategorier, i 

flera olika steg för att slutligen kunna utesluta att innehållet i varje kategori inte liknade 

varandra. Tabell 1 visar en översikt av artikelsökningen för artiklarna som ingår i vårt 

analysarbete 

 
 
 
 
 



 7

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
Sökord Academic Search Cinahl Psyc Info 
 
Schizophrenia 

 
2614 

 
7536 

 
97766 

 
Schizophrenia and 
experience 

 
114 

 
1454 

 
14705 

Schizophrenia and 
experience and life 
experience 

9 15 202 

 Fann tre artiklar; Pejlert 
et al.(1999), Rudge and 
Morse (2000), Finlay et 
al. (2001) på sökning nr 2 
med 114 träffar och en 
artikel Knight et 
al.(2003) på sista 
sökningen med 9 träffar. 
 
 

Fann ingen artikel. Fann en artikel Roe et al. 
(2004). 

 
Tabell 2 Översikt över artiklarna ingående i analysen (n=9) 

 

Författare 
 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamlingsmetod 
/analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Finlay et 
al. (2001) 
 
 

Kvalitativ 19 personer  Öppna intervjuer som 
analyserades med 
kvalitativ innehålls 
analys. 

Personer med 
schizofreni upplever 
sig annorlunda på 
olika sätt, när de 
jämför sig med 
omgivningen. 

Hög 

Geanellos 
(2005) 

Kvalitativ 19 personer  Journalanteckningar/Her
meneutisk analys 

Fyra huvudfynd, 
känna sig splittrad, 
uppleva sjukdomen, 
kämpa efter kontroll 
och återhämtning. 

Hög 

Gould et 
al. (2005) 

Kvalitativ 4 personer  Narrativ 
halvstrukturerade 
intervju/Fenomenologis
k analys 

Upplevelser av att 
förlora sitt liv till 
sjukdomen. 

Hög 

Knight, 
Wykes & 
Hayward 
(2003)  

kvalitativ 6 personer  Semi-strukturerade 
intervjuer som 
analyserades med 
tolkande 
fenomenologisk analys.  

Tre huvudfynd, 
upplevelsen av 
sjukdomen, att känna 
sig dömd och insikt.  

Hög 

Lysaker et 
al. (2006) 

Kvalitativ 2 personer Journalanteckningar/ 
Hermeneutisk analys 

Genom psykoterapi 
höjs självkänslan och 
förmågan att handla. 

Medel 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklarna ingående i analysen (n=9) 

 

McCann 
& Clark 
(2004) 
 

Kvalitativ 9 personer  Ostrukturerade 
intervjuer som 
analyserades med 
tolkande 
fenomenologisk analys.  

Tre huvudfynd, 
Schizofreni är en 
hemsk 
sjukdomsupplevelse, 
behovet av stöd och 
medicineringens 
biverkningar. 

Hög 

Pejlert et 
al. (1999) 
 
 

Kvalitativ 6 personer  Halvstrukturerade 
intervjuer/Fenomenolog
isk analys 

Genom social 
kontakt, kan 
kompetens och 
självförtroendet 
förbättras. 

Hög 

Roe et al. 
(2004) 

Kvalitativ 43 personer  Seminstrukturerade 
intervjuer som 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Personer med 
schizofreni hanterar 
och kontrollera sina 
förvirringstillstånd 
med hjälp av olika 
metoder. Vikten av 
hopp inför framtiden. 

Medel 

Rudger & 
Morse 
(2000) 

Kvalitativ 2 personer  Intervju/ Hermeneutisk 
analys 

Medicinering har 
betydelse för att 
personer med 
schizofreni ska 
kunna fungera i 
framtiden. 

Medel 

Resultat 
Analysen av de nio artiklarna i tabell 2 resulterade i fyra kategorier (tabell 3). Dessa 

presenteras nedan i brödtext och belyses med citat från artiklarna på originalspråk. 

 
Tabell 3 Översikt över kategorier (n=4) 
__________________________________________________________________________________ 

Kategorier 
Att ha tanke- och förnimmelsestörning skapar ångest och kaos  

Att önska vara som andra kan vara hopplöst 

Att ha rädsla för att tappa kontrollen och sakna hopp om framtiden. 

