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___________________________________________________________________________

Schizofreni är en allvarlig, psykisk sjukdom med mentala störningar och förlust av 
kontakt med verkligheten. Sjukdomen påverkar hela personens livssituation. Syftet 
med denna litteratur studie var att beskriva hur det är att leva med schizofreni. 
Metoden som används var en litteraturstudie. En samlingsnovell med patientens 
berättelse och tre självbiografier av människor som själv upplevd schizofreni har 
analyserats samt en roman av en författare som var i nära kontakt med en schizofren 
patient. De analyserades enligt Lyckhage modellen för att analysera berättelser. Sju
kategorier har framkommit i resultaten som uttrycks med: Leva i en främmande och 
ond värld, Självmord, Relation till vårdpersonalen, Familjen och närstående, 
Självuppfattning, Att uppleva ångestattacker, samt Inre röster och hallucinationer.  
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Schizophrenia is a serious psychological disease with mental disorder and loss of reality. 
The disease affects the whole life situation for the individual. The aim with this literature 
review was to describe how it is to live with schizophrenia. The method that is used is 
literature studies which means that a collection of different patients´ stories, three 
biographies written by people who themselves have experienced schizophrenia have been 
analysed but also a novel written by an author who was in close relation with a 
schizophrenic patient. These materials have been analysed according to Lyckhage´s model
for analysing stories. Eight categories have emerged in the result giving utterance to: To 
live in an alien and evil world, suicide, relation to the nursing staff, family and relatives, 
self-concept, experiencing anxiety attacks, and inner voices and hallucinations.
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INLEDNING

Att beskriva upplevelser av schizofreni är egentligen en omfångsrik uppgift. Oftast finns 
det en hel värld som kan upplevas främmande, svår att förstå och långt från den värld som 
sjuksköterskan vanligtvis möter bakom patientens tankar och som sällan kommer till 
uttryck. Namnet schizofreni väcker många tankar hos allmänheten, ofta fördomar och 
myter. Dessa fördomar och myter uppstår när kunskapsnivån om schizofreni är för svag. 
Ett viktigt mål för arbetet är att skapa en flerdimensionell bild av sjukdomen som kan leda 
till att fördomarna minskar. Vad vi har valt att skriva om är just den okända sjukdomen, 
men främst hur det är att leva med schizofreni. I denna litteraturstudie försöks det att 
utifrån patientens perspektiv se på sjukdomen för att på ett lättare och mer korrekt sätt 
kunna bemöta dessa patienter. Det är viktigt att kunskapen om denna psykiatriska sjukdom 
ökar. Kunskapen är speciellt viktigt för sjuksköterskor som någon gång under sitt yrkesliv 
kommer att möta patienter som lider av schizofreni. Därför är det viktigt att sjuksköterskor 
får en bättre förståelse av patienter med schizofreni. Men sjuksköterskor kommer kanske 
aldrig riktigt att förstå sjukdomen och vad som pågår i patienternas tankar och deras 
upplevelser men de kan försöka förbättra deras livskvalitet genom att ge dem en bra 
omvårdnad genom värdigt och respektfullt bemötande.

BAKGRUND

Definition

Schizofreni är en allvarlig psykossjukdom. Psykos innebär förändring av
verklighetsuppfattningen genom att man hör röster, känner sig förföljd eller får 
osammanhängande tankar och tal. Schizofreni kommer från det grekiska ordet ”schizein” 
som betyder splittra/klyva och ”fren” som betyder sinne och år 1911 föreslog schweizaren 
Eugen Bleuler uttrycket schizofreni för att förklara en grupp sinnessjukdomar som har lika 
symtom (Allgulander, 2005). 

Symtom

Symtomen vid schizofreni delas in i positiva symtom och negativa symtom. Positiva 
symtom är tilläggssymtom som är förskönande av normal kognition och uppfattning.
Ökning av hallucinationer, falska sinnesupplevelser som skrämmande röster skapar oro 
och rädsla och osammanhängande rörelser, förföljelseidéer, rädsla och förvirring eller 
vanföreställningar, är symtom som räknas till positiva symtom. Negativa symtom det vill 
säga symtom som innebär en förlust av egenskaper man hade före insjuknandet (Keltner, 
Schweck, & Bostrom, 2007). Blockerat känsloliv, att man blir försjunken i sig själv, 
isolerar sig, minskar sitt tal och sitt målinriktade beteende tillhör också de negativa 
symtomen. Dessa symtom förekommer oavsett kultur, tidsperiod eller klimat men 
omhändertagande av den sjuke varierar i olika etniska grupper. Om dessa störningar pågår 
i minst sex månader är patienten drabbad av schizofreni (Allgulander,2005). 
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Prognos

