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Sammanfattning/Abstract 

 

Bakgrund: 

Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom kännetecknad av svikt i kognitiva 

och sociala förmågor. Det råder otillräckliga kunskaper i bemötandet av 

personer med schizofreni. Deras subjektiva upplevelser blir oftast åsidosatta 

fastän de spelar en viktig roll i vården och personers liv. En bättre förståelse 

för personers subjektiva dimensionen kan bidra till ett bättre bemötande och 

minska lidande för personer med schizofreni. 

Syfte: Syftet för denna studie är att undersöka subjektiva upplevelser hos personer 

med schizofreni. 

Metod: Nio kvalitativa artiklar som hittades i databaserna PsycINFO och CINAHL 

bearbetades med metasyntes, gemensamma teman kunde identifieras. 

Resultat:  Personer med schizofreni upplever en komplex blandning av upplevelser 

såsom tillbakadragande, ensamhet, relationsproblem, hopplöshet, kaos och 

förvirring som effekter av sjukdomen. Trygghet och gemenskap kan bidra till 

en positiv utveckling av hälsoprocesserna. 

Diskussion: Livsvärlden ligger till grund för hur personer med schizofreni upplever sin 

sjukdom och livssituation. Upplevelser av negativa symtom hos personer med 

schizofreni kräver mer forskning. Bemötandet av personer med schizofreni 

kan genom fortsatt forskning och utbildning förbättras.  

Nyckelord: Schizofreni, subjektiva upplevelser. 

Keywords: Schizophrenia, subjective experience. 

 

 



 
 

 
 

 

Background: 

Schizophrenia is a severe mental disorder characterized by impairment in 

cognitive and social skills. There is insufficient knowledge in the treatment 

of people with schizophrenia. Their subjective experiences are often 

neglected although they play an important role in health care and people's 

lives. A better understanding of people's subjective dimension can 

contribute to a better treatment and reduce the suffering of people with 

schizophrenia. 

Aim: 
The aim to this study is to investigate the subjective experiences of people 

with schizophrenia. 

Method: 

Nine qualitative articles found in the databases PsycINFO and CINAHL 

were processed with meta-synthesis so that common themes could be 

identified. 

Results: 

People with schizophrenia experience a complex combination of 

experiences such as withdrawal, loneliness, problems regarding 

relationships, hopelessness, chaos and confusion that are the effects of the 

disease. Safety and community can contribute to the advancement of health 

processes. 

Discussion:       

Life-world is the basis for how people with schizophrenia experience their 

disease and life situation. Experiences of negative symptoms in people 

with schizophrenia require more research. The treatment of people with 

schizophrenia can be significantly improved through continued research 

and education. 
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1 Inledning 

Under praktikperioderna i sjuksköterskeutbildningen kom författarna till detta arbete många 

gånger i kontakt med personer som lider av psykiska sjukdomar/ohälsa. Sjuksköterskor möter 

dagligen patienter med psykiska sjukdomar/ohälsa, såväl inom psykiatrin som i den somatiska 

vården. En svårighet vid mötet kan vara dessa personers avvikande beteende och svårigheter 

att kommunicera vilket ofta gäller personer med psykossjukdom, särskilt schizofreni. Dessa 

personer behöver trots sitt avvikande beteende bli bemötta med respekt, förståelse och 

bekräftelse. När förståelse uppnås ökar chanserna att kunna ge en så god vård som möjligt 

utifrån den unika personens önskemål och behov.  Författarna har erfarit att det råder 

förutfattade meningar, okunskap och brister i förståelse av psykiskt sjuka inom vården. Syftet 

med det här arbetet är därför att undersöka hur personer med schizofreni upplever sin 

sjukdom för att få en ökad förståelse och därmed öka förutsättningarna för ett bättre 

bemötande av personer med psykisk sjukdom. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Definition av begreppet person och upplevelse 

I arbetet används uttrycket person istället för patient. Ordet patient syftar oftast på en 

människa som är i kontakt med sjukvården och behöver behandling. Författarna är av 

meningen att ordet patient inte riktigt passar in i arbetet eftersom syftet med arbetet även 

sträcker sig utanför vårdsammanhang. Ordet har en förmåga att begränsa och passivisera 

människan vilket författarna ville undvika.  

Eftersom författarna i detta arbete beskriver subjektiva upplevelser av att leva med 

schizofreni var det viktigt att definiera vad en upplevelse innebär och vad som menas med 

den. Som ett fenomenologiskt begrepp ser Sytsma & Machery (2010) en upplevelse som ett 

fenomen som berättar något om hur något känns. Att se färgen blå och att känna sig besviken 

är två olika upplevelser. De olika upplevelserna har gemensamt att de kan ”kännas” (Sytsma 

& Machery, 2010). Författarna utgår ifrån livsvärldsperspektivet och menar att en upplevelse 

är en subjektiv känsla som en person erfar utifrån den unika personens livsvärldsperspektiv 

och erfarenheter. 
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2.2 Schizofreni - en medicinsk diagnos baserat på symtom  

Psykoser är en grupp psykiska störningar som kännetecknas av vanföreställningar, 

hallucinationer och förvirring. Episoderna är övergående men det råder dålig sjukdomsinsikt 

när den sjuke befinner sig i en psykotisk episod. Schizofreni är en av dessa psykossjukdomar 

(Ottosson & Ottosson, 2007).  Kriterier som kännetecknar schizofreni är defekter i kognitiv 

och social förmåga vilket resulterar i en förvrängd verklighetsuppfattning. Enligt DSM-IV ska 

minst två sjukdomstecken uppfyllas och ha pågått i minst sex månader för att kunna ställa 

diagnosen (Ottosson, 2004). Sjukdomstecken kan delas in i negativa och positiva. Negativa 

innebär förlust och/eller frånvaro av en del normala funktioner som fanns där innan 

sjukdomen debuterat. De negativa symtomen kan vara autism, tillbakadragande, 

känsloavtrubbning (apati), motivationsbrist, passivitet, nedsatt koncentrationsförmåga och 

tankestörningar. Positiva tecken innefattar hallucinationer och vanföreställningar och betyder 

närvaro av en rad funktioner och/eller upplevelser som andra inte upplever. Känsel, lukt, 

smak och synhallucinationer kan förekomma men vanligast är hörselhallucinationer vilka kan 

upplevas som en röst inne i huvudet som kommenterar den sjukes tankar eller uppmanar till 

en viss aktivitet Vanföreställningar kan vara mer eller mindre bisarra och upplevs vanligtvis 

som en övertygelse om något (Levander et al., 2009).  

Cullberg (1998) har en mer beskrivande och dynamisk syn på hur en psykos kan yttra sig. 