Att ha insikt, hopp och behov av stöd och medicinering 

 

Att ha tanke- och förnimmelsestörning skapar ångest och kaos  

I en studie av Gould, DeSouza och Rebeiro-Gruhl (2005) beskrev personer med schizofreni 

frustrationen av att inte kunna tänka klart, att föra ett samtal och bli förstådd blir svårt om ens 

hjärna känns tom på tankar.  Deltagarna beskrev schizofrenin som en dator som kraschar, där 

allt bra man vet om sig själv raderats, hjärnan bara slutar att fungera. I detta tillstånd kom en 

svår ångest över personerna, eftersom dessa trodde sig ha tappat sina liv och inte vet vad som 

kommer att hända härnäst. Osäkerhet om identiteten tog sig uttryck i att personerna blev mera 
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känsliga för omgivningens påverkan. Personerna kunde inte värja sig och detta kan leda till att 

denne inte vet vad han eller hon tycker eller tänker. 

 

“I couldn’t focus on my work….I couldn’t hear nothing…I couldn’t focus on…I 
couldn’t hear myself think. I couldn’t hear my thoughts in my head.”(Gould et al. 
2005., s. 470). 
 

En deltagare i Geanellos (2005) studie beskrev att denne var tvungen att vila mycket och 

undvika livliga platser för att inte förvärra symtomen. Många deltagare hade svårigheter med 

att klara sin dagliga tillvaro som att sköta sin hygien, orka med ett arbete och hade svårt med 

den sociala kontakten. I Pejlert, Asplund och Norbergs (1999) studie framkom det att trötthet 

var ett konstant problem för dessa personer som upplevde att utmattning var en 

sjukdomsupplevelse och en ständig kamp.  

 
They find it difficult to get up in the morning:” It’s like a big cloud, as if I’m 
stoned”, and they need to sleep and rest a lot (Pejlert et al. 1999., s.668). 
 

I Pejlerts et al. (1999) studie beskrev en deltagare hur hon stördes av inre röster, både dåliga 

och bra och att dessa röster hade olika karaktärer från dag till dag. En del deltagare med led 

också av inre upplevelser, som att bli störd av inre röster.  I Rudger och Morse´s (2001) studie 

beskrev deltagarna att sjukdomen utspelades lika mycket i kroppen som i deras minnen. En 

deltagare upplevde att hon var ett offer för rösterna, som styrde hennes liv och hennes dagliga 

aktiviteter, Att ständig bli trakasserad av en uppfodrande röst, gjorde det omöjligt att kunna 

koncentrera sig på annat.  

 

Vida describes herself as a victim to her voices, where these voices (four in all) 
ordered her life, telling her when to bring in the washing, cook meals, cook cakes, 
and to follow bird calls or change her location (Rudge & Morse, 2001., s. 70). 

 

Deltagarna i Rudger och Morse (2001) studie upplevde symtom i form av 

hörselhallucinationer, vanföreställningar, utan att någon annan märkte dessa symptom. Detta 

kunde yttra sig i att personen talade högt för sig själv. I Geanellos (2005) studie beskrev 

personer med schizofreni hur den ena ser en prinsessa framför sig som uppmanar henne att 

bränna sig med ett strykjärn och en annan person fullt och fast tro att utomjordingar har 

övertagit hans kropp. Aktiva perioder med sådana symtom kunde leda till att personen går in i 

ett apatiskt tillstånd och kroppen blir oförmögen att röra sig. Allt upplevs som ett kaos inuti, 



 10

vilket i sin tur ledde till isolering för att personerna ville undvika stress, eftersom tankarna och 

kaoset inte går att hantera och det är omöjligt att förstå vad som händer.  

 
The world became a more chaotic, frightening and inexplicable place. I didn’t 
know what was happening (Geanellos, 2005., s.11). 

 

Att önska vara som andra kan vara hopplöst 

I Gould et al. (2005) studie framkommer att personer med schizofrenin använder mycket kraft 

och energi på att verka normala. De sätter oftast upp en fasad omkring sig att allt är normalt, 

dessa personer försöker desperat att leva ett normalt liv. En deltagare i studien berättar att han 

har en önska om att få tillbaka sitt liv och att han alltid drömmer om detta. 

 
 I´m always dreaming about, going back to my old time. I just want to go back to 
them days the memories of being normal (Gould et al. 2005, s.470) 
 

Personer med schizofreni berättade hur de önskade sig ett vanligt liv i framtiden där de var 

friska och fria (Knight et al. 2003; Pejlert et al. 1999; Geanellos, 2005). I Gould et al. (2005) 

studie beskrev deltagarna att de ofta önskade och drömde om hur livet var förr, om minnena 

av att vara normal. Dagarna upplevdes av vissa deltagare som hopplösa, innehållslösa och de 

önskar att de bara skulle kunna somna in och aldrig vakna mer. I McCanns och Clarks (2004) 

studie uttryckte deltagarna att de ofta grät utan anledning med en känsla av hopplöshet, som 

var så stark att de ville skada sig själva eller försöka ta sina egna liv. Framtiden med 

schizofreni kunde i olika skeden upplevas som mycket svår. 