Årligen insjuknar 1500-2000 personer i Sverige av någon form av psykos (socialstyrelsen, 
2005). Schizofreni har en sämre prognos än andra psykossjukdomar och risken att drabbas 
av schizofreni är omkring 6,8 procent vilket betyder att ungefär 70 000 svenskar kommer 
att drabbas under sitt liv. År 2005 beräknades det att det fanns omkring 30 000 personer 
med schizofreni i Sverige som behövde någon form av stöd (socialstyrelsen, 2005). 
Enligt Allgulander (2005) är schizofreni en medfödd störning i bildningen av hjärnans 
struktur. Schizofreni uppkommer antingen sakta eller akut, i regel runt 15-35 års ålder. 
Kvinnor insjuknar lite senare än män och har bättre prognos men om insjuknandet sker i 
tidig ålder har hjärnförändringen en mer uttalad och sämre prognos. Vid schizofreni talas 
det om en god prognos och en sämre prognos. Den goda prognosen är när man akut 
insjuknar, har frånvaro av utlösande stressorer och ett bra socialt nätverk. Den sämre 
prognosen är ärftlighet för psykos och när sjukdomen kommer smygande under en lång 
tid, och ett dåligt socialt nätverk. 

Diagnos

Syftet med att diagnostisera sjukdomen är att kunna ge rätt behandling till personen som 
lider av Schizofreni i form av medicinering och andra stödinsatser. Schizofreni
diagnostiseras genom den sjukes självberättelse och baseras på patienternas beteende.  
Eftersom de har svårt att skilja på verkliga berättelser och fantasiberättelser är det av stor 
vikt att undersöka hur de upplever sin situation. Symtomen som den sjuke har ska 
dessutom pågå under minst sex månader. Diagnosen är alltså grundad på symtom, funktion 
och förlopp (Allgulander, 2005). 

Behandling

Behandlingen vid Schizofreni skiljer sig mellan akut insjuknande och långsamt 
insjuknande. Idag eftersträvas att inte använda sig av sluten vård, utan av en öppenvård 
hos ett specialutbildat arbetslag. Behandlingen som den sjuke får bygger på 
antipsykosmedel, patient och anhörigutbildning, kognitiv beteendeterapi och social träning 
(socialstyrelsen, 2005). Patient och anhöriga behöver hjälp med emotionellt kaos som 
schizofreni orsakar (Videbeck, 2003). Omhändertagandet bör vara flexibelt, 
trygghetsskapande och individuellt med hänsyn till patientens integritet och sociala 
nätverk (socialstyrelsen, 2005).

Sjuksköterskans omvårdnad och möte

Första mötet mellan sjuksköterska och patient är avgörande för hur den fortsatta relationen 
mellan dem ska utvecklas. Det är inte antingen sjuksköterskan eller patienten som kan ha 
krav och förväntningar på innehållet av deras möte, båda kan ha det.  Det patienten mest 
vill ha ut av mötet är att bli sedd, att någon lyssnar och tagen på allvar. Därför är det 
viktigt att som sjuksköterska uppmärksamma dessa behov (Sjöstedt, 2001).

”Är man sedd är man verklig. Då står man också ut med att bli motsagd.

Psykiatriska patienter är sanningssökare och undersökare. De är fantasifulla och 
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skapande människor, och de tror att man fortfarande kan påverka livet”
 (Sjöstedt, 2001, sid. 8)