Han menar att människan innan insjuknandet befinner sig i ett depressivt tillstånd som blir 

outhärdligt. Psykos kan utlösas av starka ensamhetskänslor eller av simpla faktorer såsom 

sömnbrist. Svårigheter att skilja det fiktiva från det verkliga blir allt intensivare samtidig som 

misstankarna för upplevelser av hot riktas mot omvärlden. Cullberg liknar detta med "en 

mardröm som spelas upp i vakenhet". När källan till hotet är identifierat riktas alla resurser 

mot den. I psykosen tolkas världen utifrån de inre upplevelserna och det drama som utspelar 

sig inuti personen. Till exempel söks förklaringar till de imaginära förföljelserna i andra 

människors mimik samtidigt som ett vardagssamtal kan omtolkas till olika uppmaningar. Från 

att personen känner sig obetydlig och liten börjar allt handla om och röra sig kring den sjuke 

(Cullberg, 1998). 

Forskningen om vilka orsaksmekanismer som ligger bakom sjukdomen är inte helt 

klarlagd och det råder delade meningar kring sjukdomens uppkomst. De som tror på den 

biologiska synen menar att det råder olika störningar i hjärnans aktivitet och i nervsystemet 

men även skador på hjärnan och drogmissbruk kan påverka uppkomst av schizofreni. 
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Forskning som tror på att schizofreni orsakas av faktorer i arv och miljö menar att olika 

psykologiska och sociala faktorer påverkar sjukdomsförekomsten (Ottosson, 2004). Det finns 

forskare som tror att det är en blandning av de olika faktorerna som kan stå bakom 

utvecklingen av en psykos. 

Diagnosticeringen av sjukdomen kan vara viktig eftersom detta möjliggör att lämplig 

behandling och vård kan sättas in. En diagnos kan ge avlastning och bekräftelse samtidigt som 

den kan märka och skapa lidande. Personer med schizofreni blir bärare av sin sjudom, de blir 

schizofrena (Johannisson, 2006). Overton och Medina (2008) menar att diagnosticeringen av 

psykisk sjukdom kan ge upphov till stigmatisering och etikettering. Individen kan ses som 

konstig, barnslig, avvikande och blir fördömd av samhället. Arbetslösheten och 

suicidförekomsten bland personer med schizofreni är hög (Overton & Medina, 2008). Likaså 

är antal dömda för brott något högre bland personer med schizofreni än bland övrig 

befolkning vilket ytterligare bidrar till stigmatisering och fördomar (Levander et al., 2009).  

  

2.3 Omvårdnad av personer med schizofreni 

Schizofreni behandlas oftast med en kombination av farmaka och psykoterapi. Farmakologisk 

behandling sker med antipsykotika eller neuroleptika som för det mesta minskar de positiva 

sjukdomssymtomen. Behandling med psykoterapi stärker och stödjer personen/familjen och 

riktas främst mot de negativa symtomen. Bland annat syftar kognitiv beteendeterapi till att 

hjälpa personen med kognitiva funktionsnedsättningar, dynamisk terapi fungerar jagstärkande 

och gruppterapi hjälper till att återskapa sociala kontakter (Ottoson, 2007). 

Flanagan, Davidson och Strauss (2010) menar att lite tid har investerats i forskning kring 

människans subjektiva upplevelser medan de objektiva och observerbara fenomenen är 

relativt välutforskade. Det har visat sig att personers subjektiva upplevelser och känslor är 

minst lika viktiga som objektiva observationer och medicinska diagnoser. Förutom det kan 

personers subjektiva upplevelser skilja sig markant från de objektiva sjukdomskriterierna som 

styr dagens sjukvård (Flanagan et al., 2010).  

Kroppen är människans kontakt i världen men den är mycket mer än bara en fysisk 

företeelse (Eriksson, 2004). Det abstrakta tänkandet och en förmåga att kunna tänka och skapa 

gör varje människa till en unik person. Varje person har sina egna unika subjektiva tolkningar 

och upplevelser av olika fenomen. Likaså upplever varje person, frisk som sjuk, sin verklighet 
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som sann medan omgivningen kan välja att förneka eller bekräfta dessa 

verklighetsuppfattningar och upplevelser.  

Personer med schizofreni upplever sin verklighet som den enda och sanna. Realiteten i 

hallucinationerna och vanföreställningarna är en sanning för dem och en del av deras 

verklighet. Orsakerna till hallucinationerna är till stor del okända men med hjälp av bland 

annat magnetröntgenkamera har man kunnat påvisa liknande hjärnaktivitet vid 

rösthallucinationer som när vi lyssnar på ett samtal. Sjukdomssymtomen framstår ofta som 

bisarra, olämpliga och overkliga i andras ögon vilket leder till att den sjukes värld ofta blir 

förnekad (Raij et al., 2009). För människor som inte har upplevt en psykos eller 

psykosliknande symtom är det väldigt svårt att förstå vad dessa personer tänker och går 

igenom eftersom sociala och verbala funktioner delvis eller helt påverkas vid psykosepisoder.  

Sjukvårdspersonal upplever enligt Sharrock och Happell (2006) att de inte har tillräckliga 

kompetenser att bemöta patienter med psykisk sjukdom/ohälsa på allmänna avdelningar. 

Många tvivlar på sina psykiatriska kunskaper och anser att det oftast inte finns tid över för 

något annat än uppgiftsorienterad vård (Sharrock & Happell, 2006). Allmänna brister i 

vårdpersonalens bemötande av patienter med psykiska sjukdomar och avsaknaden av 

professionell kunskap för att kunna förstå patienter med psykisk sjukdom/ohälsa medför 

svårigheter att kunna erbjuda dessa personer en god vård (Ellis & Philip, 2010). Detta kan 

leda till vårdlidande och vägen till rehabilitering för den sjuke försvåras och förlängs. Med 

vårdlidande menas det lidande som förorsakas patienter till följd av bristfällig och/eller 

utebliven vård (Dahlberg et al, 2003).  

Vård som utgår från psykiskt lidande istället för medicinska diagnoser börjar bli alltmer 

framträdande inom den psykiatriska vården, även om den medicinska synen fortfarande är 

mer utbredd även där. Genom att vårdgivaren skapar sig en förståelse för personens tillstånd 

kan relationen med vårdtagaren bli mer vårdande (Dahlberg et al., 2003). Yip (2004) fann i 

sin studie att människors förståelse för den subjektiva dimensionen kan hjälpa personer med 

schizofreni att återskapa betydelsefulla relationer och inge motivation till att medverka i 

rehabiliteringen.  

 

3 Problemformulering 

Det finns flera objektiva modeller som försöker förklara orsakerna till uppkomsten av 

schizofreni. Vilken av dessa förklaringsmodeller man än ansluter sig till eller tror på är i 
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denna kontext oväsentligt då fokus ligger på den subjektiva dimensionen. Subjektiva 

upplevelser kan skilja sig markant från objektiva observationer men dagens sjukvård inriktar 

sig på det sistnämnda; den är uppgiftsbaserad och tenderar att inte se människan bakom 

sjukdomen. Det råder bristande kunskaper och osäkerhet i bemötandet av personer med 

psykisk sjukdom/ohälsa bland sjukvårdspersonal på allmänna avdelningar. Vårdtagaren får då 

en bristfällig vård och orsakas vårdlidande.  

 

 

4 Syfte  

Syftet med det här arbetet är att beskriva hur personer med schizofreni upplever sin sjukdom 

och livssituation.  