 

The days are empty, theres nothing to do but sleep and I want to go to sleep and 
never wake up (Gould et al. 2005, s.470). 
 
Sometimes, when I am alone I just break down and cry for no reason at all. It just 
comes out on me that I just want to cry and I get down… I’ve even tried committing 
suicide once… I took three beers with 15-17 tablets. I ended up in the hospital and 
was unconscious for three days… It is very hard to see a future with this illness 
(McCann & Clark, 2004, s.789). 

 

I Knight, Wykes och Hayward (2003) studie beskrev deltagare att de inte var accepterade och 

att det fanns en väldigt förutfattad, och rasistisk attityd mot psykisk sjuka personer. Detta 

ledde till att dessa personer som redan mår dåligt kände sig extremt annorlunda och inte 

accepterade av andra personer i samhället.  
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Part of society sees schizophrenics as dangerous and unacceptable. I have had it 
from my parents, my family and my friends, my close encounters (Knight et al., 
2003., s. 214). 
 

I Geanellos (2005) studie berättade deltagarna om en hemlig kamp, att inte kunna berätta eller 

dela med sig av sina sjukdomsupplevelser till sin omgivning av rädsla för att bli stämplad som 

galen och annorlunda. De ville inte föra en ständig kamp mot stigmatiseringen. Deltagarna i 

studien beskrev att dessa inte kunde dela med sig av sina upplevelser av vanföreställningar 

som för dem upplevdes som mer verkliga än verkligheten. De längtade efter att få sluta med 

medicineringen, i hopp om att få vara normal.  I samma studie beskrev personer med 

schizofreni hur deras hopp och självförtroende bröts ner av stigmatiseringen som sjukdomen 

för med sig och detta gjorde att dessa personer upplevde sig som krymplingar. Att få höra på 

när läkare talar förbi en och bli stämplad som obotlig psykisk sjuk kunde ta bort hopp och mål 

i livet. 

 

Doctors told my parents I was incurably mentally ill and recommended I be place 
on a back ward-I had no self-esteem, no hopes, no goals (Geanellos, 2005., s.11). 

 

Att ha rädsla för att tappa kontrollen och sakna hopp om framtiden. 

Oro och rädslan över att tappa greppet beskrevs av många personer med schizofreni i flera 

studier. Tanken på att de inte kunnat kontrollera situationer, gav dem dåligt samvete och 

skuldkänslor och gjorde dem generade för vad de kunde ha ställt till med. De var rädda för 

vad som väntade dem och de upplevde sjukdomen som oförutsägbar (Geanellos, 2005; Gould 

et al. 2005; Lysaker et al. 2006; McCann & Clark 2004).  

 

Participants felt a deep sense of guilt or embarrassment because they might have 
done or said something when unwell, that they now regretted. 
(McCann & Clark, 2004., s. 793) 

 

I studier av Pejlert et al. (1999); Gould et al. (2005) och Knight et al. (2003), var personer 

med schizofreni rädda för att förlora sitt vanliga liv och för att bli så sjuka att de inte skulle 

kunna ta hand om sig själva. De var rädda för att sjukdomen skulle ta över och att de aldrig 

skulle bli normala igen. Många ville inte berätta för omgivningen att de levde med 

sjukdomen. Personer som lever med schizofreni såg det som en svaghet att berätta hur de 

mådde och att de var sjuka. De trodde att omgivningen tyckte att de var konstiga och talade 

om dem i deras frånvaro (Pejlert et al. 1999; Knight et al. 2003; McCann & Clark, 2004). 
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Därför valde många personer att isolera sig i sitt hem och inte delta i sociala aktiviteter 

(Rudger & Morse, 2000; McCann & Clark, 2004). 