Under mötet mellan sjuksköterska och patient är det viktigt att tänka på att låta patienten ta 
sin tid och visa tålamod genom att vänta på att bli inbjuden till relationen ( Hummelvoll & 
Lindström, 1997). Enligt Arvidsson och Skärsäter (2006) är det viktigt att sjuksköterskan 
tänker på att skapa förutsättningar för tillit och god gemenskap för att uppnå den 
hälsobefrämjande omvårdnaden. Förutsättningarna skapas genom att mötet mellan 
sjuksköterskan och patienten skall byggas på gemenskap, delaktighet, jämlikhet och  
möjlighet att påverka och uppleva att man har ett eget värde i ett socialt sammanhang. 
Omvårdnaden från sjuksköterskans sida är viktig då den ska vara äkta och bygga på en 
kärleksfull relation mellan två personer för att kunna uppmuntra välbefinnandet hos 
patienten. Därför bör den hälsobefrämjande omvårdnaden byggas på tillit och respekt då
det är det som påverkar individens stolthet och känsla av att vara värdefull. Tilliten som 
sjuksköterskan strävar efter att få från patientens sida utvecklas genom till exempel ett 
vänligt bemötande, sammanhängande kontakt och hängivet engagemang. Dessa är 
förutsättningar för att patienten ska våga anförtro sig och prata om till exempel privata 
tankar och känslor. När tilliten växt sig tillräckligt stark mellan sjuksköterska och patient 
kan det leda till att sjuksköterskan dras in i patientens värld som kan kännas kaotisk. I 
denna värld ska hon/han försöka väcka tilltro, som kan leda till gemenskap med patienten. 
Världen som patienten lever i ska sjuksköterskan inte bedöma som varken sann eller falsk, 
utan den bör förstås inifrån för att kunna bli mottagen med omtänksamhet och ödmjukhet. 
Tilliten leder till att patienten börjar lita på sjuksköterskan och upplever den vårdande 
relationen som en plats för lugn, utan att känna att sjuksköterskan tränger sig på. En 
förmåga att stå ut med att inte förstå hur en annan människa upplever verkligheten, utan att 
bara låta sig svepas med in i patientens värld är oftast nyckeln till att sjuksköterskan börjar 
förstå patienten. Det viktiga och mest betydelsefulla för en sjuksköterska är att komma 
ihåg att det är själva mötet som har störst betydelse för patienten (Hummelvoll & 
Lindström, 1997). Det inträffar ibland att patient och sjuksköterska har olika uppfattningar 
om varför patienten sökte eller tvingats söka psykiatrisk vård. Att fråga efter patientens 
egen uppfattning innebär respekt för honom/henne som människa och ger också en 
uppfattning om hur denne ser på sig själv, sin omgivning och sin situation. Det viktiga är 
att patient och sjuksköterska har samma uppfattning (Sjöstedt, 2001).

Livsvärlden hos individer med Schizofreni

Livsvärld betyder den levda världen så som den uppfattas av människan på ett 
okomplicerat och naturligt sätt. Det är ett förhållningssätt som är fokuserat på hur den 
enskilda människan med sina unika upplevelser, erfarenheter och känslor uppfattar livet. 
Livsvärdsperspektivet innebär fokusering endast på den enskilda unika människan fritt 
från beaktande av gruppen hon lever i, med förhållningssätt grundat i respekt och totalt 
öppenhet. Att förhålla sig neutral till en annan människas upplevelse är viktigt och 
sjuksköterskan med sin förkunskap kan ha det svårt att förhålla sig helt objektiv (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Patienter som lider av schizofreni 
försvarar sig från omvärlden genom undandragenhet och inåtvändhet. Ofta upplever 
patienten att det är svårt att nå fram till sina känslor och möter istället en känslobrist inom 
sig. Patientens sätt att skydda sig blir genom att ta avstånd från sin omgivning och på så 
sätt skapa distans tills hon/han får upplevelsen av att inte betyda och vara viktig för någon. 
(Hummelvoll & Lindström, 1997). Gee, Pearce & Jackson, (2003) visade i sin studie att 
personer med schizofreni angav att de generellt kände sig ensamma och isolerade på grund 
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av deras mentala hälsa. Geanellos (2005) påtalade att personerna med schizofreni ofta 
kände ensamhet och isolering på grund av avsaknad av relationer. Denna avsaknad av 
relationer berodde enligt Geanellos (2005) på att personerna med schizofreni hade svårt att 
dela med sig av sina livserfarenheter eftersom de upplevde att ingen förstod dem. Gee et 
al. (2003) fann i sin studie att isolering kunde bero på att personerna med schizofreni 
själva valde bort relationer med andra människor eftersom de oroade sig för hur de skulle 
uppträda och var rädda för vad andra tyckte om dem. De upplevde det stressigt och 
krävande att försöka passa in i relationer. 