 

5 Teoretisk referensram 

Författarna till detta arbete har valt att använda livsvärldsperspektivet som teoretisk 

referensram. Anledningen till detta val är att livsvärldsperspektivet fokuserar på den unika 

människans syn på sin kropp i samspel med världen så som hon erfar den. Eftersom detta 

arbete handlar om personers upplevelser av schizofreni ansåg författarna att 

livsvärldsperspektivet var en relevant teoretisk koppling. 

Enligt Dahlberg et al. (2003) innebär livsvärldsperspektivet att fokus läggs på att belysa 

hur en människa upplever sin dagliga tillvaro. Detta innebär att man försöker beskriva, se, 

förstå och analysera världen utifrån individens synvinkel. Det är inom livsvärldens ramar 

människan formar mening och innehåll i livet. Människan är därmed en del av sin egen 

livsvärld så länge hon lever och andas. Livsvärlden är människans subjektiva upplevelse av 

världen och grundar sig i den fenomenologiska filosofin och hermeneutiken.  

 Dahlberg et al. (2003) menar att livsvärldsperspektivets styrka ligger i att man inte enbart 

studerar världen eller subjektet utan samspelet emellan dem. Livsvärlden är den levda 

världen. Detta medför att en vård baserad på livsvärlden inriktar sig på vårdtagarens 

perspektiv. Inom den medicinska vetenskapen lägger man stor vikt vid objektivitet såsom 

diagnos och symtom. Livsvärldsperspektivet som grundar sig i vårdvetenskapen fokuserar 

istället på hur en diagnos upplevs av individen, exempelvis schizofreni.  
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 Dahlberg et al. (2003) menar att livsvärldsperspektivet konkretiseras genom att vårdaren 

kan få tillgång till patientens upplevelse av lidande, hälsa, välbefinnande och vård.  Genom att 

patienten delar med sig av sin livshistoria och lidandeberättelse skapas en förståelse inför vad 

lidandet och välbefinnande innebär för patienten.  Detta kräver emellertid att vårdaren innehar 

en etisk medvetenhet samt en öppen och ödmjuk inställning inför vad patienten väljer att 

berätta. Öppenheten är särskilt viktig och förutsätter att vårdaren undanhåller sin egen 

förförståelse inför patienten. Risken är annars att patientens berättelse färgas av vårdarens 

förförståelse och därmed utesluts viktig information kring patientens unika berättelse. I 

livsvärldsperspektivet beaktas människors unikhet gällande livssyn, erfarenheter och 

värderingar vilket kan ses som en viktig nyckel till god och patientfokuserad omvårdnad 

(Dahlberg et al., 2003).  

 

6 Metod 

Författarna har valt att göra en litteraturöversikt vilket innebär att en kunskapssituation över 

det valda vårdvetenskapliga område som är av intresse utförs. För att detta ska vara möjligt 

genomförs en omfattande sökning efter vetenskapliga artiklar och noggrann analys av dessa 

(Friberg, 2006).  

Litteraturöversikten har en kvalitativ och/eller kvantitativ ansats och denna 

litteraturöversikt har baserats på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar, se bilaga 2. Då 

författarna till detta arbete ville undersöka upplevelser hos personer med schizofreni passade 

kvalitativa studier bäst in (Friberg, 2006).  

 

6.1 Datainsamling  

Frågeställningen om hur personer med schizofreni upplever sin sjukdom samt livssituation 

fick utgöra grunden för litteratursökningarna. Artikelsökningarna utfördes i 

litteraturdatabaserna CINAHL och PsycINFO och utgick från sökordet ”Schizophrenia”. För 

att ytterligare begränsa sökningarna kombinerades detta sökord med orden: ”lived 

experience”, ”subjective experience”, ”subjective”, ”qualitative” och “narrative”. Träfflistan 

begränsades genom att artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter 

(peer-reviewed), se bilaga 1.  
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6.2 Urval 

I den initiala fasen av litteratursökningarna låg fokus på att hitta vetenskapliga artiklar som 

stämde överrens med syftet. Artiklarna bedömdes inledningsvis efter titel och abstrakt. I de 

fall abstraktet innehöll betydelsefull information för denna studies valda intresseområde lästes 

hela artikeln igenom grundligt inför eventuell inkludering. Genom att läsa abstrakten kunde 

även artiklar som inte var relevanta för syftet snabbt exkluderas.  

 Eftersom syftet med detta arbete var att få en bred bild av personers subjektiva upplevelser 

av schizofreni avgränsades urvalet till kvalitativa studier.  

 

6.3 Analys av data 

I enlighet med Friberg (2006) bearbetades och analyserades det insamlade datamaterialet i 

olika steg. För att få en helhetsbild av artiklarna lästes dessa igenom noggrant ett flertal 

gånger av båda författarna var för sig. 

 I nästa steg granskades varje artikel var för sig och framträdande teman i resultatet av varje 

studie kunde identifieras. Teman och meningsbärande enheter noterades separat. Därefter 

jämfördes de olika studierna.  Likheter och skillnader mellan teman och meningsbärande 

enheter studier kunde i detta steg identifieras. Slutligen sammanställdes nya övergripande 

teman. Dessa teman utgör rubriker i det här arbetets resultatpresentation.   

 

6.4 Etiska ställningstaganden 

Enligt Forsman (1997) innebär vetenskaplig oredlighet att man medvetet förfalskar, 

förvanskar eller plagierar data. Sabotage, förstörelse och användande av information man inte 

har rätt till räknas även som oetiskt.  

 Författarna till detta arbete har inte på något sätt förvanskat eller förfalskat information. 

Stor noggrannhet har lagts vid att tolka texterna i sin ursprungsmening samt att använda citat 

som är tagna ur sitt ursprungssammanhang. Samtliga artiklar var skrivna på engelska och 

engelsk ordlista användes vid inläsning och bearbetning av texterna för att undvika eventuella 

feltolkningar. Alla citat är skrivna på sitt originalspråk för att minska risken för 

felöversättning.  
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7 Resultat 

I resultatet redovisas analysen av de bearbetade artiklarna som belyser personers upplevelser 

av sin sjukdom och livssituation. Analysen resulterade i sex huvudteman: upplevelser av 

diagnos och medicinering, hallucinationer och vanföreställningar skapar kaos och förvirring, 

känslan av att inte bli förstådd skapar tillbakadragande och ensamhet, relationsproblem, 

osäkra framtidsutsikter skapar hopplöshet och gemenskap och sociala nätverk skapar trygghet. 

 

7.1 Upplevelser av diagnos och medicinering 

I studierna av Geanellos (2005) & Barker et al. (1999) framkommer det att  upplevelserna av 

att få diagnosen schizofreni var subjektiva bland deltagarna. Det fanns deltagare som hade 

svårt att acceptera sin diagnos och det faktumet att de var psykisk sjuka (Geanellos, 2005; 

Kowlessar & Corbett, 2009). Svårigheterna uttryckte deltagarna på följande sätt: 

 

When the psychiatrist told me I had schizophrenia I didn't believe him. For so 

long, I refused to accept I had a serious mental illness (Geanellos, 2005 s.12) 

 

I don’t have mental illness, the voices are real… (Kowlessar & Corbett, 2009 s.88). 