 
When it was my friend’s 21st birthday party last Sunday… I had to tell him that I 
couldn’t go. (McCann & Clark, 2004., s. 788) 

 

Rudger och Morse, (2002) beskrev hur en person med schizofreni uppmanades av sin familj 

att uppföra sig normalt, så att omgivningen inte skulle veta att hon var psykiskt sjuk. Vidare 

beskrev en deltagare i studien av Pejlert et al. (1999) att han inte ville känna skam och 

önskade att omgivningen skulle vara snälla och förstående. Några personer ansåg att de hade 

mist sin självkänsla och hade inget hopp eller mål (Geanellos, 2005). De såg inte någon 

framtid framför sig (Knight et al. 2003). De vågade inte lita på sig själv, fick ingenting att 

fungera och kände sig beroende av hjälp från andra (Lysaker, Davis & Lysaker, 2006). En 

annan person upplevde hopplöshet och kunde inte förstå vad som pågick runt omkring honom 

(Geanellos, 2005). I studien av Lysaker et al. (2006), beskrev deltagarna förlusten av att inte 

ha haft ett förhållande och rädslan för att binda sig. Personer med schizofreni upplevde det 

svårt att hitta en förstående partner och utveckla sociala relationer, de kände att människor 

inte litade på dem (Finlay et al. 2001; Pejlert et al. 1999; McCann & Clark, 2004).  

  

One of the problems that I have is that other people are afraid of me making a 
mistake and hitting them or causing an accident to them. So they don’t trust me 
even thought there is a chance that I am better then they are. (Finlay et al., 2001., 
s. 588). 

 

Att ha insikt, hopp och behov av stöd och medicinering. 

I studien av Rudger & Morse, (2000) berättade en person med schizofreni hur han förlorat 

sina vänner och att han själv övergett vissa av dem nu när han inte kunde leva samma livsstil 

som dem. Enligt Geanellos, (2005) insåg personer med schizofreni att de hade förlorat många 

av sina relationer gradvis. I studien av McCann och Clark, (2000) berättar en man om hur 

sjukdomen förstört relationen till hela hans familj.  
 

It destroyed the relationship I had with my family, including my son. It destroyed 
every element of it over the years… My whole relationship with my mother and 
family was irretrievable by the time I was thirteen” (McCann & Clark, 2004, s. 
791). 
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I Pejlerts et al. (1999) studie framgick det att personer med schizofreni måste kämpa mot 

hämmande känslor och tankar. De måste lära sig att kontrollera förföljelsetankarna för att 

kunna återhämta sig till ett normalt liv. I studien av Roe et al. (2004) utvecklade personer 

olika sätt för att hantera sina vanföreställningar, genom att ta det lugnt och stressa mindre, 

genom att inte bry sig om rösterna och ignorera dem. En person berättade hur hon testade om 

hon var sjuk, genom att tänka tankar och se om omgivningen kunde läsa dem. När de inte sa 

vad hon tänkte på så hade hon fått ett bevis på att andra människor inte kunde läsa hennes 

tankar. 

 
 I wanna see if I am okay or if I am sick… I would hold my breath just hoping that 
somebody wouldn’t say what’s on my mind… (Roe et al., 2004, s. 125). 
 

Personer som lever med schizofreni hade en viss sjukdomsinsikt och upplevde sig som  

onormal och sjuk. De visste att sjukdomen inte syntes så tydligt men kände till sina egna  

begränsningar och accepterade situationen (Knight et al. 2003; Rudger & Morse, 2000;  

Geanellos, 2005; Pejlert et al. 1999). 

 
Am I abnormal? I do think I am an abnormal person. I am just ill. (Finlay et al., 
2001, s. 587). 

 

Att tro på en högre makt hjälpte många och gav en känsla av mening med livet. Genom att be 

till Gud fick de en ljusare syn på livet (Pejlert et al. 1999). Personer som lever med 

schizofreni upplevde bättre och sämre dagar, bättre och sämre perioder. Det fanns även 

positiva sidor med sjukdomen (Pejlert et al., 1999; Knight et al., 2003). En person berättade 

hur sjukdomen har låtit henne växa in i sitt inre och upptäcka vem hon verkligen är 

(Geanellos, 2005). En annan person ansåg att det fanns en anledning till allt som skedde (Roe 

et al. 2004). I flera studier framgick det att de flesta ville bli bättre och att de förstod att man 

måste ta hand om sig själv, och lyssna på kroppens behov (Pejlert et al. 1999; Rudger & 

Morse., 2000). I studier av Lysaker et al. (2006); Gould et al. (2005); Rudger och Morse, 

(2000); Knight et al. (2003) ansåg personer med schizofreni att de hade utvecklats genom 

sjukdomen och accepterade sin situation. Det var viktigt att se framåt och inte koncentrera sig 

på det dåliga. Enligt Gould et al. (2005) var det även viktigt att tro på sig själv, tro att man 

kommer att bli bättre. Livet för en person som lever med schizofreni medförde även viljan att 