Gee et al. (2003) på talade också att personer med schizofreni var oroliga över vad andra 
ska tycka om dem. Knight, Wykes och Hayward, (2003) påtalade att personer med 
schizofreni ofta upplevde att de blev bemötta med fördomar från människor de inte hade 
en nära kontakt med. De menade att de personer med schizofreni som valde att berätta om 
sin sjukdom gjorde det eftersom de upplevde att de då kunde undvika negativa situationer 
som annars kunde uppstå i framtiden. De upplevde att människor förr eller senare 
upptäckte den psykiska ohälsan och att det då var bättre att de visste och hade kunskap 
kring schizofreni.

Det finns olika orsaker till tillbakadragandet och en orsak kan bero på ett visst förhållande 
som till exempel att patienten fått för låg medicinkoncentration. Det kan patienten 
antingen ha fått av läkaren, som efter en tids stabilisering av psykossjukdomen tyckt att det 
inte fanns behov att få lika mycket eller att patienten själv slutat medicinera. Ibland kan 
orsaken till att patienten slutat sin medicinering vara att deras närstående varit kritiska mot 
medicineringen och i andra fall var det biverkningarna som låg bakom orsaken. Sömnbrist 
kan också leda till en försämring av det psykiska tillståndet. Patienterna skyller 
ansträngningarna att klara vardagen på all stress och sömnbrist medan kroppsliga symtom 
som domningar och yrsel kan enligt vissa andra patienter vara orsaken till sömnbristen. 
Ångest kan också vara en bakomliggande orsak, då svårigheter att vistas på öppna platser, 
restauranger eller bussar för med sig en tendens att dra sig tillbaka från människor. På så 
sätt kan de slippa känslan av att vara utpekade och uttittade. Tillbakadragandet blir som ett 
skydd från omvärlden. Påträngande vänner kan till exempel upplevas som stressfaktorer 
och dessutom kan personal från öppenvården ge upphov till stresskänslor, som i sin tur 
leder till att det blir nödvändigt att skydda sig från omgivningen (Piscator & Nyström, 
2007). Ibland anser patienter att de fått fel diagnos och rätt form av hjälp uteblivit och de 
har då blivit tvungna att skydda sig.

Det är inte alla som ser tillbakadragandet som en lösning, eftersom de är medvetna om att 
sociala kontakter ofta inverkar positivt på deras psykiska hälsa. En speciell variation av 
tillbakadragande som skydd består av att använda skägg och bära solglasögon. De tror att 
om de ser tuffa ut klarar de av det mesta. Aggressiva känslor som patienterna kan ha kan 
vara så skrämmande att de får den sjuke att dra sig tillbaka för att inte förlora kontrollen 
över sin aggressivitet som i värsta fall skulle kunna leda till att någon dödas. 
Rösthallucinationer är också en orsak till aggressiva känslor då budskap från rösterna kan 
vara aggressiva. Tillbakadragandet kan för en del vara ett inre tillstånd där de i ensamhet 
kämpar mot onda krafter med negativa tankar och känslor men vissa sociala kontakter som 
att svara i telefon gör vissa för att inte väcka sina närståendes oro (Piscator & Nyström, 
2007). 
Enligt Gee et al. (2003) personer med schizofreni kände sig värdelösa eftersom deras 
sjukdom gjorde det omöjligt för dem att jobb. Att inte ha någon sysselsättning ledde ofta 
till att de kände en nedsatt socialt liv.
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Att vara närstående

Schizofreni är en sjukdom som inte bara drabbar den sjuke utan också hela familjen och 
andra närstående (Hellzen, Johansson & Pejlert, 1999). Enligt Gee et al. (2003) den sjuke 
fick för sig att vänner och familj undviker dem på grund av deras mentala hälsa. 

pEn viktig relationsgrupp för den psykiskt sjuke är dennes familj och närståendes stöttning 
under behandlingen. Familjens och närståendes roll och situation växlar under olika stadier 
av psykossjukdomen. Relationen till den sjuke växlar också och beror ofta på om man är 
förälder, syskon, barn eller vän till den sjuke. Familjesituationen i sig är viktig och att vara 
närstående till en person med schizofreni är oftast påfrestande och svårt. Under det första 
insjukningsstadiet känner de vuxna anhöriga sig hjälplösa. Att inse att det inte går att 
påverka är skrämmande för många. Den största bristen familjemedlemmarna och 
närstående kan känna är brist på information. Det leder ofta till att det uppstår svårigheter 
runt till exempel hur man ska förhålla sig till den sjuke familjemedlemmen. Ofta klandrar 
man sig själv och tänker tillbaks på saker som man skulle kunna göra ogjort men som blev 
fel på grund av bristen på information. Syskonen till den sjuke brukar antingen engagera 
sig starkt eller dra sig undan, i värsta fall från hela familjen på grund av att de inte vill 
drabbas själva eller att deras barn ska drabbas. Tio procent av de som lider av schizofreni 
har barn som oftast får en känsla av ensamhet då föräldern går in i sin värld 
(Socialstyrelsen, 2003).