 

Även upplevelser kring medicineringen och dess effekter visade sig vara av blandad karaktär 

(Geanellos,2005; Barker, Lavender & Morant, 1999). Medicineringen upplevdes av vissa som 

effektiv; deltagarna berättar att symtomen förbättrades och att livet därmed blev lättare att 

leva. Andra deltagare berättar om den misstänksamhet som upplevdes kring medicineringens 

effekt (Barker, Lavender & Morant, 1999; Kowlessar & Corbett, 2009). Frestelsen att sluta 

medicineringen var för några deltagare stor då läkemedelsbiverkningar var vanligt 

förekommande och påverkade personerna på ett negativt sätt. Många uttryckte rädsla för 

biverkningarna (McCann & Clark, 2004). Några av deltagarna berättar: 

 

When I first started taking it, my mouth went really funny. I couldn’t close 

my mouth properly. I couldn’t talk. My tongue went numb. I was so scared. I 

thought I was going to turn into to one of those people that go [obviously 

look mentally deranged]. I thought, “I don’t think I am going to take this 

medicine much more (McCann & Clark, 2004 s.792). 
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After medication, it feels like I've slowed down, everything is going a lot 

slower (McCann & Clark, 2004 s.792) 

 

7.2 Hallucinationer och vanföreställningar skapar kaos och förvirring 

Att leva med schizofreni och dagligen handskas med uppmanande eller kommenterande röster 

kan för den drabbade innebära både kaos och förvirring. Dessa upplevelser påverkar 

individens inre värld och skapar problem att kunna leva ett normalt liv. Rösterna upplevs ofta 

som bisarra och obegripliga. Då rösterna är både tidskrävande och utmattande blir det svårt att 

fokusera på dagliga aktiviteter såsom arbete, studier och vila (Geanellos et al, 2005).  

 

I found it hard to do my work, to get out of bed, or to be with my friends… 

events seemed overwhelming. (Geanellos, s.11).  

 

Vardagen upplevs som svår och de grundläggande göromål som tidigare tagits för givna ter 

sig besvärliga och omöjliga att utföra (Pejlert et al., 1999; Gee, et al., 2003; Geanellos, 2005). 

I en studie av Pejlert et al. (1999) berättar de intervjuade personerna om en känsla av 

handikapp och rädsla för att förlora kontakt med vardagen; att inte förmå leva som förr, innan 

sjukdomen bröt ut. Personer med schizofreni lider ofta av en konstant trötthet vilket kan vara 

en biverkning av själva sjukdomen och/eller medicineringen.  

 I en studie av Barker et al. (2001) beskriver deltagarna det kaos som den första psykotiska 

episoden medförde. Verklighetsuppfattningen förvrängdes i takt med att rösthallucinationerna 

upptog deras tankeverksamhet.  

 

The voices were good and evil and I just sort of collapsed that night. I was getting 

overwhelmed with voices in my head; thought bombardment (Barker, s. 204). 

 

I en studie av Quin et al., (2009) framkom det att rösterna, inkräktarna, var både störande och 

hotfulla. Deltagarna beskrev hur rösterna i varierande grad pendlade mellan elaka 

kommentarer och direkta dödshot. Några deltagare i studien menade dock att rösterna ibland 

kunde vara sällskapliga och visa intresse för deras liv vilket ledde till minskade känslor av 

ensamhet. Vanföreställningar och hallucinationerna gör det svårt att skilja det verkliga från 

det fiktiva. När symtomen tar över förloras kontroll över livet och verkligheten. Personer som 
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drabbas av schizofreni upplever ofta en djup frustration över att inte längre ha kontroll över 

sitt eget liv och sina tankar (McCann & Clark, 2004; Geanellos, 2005). 

 Rösthallucinationer påverkar till stor del den drabbades subjektiva livsvärld på ett negativ 

sätt. Upplevelser av att känna sig förlorad i sig själv och att hela världen plötsligt förändrats är 

vanliga hos personer med schizofreni (Barker, Lavender & Morant, 2001). I studien av Gould 

et al., (2005) beskrev deltagarna att sjukdomen upplevdes både skrämmande och oväntad när 

den smög sig på. Schizofrenin upplevdes som ett bombnedslag i deras liv. En deltagare 

förklarar:  

 

I remember one day…that everything crumbled…It was probably one of the worst 

days of my life…Before that I was just kinda complacent…you know, not just 

coasting through life, you know, normally…Then everything dormant and the all of 

a sudden…it’s like your whole mind just gets wiped and clean and…you gotta 

restart your whole life because all these negative things kinda get written on the 

blackboard (Gould et al. s.470) 

 

Kontrollförlusten som sjukdomen medför beskrevs av deltagarna som en dator som plötsligt 

kraschar, hjärnan kollapsar och självbilden förändras. Deltagarna upplevde svårigheter att 

veta hur de skulle gå vidare med livet, vad som skulle ske härnäst och hur de skulle starta om 

den kraschade datorn (Gould et al., 2005).  

 Identiteten ifrågasattes av några deltagare då de upplevde ambivalens och blev kritiska till 

om de verkligen led av schizofreni. Osäkerheten kring identiteten påverkade deltagarnas 

attityder och uppfattningar och visade sig ha kopplingar till deltagarnas tidigare 

livserfarenheter (Kowlessar & Corbett, 2009). En deltagare beskriver: 

 

I don’t believe I’ve got a mental illness it’s more phsycological with me. It’s 

never been looked into though… (Kowlessar & Corbett, s. 88).  

 

 

7.3 Känslan av att inte bli förstådd orsakar tillbakadragande och ensamhet 

Personer med schizofreni lever stora delar av sina liv ensamma i avskildhet från omgivningen 

(Quin et al., 2009;  Geanellos, 2005; McCann & Clark, 2004; Humberstone, 2002). Pejlert et 

al. (1999) menar att dessa personer upplever ensamhet eftersom det inte finns någon som 

liknar dem själva, de passar inte in i samhällsbilden av hur en normal människa bör vara. 
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Quin et. al (2009) och Geanellos (2005) beskriver tillbakadragande bland personer med 

schizofreni med en känsla av oförståelse hos andra människor. Detta resulterade i att personer 

med schizofreni konfronterade den påfrestande sjukdomen på egen hand utan att våga söka 

någon hjälp utifrån. 

I en studie av Gee et al. (2003)  framkommer det att oförståelse och okunskap kring 

psykiska sjukdomar ute i samhället ligger till grund för den isolering och ensamhet som 

många personer med schizofreni upplever. En av deltagarna i studien förklarar: 

 

 Ehmmm... I don't know if it's just that they don't know much about it and they... 

Maybe they're scared that it's going to affect them maybe. /.../ They aren't aware 

about mental illness themselves and they want to keep as far away as possible from 

that kind of thing... (Gee et al., 2003). 