återhämta sig. De uttryckte viljan att bygga upp ett nytt liv, att kämpa och lära sig att leva 

med sjukdomen för att kunna återhämta sig (Pejlert et al. 1999). 
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Flera personer ville berätta om sin sjukdom men var oroliga för hur omgivningen skulle  

reagera, de önskade att det fanns någon som de kunde lita på (Knight et al. 2003; McCann & 

Clark, 2004; Lysaker et al. 2006; Geanellos, 2005). Personer med schizofreni hade ett behov 

av stöd och tröst från andra. De behövde hjälp för att förmå sig att ta sig an uppgifter. De 

upplevde sig som ett barn som var i behov av omhändertagande (Pejlert et al. 1999; Gould et 

al. 2005). Kärlek och stöd från familjen och vänner hjälpte personer genom sjukdomen. De 

var viktigt att kunna ringa någon eller få feedback på vad som hänt (Geanellos, 2005; 

McCann & Clark, 2004). I studier av; McCann och Clark, (2004); Geanellos, (2005); Gould et 

al. (2005) berättar deltagarna att schizofreni är en sjukdom som gör en mycket rädd och man 

känner sig otroligt ensam.  
  

I was afraid all the time - tormented, you feel fragmented and so very alone. 
 (Geanellos, 2005, s.10).  

 

Personer som medicinerades för sin schizofreni kände av medicineringens effekter. De 

upplevde rädsla över biverkningarna och var rädd för att bli förändrad. Läkemedel orsakade 

svårigheter för en del personer att få erektion och därmed förlorade de den sexuella 

intimiteten. Personer beskrev också att de kände sig konstiga, alla sexuella känslor försvann 

och de upplevde en trötthet dygnet runt. Trots alla biverkningar från medicineringen valde 

många personer att fortsätta med medicineringen, i hopp om att bli bättre (McCann et al. 

2004; Rudger & Morse, 2000; Geanellos, 2005). 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur schizofrena personer upplever sin 

sjukdom. Från de nio artiklar fick vi fram fyra slutkategorier; Att ha tanke- och 

förnimmelsestörning skapar ångest och kaos. Att önska vara som andra kan vara hopplöst. Att 

ha rädsla för att tappa kontrollen och sakna hopp om framtiden. Att ha insikt, hopp och 

behandlas med hjälp av stöd och medicinering.  

 

I kategorin Att ha tanke- och förnimmelsestörning skapar ångest och kaos beskrevs hur 

sjukdomen orsakade problem med att tänka klart och att detta ledde till svår ångest. Malm, 

Lundin och Rutz (1990, s. 17) menar att följden av att inte kunna tänka klart eller kunna hålla 

isär olika tankar beskrivs som en stor ångest som kan bli så främmande för personen att denne 

blir rädd för känslorna. Ångesten kan bli så stark att personen hamnar i sin egen avskärmande 
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värld och inte ens ett varmt omhändertagande kan lindra detta symtom. Lysaker, Davis, 

Lightfoot, Hunter och Stasburger (2005) beskriver att schizofrena personer har en låg 

stressfaktor vilket leder till svår ångest som gör att personerna inte kan tänka klart. 

Schizofrena personer upplever en ovanligt hög nivå av just ångest som en del av sjukdomen. 

 

I denna studies resultat framgick det att sjukdomen gjorde många av personerna mycket trötta, 

de hade svårt att klara av sin dagliga tillvaro. Det upplevde ständigt en kamp att kämpa mot 

utmattningen. Lundin och Ohlsson (2003, s. 15) uppger att initiativlöshet och apati inte 

behöver vara ett tecken på depression, utan kan brytas med stöd från omgivningen. Det kan 

vara en enkel tillsägelse eller uppmaningar för att personen ska komma igång med att till 

exemplet bädda sin säng. 

 

I vår studie beskrev många personer att de hörde röster som styrde över deras liv och de hade 

föreställningar om att utomjordingar hade tagit över deras kropp och sinne. Några upplevde 

att de hade ett kall på jorden, de var speciellt utvalda. Detta styrks genom Lee, Chong, Chang 

och Sathyadevan (2004) studie där personer med schizofreni berättar att rösterna kan ha en 

mänsklig röst som ibland är våldsamt kommenderande eller kan vara av en övernaturlig 

dimension, exempel att det är Gud eller djävulen som talar till en. 

 

Med denna studie anser vi att det finns ett behov för vårdpersonal inom alla former av hälso- 

och sjukvård, att få en ökad kunskap av dessa osynliga symtom som schizofrena personer 

lever med för att få förståelse för personernas livsvärld. Van Meijel, Van Gaag, Sylvain och 

Grypdonck, (2004) påpekar att interventionen för personer med schizofreni kräver en kunskap 

och förståelse för hur livet är förändrat för dessa personer. För att minimera den ångest som 

det medför att inte ha kontroll över sin kropp och sina tankar bör sjuksköterskor kunna 

identifiera de tidiga varningssignalerna genom att vara lyhörd och respektfull i sina möten 

med dessa personer. 

 

I kategorin Att önska vara som andra kan vara hopplöst kom det fram att personer med 

schizofreni lade ner stor ansträngning på att verka normal. De försökte att leva ett så normalt 

liv som möjligt och många valde att inte berätta för omgivningen om deras sjukdom med 

rädsla över att bli stämplad som galen och annorlunda. Men även tankar om att få somna in 

och aldrig vakna fanns med. I en studie av Lee, Chong, Chan och Sathyadevan, (2004) 

framkommer det att personer som upplever rösthallucinationer som aggressivt uppmanande 
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kommando, reagerar våldsamt på dessa röster och många av dessa personer skadar sig själva 

under dessa hallucinationer. Vi anser att det är av stor vikt att sjuksköterskor kan lära sig att 

hantera dessa personers symptom. Om kunskapen blir större för hur dessa personer upplever 

sin livsvärld kan sjuksköterskor hjälpa dem att hantera det som är hotfullt för dem själva och 

omgivningen. 

 

Enligt resultatet i denna studie var det mycket vanligt bland personer som lever med 

schizofreni att de upplevde sig stämplad och inte accepterad på grund av sin sjukdom. I en 

studie gjord av Kelly, (2006) framkommer det att psykisk sjukdom fortfarande är 

missförstådd och det är ett stort gap mellan samhället och denna grupp av personer, mycket på 

grund av avsaknad av politisk empati. Detta resulterar i att personer med schizofreni hamnar i 

isolering, arbetslöshet, stigmatisering och de blir nekade sina rättigheter på grund av sina 

psykiska funktionshinder. År 1995 genomströmmades psykiatrireformen av humanistisk 

inställning, där det betonades att alla människor har lika värde. Men tyvärr gäller den 

inställningen inte denna grupp personer. Det krävs mycket kunskap och empati för att en 

sådan inställning skall omfatta alla personer med psykiska funktionshinder (Lundin & Olsson, 

2002, s.13-14). Kunskap är en ovärderlig hjälp i kampen mot fördomar. WHO´s Anti-

stigmagrupp betonar att anledningen till de bristande resurserna inom forskning, behandling 

och stöd beror delvis på att personer som lever med psykisk sjukdom är en diskriminerad 

grupp (Lundin & Olsson, 2002, s. 7). 

 

I vår studie framkom det att personerna lever i en hopplöshet eftersom sjukdomen är kronisk, 

med bättre och sämre perioder.  I studien av Clinton, Lunney, Edwards, Weir och Barr (1998) 

framkommer att många personer med schizofreni ofta har kvar lite av sina rösthallucinationer 

efter till frisknande och att de upplever ensamhet och isolation på grund av dessa, men fler 

upplever en sorg och hopplöshet av att inte komma överrens med omgivningen. Rogers och 

Kashimas (1998) studie visar att vissa sjuksköterskor har uppfattningen att psykisk sjuka 

personer är farliga, osäkra, intoleranta, irritabla, misstänksamma, suicidala och opålitliga. Vi 

menar att detta delvis är fördomar, som delvis kan avhjälpas med bättre kunskaper om hur 

personer som lever med schizofreni upplever sin situation med sjukdomen med ett inifrån 

perspektiv. Sådan kunskap kan ge sjukvårdspersonal insikt om hur svår denna sjukdom är att 

leva med och bakgrunden till att personerna reagerar som de gör. I studien av Kelly och 

Gramble (2005) föreslås att sjukvårdspersonal kan minska stigma och diskriminering genom 



 17

att öka medvetenheten och kunskap om schizofrenins natur. Allmänhetens attityder kan 

förbättras genom att ge en positiv bild till media om sjukdomen.  