 

McCann & Clark (2004) hade en annan förklaring där isolering och tillbakadragande kunde 

bero på den skam som personer upplevde efter psykosepisoderna. De var rädda för att göra 

bort sig eller säga något olämpligt vilket andra inte kunde förstå. Detta ledde till att dessa 

personer inte vågade prata öppet om sina bekymmer och tillbakadragandet blev ett faktum. En 

deltagare utrycker detta på följande sett: 

 

I couldn't tell anyone what was happening because I was so afraid of being labelled 

"crazy" (Geanellos, 2005 s.10).  

 

Känslor av att inte blir förstådd och avsaknaden av någon som liknar dem själva orsakade oro 

och rädsla inför att bli betraktade och sedda som annorlunda (Quin et al., 2009; Gee et al., 

2003). Sjukhusvistelse och att ha en psykisk diagnos orsakade stigmatisering och var en 

bidragande faktor till dessa känslor. En känsla av att inte bli sedd och lyssnad till som en 

medmänniska var framträdande i vårdsammanhang. Deltagarna i studien upplevde att de blev 

sedda utifrån diagnosen och att de blev märkta som schizofrena (Kowlessar & Corbett, 2009). 

Humblestone (2001) menar att tillbakadragande kan leda till att personer blir förbisedda och 

inte får den behandling de behöver. 

Deltagarna i liknande studier beskriver sina upplevelser kring stigmatisering och känslor 

av att bli behandlade som annorlunda på följande sätt: 
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I just felt labelled a schizophrenic or whatever my diagnosis in hospital and 

felt I couldn't get away from it... (Kowlessar & Corbett, 2009 s.91) 

 

They can be ingorant, they can treat me like a child, they can treat me like a 

plastic, they can treat me like nothing. They treat me like a different sort of 

person, different, boring old Jack (Humberstone, 2001 s.370). 

 

7.4 Relationsproblem  

Pejlert et al. (1999) och Quin et al. (2009) framhåller att personer med schizofreni ofta har 

svårt att behålla sina sociala kontakter. Ofta handlar det om tvistande familjerelationer samt 

ett ointresse och svårigheter till att knyta kontakter med motsatta könet (McCann & Clark, 

2004; Quin et al., 2003). 

Svårigheter att knyta nya kontakter samtidigt som de gamla försvinner orsakar förlust av 

deras sociala nätverk (Quin et al., 2009). McCann & Clark (2004) menar att relationsproblem 

med vänner och familjen förstördes till följd av sjukdomsyttringarna. Deltagarna beskriver 

förlusten av sina sociala nätverk på följande sätt: 

 

 

I gradually lost all my human relationships… my girlfriend, then my 

immediate family, then friends and coworkers (Geanellos, s.11).  

 

 They [people around] backed off. They did not want anything to do with me. 

Most of my friends disappeared (McCann & Clark, s.791). 

 

It destroyed the relationships I had with my family, including my son. It 

destroyed every element of it over the years... (McCann & Clark, s.791).   

 

I Quin et al. (2003) och Humberstone (2001) studie framkommer det att relationsproblem 

yttrar sig i emotionella svårigheter såsom att inte kunna visa sina känslor inför andra medan 

McCann & Clark (2004) förklarar fenomenet som bristande tillit mot andra. En av deltagarna 

uttrycker sina svårigheter att inte kunna lita på andra så här: 

 

I've never trusted anyone, not my family, no one. But if you work up a trust 

with someone, which is hard, because then you always get paranoid even the 
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person you trust, you get paranoid of what they are doing to you. So it's hard 

(McCann & Clark, 20004 s.788). 

 

Relationsproblemen och svårigheterna att behålla samt skapa ett socialt nätverk menade några 

personer vara orsakad av medicineringen. Det rådde blandade känslor kring effektiviteten av 

farmaka och några personer uttryckte att biverkningarna utav dessa minskade deras 

möjligheter till att leva ett socialt liv (McCann & Clark, 2004; Quin et al., 2003). 

  

7.5 Osäkra framtidsutsikter skapar hopplöshet  

I Gee et al.,( 2003) och McCann & Clark, (2004) studie framkommer det att personer med 

schizofreni upplevde oro och hopplöshet inför framtiden. Oron inför att inte kunna fungera 

som tidigare och ovissheten inför när nästa psykosepisod skulle bryta ut skapade känslor av 

hopplöshet. McCann & Clark (2004) menar att personer med schizofreni har svårigheter med 

att se någon framtid i att leva med sjukdomen. En person uttrycker detta på följande sätt: 

 

It's just that I think there's not going to be anything good about the future and 

that I'm always going to be like this. Well, I think that things can't change and 

that things are going to stay the same (Gee et. al., 2003). 

 

Gee et al. (2003) beskrev i sin studie de svårigheter som deltagarna upplevde då sjukdomen 

hindrade dem från att kunna fungera och leva som tidigare. Arbetslösheten och sysslolösheten 

ledde till tristess hos deltagarna. McCann & Clark (2004) menar att upplevelser av hopplöshet 

och ovisshet inför framtiden medför att personer med schizofreni känner sig uttråkade. Steget 

till att börja med drogmissbruk eller självskadebeteende ligger nära tillhands. Känslor av 

tristess och ovisshet kunde vara så starka att den sjuke började tänka suicidalt. Humberstone 

(2001) menar att psykosen i sig kan orsaka att personer börjar tänka i suicidala banor. En av 

deltagarna i en studie berättar om sina mörka tankar i en intervju:  

 

...I've even tried committing suicide once... I took three beer 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 the illness (McCann & Clark, 2004 s.789). 
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7.6 Gemenskap och sociala nätverk skapar trygghet 

I studierna av Pejlert et al. (1999) och Kowlessar & Corbett (2009) beskriver deltagarna 

vikten av att känna gemenskap med andra människor. Schizofrenin i sig gör att många 

drabbade känner sig ensamma och annorlunda vilket innebär att ett socialt nätverk blir extra 

viktigt. En deltagare beskriver de positiva upplevelserna av att leva i ett gemensamt 

stödboende för personer med schizofreni: 

 

…living and being with other patients you build life friends really…I share 

with two other people here and we have formed good friendships. We all get 

along really well… (Kowlessar & Corbett, s. 90). 

 

I en studie av Pejlert et al., (1999) beskrev deltagarna hur olika relationerna med vårdarna 

kunde se ut. En del vårdare tycktes ha en bättre attityd gentemot personer med schizofreni än 

andra. En engagerad vårdare kan bidra till en känsla av trygghet som i bästa fall medför en 

utveckling i hälsoprocesserna för den sjuke. En god vårdare bör vara intresserad av att lyssna, 

ärlig, rolig, snäll, förstående och lugn enligt deltagarna. En deltagare beskriver: 

 

”Kind and to understand different kinds of people…not to make you feel 

ashamed and such like…you think that you feel stupid in a way like” (Pejlert 

et al., s. 667).  

 

Pejlert et al., (1999) studie visar att deltagarna på ett stödboende upplevde lidande då vårdarna 

använde sin maktposition genom att uppvisa en hård och dominant attityd. Deltagarna kände 

sig förminskade och ledsna då vårdarna agerade med ilska och stränga regler. Trots detta var 

deltagarna medvetna om att det ibland kunde bli stökigt på avdelningen och menade att 

vårdarna ibland var tvungna att tillämpa en hårdare attityd.  