I kategorin att ha rädsla för att tappa kontrollen och sakna hopp om framtiden framkom det 

att känslan av rädsla och oro hade många grunder, bland annat så upplevde personer med 

schizofreni rädsla för att tappa greppet. De var rädda för att sjukdomen skulle ta över och vad 

som då skulle hända med dem. Det var svårt för personer att se någon framtid med 

sjukdomen. Enligt Neville (2003) har en person som lever med en allvarlig sjukdom svårt för 

att planera framåt i tiden eftersom att det inte går att förutsäga hur framtiden ser ut. De lever i 

nuet och planerar efter detta. Osäkerhet uppkommer på grund av att personen inte är tillfreds 

med sig själv och tvingas ändra sin självuppfattning. Osäkerheten medför negativa 

psykosociala besvär såsom emotionell eller psykisk plåga, oro och depression. 

 

Enligt resultatet i denna studie var skam och skuldkänslor över sjukdomen var mycket vanligt 

hos personer som lever med schizofreni. Många personer hade mist sin självkänsla. Rädslan 

över att inte vara normal var skrämmande. De valde därför att inte berätta för omgivningen 

om sin sjukdom. Somliga personer isolerade sig i sina hem och slutade att delta i sociala 

aktiviteter för att skydda sig själv mot omgivningens reaktioner. Enligt Öhman, Söderberg 

och Lundman (2003) påverkas personer som lever med kronisk sjukdom hårt. Det medför att 

livet ofta måste levas mer restriktivt och möjligheterna att göra det som de kunnat tidigare blir 

ofta reducerade. Sjukdom medför en känsla av att vara annorlunda, eftersom grannar ofta 

slutar besöka personen och de blir rädda för att de inte ska bli behandlade som innan de blev 

sjuka. Detta medför även att de drar sig för att träffa nya människor, som i sin tur medför 

isolering och ökad känsla av att vara utanför och ensam. 

 

I denna litteraturstudie framkom det att flera personer inte upplevde något hopp om framtiden. 

De kände hopplöshet över sjukdomen. Det var svårt för personer med schizofreni att hitta en 

förstående partner och utveckla en social relation. I studien av Kelly och Gramble (2005) 

framkom det att flera personer som återhämtat sig från schizofreni beskrev att denna 

återhämtning var tackvare att de hade någon som trodde på dem. Det är viktigt att 

sjuksköterskor ger stöd och hopp till de personer som lever med schizofreni för att stärka 

deras möjligheter att återhämta sig efter en psykos. Sjuksköterskor ska se till att ett samarbete 

mellan olika professioner fungerar för att ge personen den bästa tänkbara vården.  

 



 18

I kategorin att ha insikt, hopp och behov av stöd och medicinering beskrev personer med 

schizofreni hur tron på en högre makt hjälpte dem att hantera sjukdomen. Resultatet visar att 

viljan att återhämta sig fanns hos flera personer. Genom att kämpa och ta hand om sig själva 

hoppades de på ett vanligt liv i framtiden där de var friska. Personer i denna litteraturstudie 

upplevde att de behövde stöd, tröst och kärlek av andra för att ta sig igenom sjukdomen. 

Lögstrup (1994, s. 50, 164, 165) menar att genom vårt förhållande till den andra människan 

påverkar vi varandras livsvärldar. I den naturliga kärleken finns det en själslig gemenskap. I 

den finns även en naturlig förståelse. Människan uppfyller sina egna förväntningar genom att 

hjälpa en annan människa och detta gör hon oreflekterat och osjälviskt. 

 

I resultatet framkom att personer upplevde många biverkningar av läkemedel, men hoppet om 

att tillfriska var större och det fick flera personer att fortsätta ta sina mediciner. Det framkom 

också att personer som lever med schizofreni anser att de blir hjälpta av medicinering, även 

om de fortsätter att ha vanföreställningar och rösthallucinationer. Att symtom kvarstår trots 

medicinering, bekräftas av Sayers, Ritters och Gournays (2000) studie som beskriver att inte 

alla schizofrena personer blir hjälpta av läkemedel. En fjärdedel av dem som regelbundet tar 

sina läkemedel fortsätter att leva med psykotiska symtom. Detta leder, enligt dessa författare, 

till mer lidande och sänkt livskvalitet som ökar risken för självmord. 