 Flera studier tyder på att personer med schizofreni upplever ett stort behov av att få stöd 

från familj och vänner. Ett stödjande socialt nätverk förefaller ha en positiv inverkan på 

hälsan och förmågan att ta kontroll över sitt liv (Geanellos, 2005; Gould et al., 2005; 

Humberstone, 2002).  

 I en studie av McCann & Clark (2004) beskriver deltagarna att tron på en högre makt 

hjälpt dem att acceptera och leva med schizofreni. Deras tro hjälpte dem att hitta en mening i 

sjukdomen vilket ledde till känslor av trygghet istället för förtvivlan. Att ha en församling att 
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gå till innebar för några av deltagarna nya bekantskaper och avkoppling. En deltagare 

beskriver: 

 

I’ve got a spiritual relationship with God, true. When your mind is sort of 

being tormented, He’s the only thing – I say Him – that can reach deep down 

and say, “You are all right” (McCann & Clark, s. 790).  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  

Detta arbete består endast utav kvalitativa artiklar i resultatet. Kvantitativa artiklar uteslöts då 

dessa studier framställs mer objektivt, något författarna till detta arbete ville undvika. 

Kvalitativ forskning använder sig av intervjuer som tillåter deltagaren att berätta fritt kring 

sina upplevelser. Personer med kommunikationssvårigheter har fler möjligheter att komma till 

tals och eventuella missuppfattningar av frågor kan undvikas (Friberg, 2006). 

Subjektiva upplevelser av psykiska sjukdomar och ohälsa är relativt outforskade områden. 

Författarna till detta arbete har inte på något sätt begränsat sökandet med undantag för 

begränsningen till kvalitativa artiklar. Ändå upplevde författarna svårigheter att finna relevant 

forskning som svarade till syftet med arbetet. Det handlar inte om att personer med psykisk 

sjukdom/ohälsa inte är villiga att framföra sina upplevelser och dela de med omvärlden. 

Taylor et al. (2010) har undersökt personers upplevelser av deltagandet i studier som 

analyserar subjektiva erfarenheter. Majoriteten av de intervjuandes feedback handlade om 

positiva upplevelser; känsla av att vara involverad och terapeutisk effekt. En liknande studie 

av Rosen et al. (2007) visar att personer fann deltagandet fördelaktig och kunde tänka sig att 

medverka i framtida undersökningar.   

I en studie av Ascoli och Samsonovich (2008) problematiserar forskaren varför 

mänskligheten lyckats komma så långt med den teknologiska utvecklingen men inte lyckats 

nå lika långt när det gäller forskningen kring subjektiva upplevelser (Ascoli & Samsonovich, 

2008). Eftersom det alltid har lagts ner mycket fokus på objektiviteten kan ha subjektiva 

upplevelser helt enkelt uteblivit och inte lika mycket studier som handlar om dessa finns 

tillgängliga.  
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8.2         Resultatdiskussion 

Att skapa sig en förståelse för en annan människas livsvärld förefaller vara en komplex 

uppgift. I resultatet har författarna sammanställt de olika upplevelser deltagarna i de 

granskade studierna erfarit. I många fall har upplevelserna kunnat kopplas till gemensamma 

teman vilket författarna infogat i resultatet. Å ena sidan har detta lett till ett överskådligt sätt 

att skapa en djupare förståelse för hur personer med schizofreni upplever sin sjukdom. Å 

andra sidan har författarna upptäck hur mångtydig och subjektiv människans livsvärld faktiskt 

är. Då människan och hennes livsvärld är unik kan vi aldrig hundraprocentigt förstå eller ens 

jämföra en individs upplevelse med någon annans. Exempelvis kan upplevelsen av ensamhet 

ha en specifik betydelse för en person medans den för någon annan person har en helt annan 

innebörd. Dessutom har studier visat på att individens livsvärld till stor del påverkas av 

individens tidigare livserfarenheter. I en studie av Biley & Galvin (2007) framkommer det att 

upplevelser och erfarenheter från människans levda liv ligger till grund för hur vi tolkar och 

ser på tillvaron vi lever i. Det är därför viktigt att beakta att svåra upplevelser tidigare i livet 

kan förklara varför individens livsvärld ser ut som den gör.  

 Dahlberg et al. (2003) framhåller att människans livsvärld i högsta grad är subjektiv och att 

det är viktigt att ha detta i åtanke när man som vårdare försöker tolka och skapa sig en 

förståelse för en persons upplevelser. Vidare betonar Dahlberg et al. (2003) att det kan te sig 

problematiskt för vårdare att bemöta och förstå personer som erfar sin livsvärld på ett annat 

vis än vad vi är vana vid, exempelvis personer med psykos. Det är då extra viktigt att vårdaren 

är lyhörd inför det personen beskriver och därmed kan tolka de fragment utav livsvärlden som 

framkommer. Bemötandet och vårdandet utav personer som erfar sin livsvärld på ett 

avvikande sätt bör präglas av samma omsorg och respektfullhet som personer med en mer 

lättförståelig livsvärld. Fokus bör inte läggas på i vilken grad personens medvetande påverkar 

livsvärlden utan istället hur den unika personen erfar världen och omgivningen.  

 Genom att vårdaren på ett ödmjukt och respektfullt sätt närmar sig en persons livsvärld kan 

en förståelse för hur det kan upplevas att leva med schizofreni byggas upp. Författarna till 

detta arbete har velat belysa hur personer med schizofreni kan uppleva sin sjukdom och 

livssituation. Resultatet ger en god inblick i de erfarenheter deltagarna i de granskade 

studierna valt att dela med sig av. Förhoppningen är att detta kan ge vårdare underlag för ett 

bättre bemötande av dessa personer genom ökad förståelse och ödmjukhet. Det är dock viktigt 

att understryka att resultatet endast påvisar ett begränsat antal personers upplevelser av sin 
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schizofreni. Givetvis finns det personer som upplever denna sjukdom på helt andra sätt då 

människors livsvärld och erfarenheter är unika och inte enbart kopplade till en specifik 

sjukdom eller en livssituation.  

 Det noterades under sökning och bearbetning av tidigare gjorda studier att fokus främst 

ligger på positiva symtom av schizofreni medans negativa symtom inte verkar vara lika 

omskrivna. Även granskad litteratur använder sig av kriterier som i första hand tar upp de 

positiva symtomen för definition av schizofreni. Negativa symtom av schizofreni så som det 

framgår i bakgrunden är till exempel känsloavtrubbning, tillbakadragande, motivationsbrist, 

passivitet, nedsatt koncentrationsförmåga och tankestörningar. Dessa symtom kan tyckas vara 

svåra att komma åt och behandla eftersom de kan vara mindre synliga och inte lika självklara 

som de positiva symtomen. Möller (2007)  understryker att det finns brist på effektiv 

behandling av negativa symtom och att de oftast är svåra att diagnosticera. Tsai et. al. (2010) 

menar att svårigheterna i diagnosticeringen och behandlingen kan grunda sig i symtomens 

oförutsägbarhet och subjektivitet då personer med sådana symtom kan reagera olika och helt 

individuellt. Författarna till detta arbete anser att det behövs mer forskning kring de negativa 

symtomen i samband med schizofreni för att öka förståelsen för hur de upplevs av personer 

som lever med schizofreni. 

 Under arbetets gång har författarna lagt märke till att personer med schizofreni upplever en 

hög grad av stigma och utanförskap vilket beskrivs under rubriken "känslan av att inte bli 

förstådd skapar tillbakadragande och ensamhet". Författarna kunde i de bearbetade artiklarna 

utröna att personer med schizofreni upplever rädsla att bli sedda och behandlade som 

annorlunda. De uttryckte särskild oro inför detta i samband med vistelse på sjukhus. Tankar 

väcktes kring ämnet om varför personer med schizofreni upplever denna oro på sjukhus. 

Författarna till detta arbete har under arbetets gång kunnat urskilja att personer med 

schizofreni känner sig annorlunda till följd av att personal inte har tillräckligt med kunskaper 

av hur det är att leva med schizofreni. Oförståelse och okunskap leder till osäkerhet hos 

vårdpersonalen vilket i sin tur leder till ett bristfälligt bemötande av dessa personer. 

Författarna menar därför att fortsatt forskning och utbildning till vårdpersonal kring psykiska 

sjukdomar/ohälsa är nödvändig för att öka kunskapen inom området. Detta kan i bästa fall 

minska rädslan av att betraktas och behandlas som annorlunda hos personer med schizofreni.  

Ett annat närliggande fenomen som framkommer i resultatet är hur vårdarnas attityder kan 

påverka personer med schizofrenis välbefinnande på ett negativt sätt. Vårdare besitter inom 
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vårdkontexter redan från början en makt som, om den används på fel sätt, kan skapa 

vårdlidande för patienter. 

 Enligt Wiklund (2003) är vårdandets syfte att genom ett ödmjukt förhållningssätt stärka 

patienten till den grad att patienten kan tillvarata sina egna resurser. Vårdrelationen kräver då 

att vårdaren använder sin kunskapsmakt genom att främja patientens intressen. Om vårdaren 

istället använder sin makt på ett dominant sätt fråntas patienten sin värdighet och åsamkas 

lidande.  

 Personer med schizofreni är i stort behov av stöd från familj och vänner. Eftersom många 

har väldigt få människor i sina sociala nätverk spelar även vårdgivarna en väsentlig roll i 

deras liv. För att kunna bemöta människor utifrån deras livsvärldsperspektiv och att kunna 

öppet närma sig personen får inte förutfattade meningar styra vårdarens bemötande och 

vårdhandlingar. I arbetet framkommer det att allmänhetens samt sjukvårdpersonalens 

bemötande av personer med psykisk ohälsa och deras kunskap kring psykiska sjukdomar är 

bristande och otillräcklig. En studie av Björkman et al. (2008) har visat på att det förekommer 

negativa attityder mot personer med psykisk ohälsa bland vårdpersonalen. Sämst av alla 

granskade psykiska sjukdomar är inställning mot schizofreni. Det framkommer i studien att 

vårdpersonalens attityder kan liknas med de åsikter och den etikettering som förekommer 

bland allmänheten (Björkman et al., 2008). Författarna till detta arbete anser att detta orsakar 

patienterna vårdlidande och en omöjlighet att närma sig personen utifrån hans eller hennes 

livsvärld. Stigmatisering, diskriminering och förutfattade meningar om schizofreni bidrar 

även till att personer med schizofreni får svårigheter att integreras in i samhället. Detta leder 

till en ond nedåtgående spiral för personer som lider av schizofreni.  

 Det råder okunskap om psykiska sjukdomar, i detta fall schizofreni, bland 

sjukvårdspersonalen och författarna anser att det borde läggas mer vikt på utbildningen 

eftersom schizofreni inte behöver bli av kronisk karaktär och den kan vara behandlingsbar 

med rätt behandling och bemötande. Med professionell kunskap och förståelse kan personer 

med psykisk sjukdom/ohälsa erbjudas mer individanpassad vård och därmed tillföras godare 

förutsättningar för att hantera sin sjukdom/ohälsa.  
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9 Slutsatser 

I detta arbete har författarna försökt lyfta fram hur personer med schizofreni kan uppleva sin 

sjukdom och livssituation. Det har framkommit att de upplever en rad känslor som påverkar 

deras liv.  Förutom att sjukdomen påverkar den sjukes liv har det framgått att även samhällets 

syn på personer med schizofreni bidrar till deras upplevelser. Resultatet är sammanställt av 

den forskningen som är aktuell i nuläget. Det krävs mer fokus på och forskning kring 

subjektiva upplevelser för att kunna erbjuda den vård och det bemötande personer med 

schizofreni behöver.
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575 - Gould, et. al. (2005) 

- Kowlessar & Corbett (2009) 

Academic 

Search 

Schizophrenia 

AND life 

experience 

AND 

subjective 

63 - Humberstone (2002) 

- Gee, et. al. (2003) 

- Geanellos (2005) 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
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Resultat 

Pejlert, A., 

Asplund, K. & 

Norberg, A. 

 

 

 

 

 

 

Towards 

recovery living 

in a home-like 

setting after the 

move from a 

hospital ward. 

(1999), 

Skandinavien. 

Journal of Clinical 

Nursing. 8: 663-674  

Att undersöka hur 

personer med 

schizofreni upplever 

sin sjukdom kopplat 

till det dagliga livet, 

vård och miljö. 

Kvalitativ studie. Sex 

personer med schizofreni 

intervjuades med 

videoinspelade intervjuer. 

Intervjuerna 

transkriberades, kodades 

och jämfördes med två 

likadana intervjuer som 

gjorts vid tidigare tillfällen. 

  

Känsla av isolering hade starka 

samband med vård på sjukhus. 

Personerna upplevde en rad fler 

positiva effekter i vardagslivet då 

vården skedde i hemlik miljö. Fysiska 

symtom av sjukdomen minskade då 

personerna kände tillhörighet, 

kontinuitet och gemenskap. 

Barker, S., 

Lavender, T. & 

Morant, N.  

Client and 

family 

narratives on 

schizophrenia. 

(2001), UK. Journal 

of Mental Health. 

10, 2. 199-212 

Att utifrån patienters 

och anhörigas 

subjektiva berättelser 

få en inblick i hur 

utveckling och 

upplevelse av 

schizofreni kan te sig.  

Kvalitativ metod utifrån 

grounded-theory. Åtta 

personer med schizofreni 

och åtta nära anhöriga 

intervjuades med 

semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna 

röstinspelades och 

transkriberades. Datan 

delades sedan upp i mindre 

meningsbyggnader, 

tematiserades och 

kategoriserades.  