 

Ur resultatet framgick det hur viktigt det var att kunna hantera sina vanföreställningar för att 

komma vidare i livet. Personer hade olika strategier för att kämpa mot dessa tankar för att 

kunna återhämta sig och liva ett normalt liv. Neville (2003) menar att för att orka med den 

osäkerhet som en allvarlig sjukdom medför, utvecklas strategier för att uppleva känsla av 

hopp och lättnad i sin tillvaro. Den sjuke försöker att leva ett så normalt liv som möjligt.  

 

Vi har i vår litteraturstudie arbetat noggrant och sanningsenligt men vi har även granskat 

forskningsetiken i de artiklar som analyserades för att arbeta etiskt. De artiklar som bedömdes 

medium i kvalitetsgranskningen var de som inte berört forskningsetiken i studien. Vi har bara 

valt artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter som blivit peer-reviewed och därför 

har vi ansett att artiklarna är vetenskapligt korrekta. 
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Metodkritik 

Det är genom kvalitativ forskning som vi kan få en ökad kunskap om och förståelse för hur   

upplevelsen av att leva med schizofreni. Vi fann det svårt att hitta kvalitativa artiklar som 

svarade mot syftet med vår studie. Många sorterades bort på grund av att det var kvantitativa 

artiklar som inte beskrev upplevelser. Vårt examensarbete skrivs i ämnet omvårdnad och 

därför har vi enbart använt oss av omvårdnadsartiklar. De artiklar som vi använt i vår analys 

anser vi vara relevanta för vår studie. Litteraturstudiens trovärdighet kunde möjligtvis ha 

ökats om vi hittat och kunnat analysera fler artiklar. För att undvika egna tolkningar under 

analysarbetet gick vi kontinuerligt tillbaka till originaltexten och textenheterna. Vi upplevde 

under analysarbetets gång att vi fick fram textenheter som inte passade in i någon kategori.  

 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver i sin studie att en textenhet i princip alltid har flera 

innebörder och att det kan vara svårt att närma sig en text utan att tolka den. Genom att vi 

analyserade textenheterna i flera steg upplever vi ändå att vi varit ärliga mot ursprungstexten 

och att vi inte tagit textenheterna ur sitt sammanhang. För att inte förlora ord i översättningen 

har vi tagit hjälp av engelsktlexikon på Internet som ständigt uppdateras.  

 

Downe-Wamboldt (1992) anser att varje slutkategori ska vara varandra uteslutande, vilket 

Graneheim och Lundman (2004) anser vara utopi då texten kan innehålla flera budskap. 

Dessutom kan flera textenheter passa in i flera slutkategorier beroende vilken del forskaren 

anser vara kärnan. Trovärdigheten i detta arbete höjs genom att vi varit två genom hela 

arbetet. Även handledare, andra lärare och studenter har fört arbetet framåt genom kritisk 

granskning på seminarier. Resultatet i vår litteratur studie bedömer vi ha hög trovärdighet, 

enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 255) så ska läsarna kunna följa tillvägagångssättet i 

litteratursökningen, vilka databaser, sökord som använts samt analysprocessen. Läsarna kan 

även se att resultatens brödtexter styrks med citat samt att vi använt oss av korrekt och tydligt 

referensteknik, detta anser vi vår studie uppfyller. 

 

Det är dessvärre ett område som det inte forskats så mycket kring och det framkommer i 

många studier att det behövs mer forskningsresultat i detta omvårdnadsämne. Vi tror att detta 

kanske beror det på att många personer med schizofreni har svårt att uttrycka sina känslor och 

upplevelser, men det kan också bero på att omgivningen, inklusive forskare inte kan eller vill 

lyssna till vad dessa personer har att berätta om sina upplevelser. 
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Slutsats  
Nyttan med denna studie är att resultatet är en sammanställd kunskap av den forskning som är 

gjord om hur schizofrena personer beskriver sina upplevelser och hur dessa påverkar dem. 

Resultatet av denna litteraturstudie visade även att dessa personer blir lidande på grund av 

fördomar från samhället, i det samhälle, där sjuksköterskor ingår. Ibland talar vi om psykisk 

sjuka som en grupp handikappade – som problem, då uppstår dessa grupper till sist som ett 

problem och gör det omöjligt för dessa personer att vara människa, att vara en unik person 

bland andra personer. Resultatet av studien kan hjälpa sjuksköterskor att förstå och ta del av 

vad personer med schizofreni upplever och vårdpersonal kan då bli tryggare i sitt möte med 

dessa personer. Inifrån perspektivet vid schizofreni bör lyftas upp i fortsatt forskning för att 

minska stigmatiseringen kring denna sjukdom.  
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