Perioden innan schizofrenin bröt ut 

beskrevs av båda parterna som en 

period av relationsproblem. När den 

första psykosen bröt ut berättar 

patienten om den förvirring som 

upplevdes. Anhöriga upplevde 

svårigheter att förstå den sjuke vilket 

ledde till missförstånd. Den första 

sjukhusvistelsen beskrevs som en 

negativ upplevelse av båda parter.  
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Geanellos, R. Adversity as 

opportunity: 

Living with 

schizophrenia 

and developing 

a resilient self 

(2005), Australien. 

International 

Journal of Mental 

Health Nursing 14: 

7-15. 

Att förstå personers 

subjektiva upplevelser 

av att leva med 

schizofreni.  

Kvalitativ metod med 

hermeneutisk analys. 

Intervjuer av 19 personer 

med schizofreni 

publicerade i vetenskapliga 

tidskriften The 

Schizophrenia Bulletin 

användes. Data bearbetades 

med dialektik mellan 

textinnebörd och tolkning 

för att behålla ensidighet. 

Texterna omlästes, 

kategoriserades och 

meningsbärande enheter 

identifierades. 

Att leva med sjukdomen är 

förvirrande och ansträngande. 

Ensamhet, en strävan att leva normalt, 

otillräcklig hjälp och distansering i 

relationer till andra gör personer 

sårbara och minskar motståndskraft.   

Gee, L., Pearce, 

E. & Jackson, 

M. 

Quality of life 

in 

schizophrenia: 

A grounded 

thery 

(2003), UK. Health 

and Quality of Life 

Outcomes. 1:1-11. 

Att utforska 

schizofrenins effekter 

på livskvalitet. 

Kvalitativ metod utifrån 

gruonded-theory. Sex 

personer med schizofreni 

mellan 20-55 år 

intervjuades. Intervjuerna 

spelades in för att senare 

transkriberas. Datan 

delades sedan upp, 

tematiserades och 

kategoriserades. 

Tio teman identifierades som har 

påverkan på livskvalitet: 

relationssvårigheter, minskad kontroll 

av deras beteende och handlingar, 

finansiella konstriktioner, svårigheter 

att arbeta och få ett arbete, 

sjukdomens symtom, 

läkemedelsbiverkningar och attityder 

till dessa, oro för framtiden, 

stigmatisering samt reaktioner av att 

leva med schizofreni. 

Gould, A., 

DeSouza, S., 

Rebeiro-Gruhl, 

K-L.  

And then I Lost 

that Life: a 

Shared 

Narrative of 

(2005), Kanada. 

British Journal of 

Occupational 

Therapy, 68 (10) 

Att undersöka hur fyra 

unga män med 

schizofreni upplever 

sjukdomen före och 

Kvalitativ, narrativ studie. 

Halvstrukturerade 

intervjuer. Fenomenologisk 

analys.  

Deltagarna beskriver hur det är att 

förlora sig själv och sitt liv till 

sjukdomen. Samt hur det tvingas 

anpassa sig till diagnosen för att 
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Four Young 

Men with 

Schizophrenia 

efter diagnosticering.  kunna leva vidare.  

Humberstone, 

V. 

The experiences 

of people with 

schizophrenia 

living in 

supported 

accommodation: 

a qualitative 

study using 

grounded theory 

methodology 

(2002), Nya 

Zeeland.  

Australian and New 

Zealand Journal of 

Psychiatry. 36:367-

372. 

Att undersöka 

subjektiva erfarenheter 

av personer med 

schizofreni boende på 

bemannad stödboende.  

Kvalitativ metod utifrån 

grounded-theory. 13 

personer intervjuades med 

ljudinspelade 

semistrukturerade 

intervjuer. Datan 

transkriberades och 

kodades. Identifierade 

teman diskuterades med de 

intervjuade.  

Sjukdomen ses som en kamp om 

överlevnad. Många upplevde 

ensamhet, förlorad identitet och 

oberoende samt längtade efter en 

närmare kontakt med familjen. 

Religiös tro ingav de hopp och 

mening.  

Kowlessar, O. 

A. & Corbett, 

K. P. 

The lived 

experience of 

mental health 

service users in 

a UK 

community 

rehabilitation 

scheme 

(2009), UK. 

International 

Journal of Therapy 

and Rehabilitation, 

2(16):85-95 

Att förstå och belysa 

de levda 

erfarenheterna hos 

personer med 

schizofreni på ett 

psykiatriskt 

gruppboende. 

Kvalitativ explorativ studie 

med fenomenologisk-

hermeneutisk analys. Sju 

män med schizofreni 

mellan 18-65 år 

intervjuades. 

Semistrukturerade, 

videoinspelade intervjuer 

användes. Intervjuer 

transkriberades, kodades 

och meningsbärande 

enheter identifieras så att 

genensamma teman 

identifierades. 

Diagnosen påverkade deltagarnas 

identitet: stigmatisering, bieffekter av 

mediciner och förnekelse av 

diagnosen fanns där. Strävan efter 

oberoende var viktig för alla 

intervjuade och många tyckte att 

gruppboendet erbjöd de detta likaså 

underlättades de att skapa nya sociala 

relationer. Deltagarna uttryckte att de 

var involverade i omvårdnaden på 

gruppboendet mer än på sjukhuset. 

McCann, T. V. 

& Clark E. 

Embodiment of 

Severe and 

Enduring 

(2004), Australien. 

Issues in Mental 

Health Nursing, 

Att utforska hur unga 

vuxna med schizofreni 

upplever sjukdomen 

Kvalitativ deskriptiv studie 

med tolkande 

fenomenologisk analys.  

Att leva med schizofreni är en 

skrämmande och pinsam upplevelse 

för många. Brist på självförtroende 
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Mental Health 

Illness: Finding 

Meaning in 

Schizophrenia 

25:783-798 som ett förkroppsligat 

fenomen och hittar 

mening i den. 

Nio personer med 

schizofreni intervjuades 

med ostrukturerade 

intervjuer. 

och svårigheter till tillit gjorde det 

svårt för individer att kunna återuppta 

sociala relationer. Hopplösheten om 

framtiden bidrog till 

självmordstankar/handlingar. 

Läkemedelsbieffekter var 

skrämmande för patienter. 

Quin, R. C., 

Clare, L., Ryan, 

P. & Jackson, 

M. 

“Not of this 

world”: The 

subjective 

experience of 

late-onset 

psychosis 

(2009), Irland. 

Aging & Mental 

Health 13(6): 779-

787 

 

Att undersöka 

subjektiva erfarenheter 

och psykologiska 

funktioner hos äldre 

med sent-debuterad 

schizofreni (parafreni). 

Kvalitativ explorativ studie 

med fenomenologisk 

analys. 

Sju personer med parafreni 

mellan 67-87 år 

intervjuades med 

semistrukturerade 

intervjuer. 
 

Relationssvårigheter och begränsad 

socialt nätverk bidrar till social 

isolering. Många kände sig 

annorlunda, diskriminerade och 

upplevde intrång i sina privata liv. De 

ville hantera sina bekymmer och 

symtom på egen hand och pratade 

ogärna om sjukdomen med andra 

eftersom de inte kunde förstå. Att 

söka alternativa religiösa förklaringar 

till sjukdomen var ofta 

förekommande.  

 

 