Problemformulering

Schizofreni är en av de tragiska och samtidigt mest fascinerade psykiska sjukdomar som 
orsakar ett stort lidande. Individer med Schizofreni lider mycket av sina symtom och 
risken för självmord är hög. De har svårt att uttrycka sina tankar och känslor och bygga 
relationer med andra människor. Patienter och deras anhöriga upplever många svårigheter i 
deras sociala och privata liv och har sin speciella livsvärld. Det är viktigt att skapa kunskap 
om hur en människa i sin livsvärld upplever schizofreni och mer viktigt för en 
professionell sjuksköterska att kunna kommunicera med dem. Genom bättre 
kommunikation kan man få fram deras tankar och känslor. På det här sättet kan man 
erbjuda dem bättre vård och lindra deras lidande. För en bra kommunikation är det 
betydelsefullt att fånga patientens upplevelse av sjukdomen, därför är det viktigt att 
undersöka hur det är att leva med schizofreni. 

SYFTE

Syftet med den här studien var att beskriva hur det är att leva med schizofreni.

METOD

Val av metod

Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur det är att leva med schizofreni. För att 
uppnå detta valdes en litteraturstudie med kvalitativ metod. Studien fokuserade på 
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patienternas berättelse av att hur de upplever sjukdomen. Studien utgick från att analysera 
och beskriva innehållet i självbiografiska skönlitteraturer och noveller. “Berättelser har 
alltid haft en centralroll i vårdandet och berättelser av såväl vårdare som patienter och 
närstående har varit en väg till ökad kunskap” (friberg, 2006, s.140). Självbiografier är 
material som beskriver hur människor upplever världen och bildar en bra källa för att
kunna analysera livsvärldsberättelser (Dahlberg, 1997). 

  Datainsamling

Val av böcker

Eftersom syftet var att beskriva hur det är att leva med schizofreni valdes självbiografiska 
böcker och noveller. som återberättas av före detta schizofrenidrabbade människor, samt 
en roman. I romanen återberättar författaren sitt långa samtal med en schizofren patient. 
Följande sökord användes: Schizofreni, upplevelse, relationer, ohälsa, sjukvård. Det kom 
fram flera böcker men 4 böcker som passade vårt syfte valdes. 
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Namn Författare sidor Sammanfattning

Äppelbom och 
ruiner

Marianne 
Ahrne

358 ”Under förstudierna för en film kommer Marianne 
Ahrne till Långbro sjukhus. I korridoren möter 
hon Rune, som anser sig inkarnera Farao och 
solguden Ra, medan han i läkarjournalen benämns 
schizofren. Hon sträcker fram sin hand. Det blir 
början på en gemensam resa, en färd fem år framåt 
och hela livet tillbaka. Den leder längre och 
djupare än någon av dem anat” (citerad från
bokens baksida)

Novellsamnlin
g ”Så är det att 
leva med 
schizofreni”

Schizofreniför
bundet

71 ”För att öka kunskapen och förståelsen kring 
sjukdomen schizofreni arrangerade 
schizofreniförbundet och AstraZeneca en 
novelltävling under rubriken “Så är det att leva 
med schizofreni”. Inbjudna var personer med egen 
erfarenhet, anhöriga och vårdpersonal. Det var 
många som vill berätta sin historia. Den 
samlingen innehåller de tre vinnande novellerna 
och ytterligare tio bidrag.”(citerad från bokens 
baksida).

Tokfursten Elgard Jonsson 194 "Jag gör inte anspråk på att denna beskrivning av 
sju år på dårhus ska uppfattas och bedömas som 
en sann skildring. När man är galen så är man inte 
omdömesgill utan helt uppslukad av sina 
föreställningar om den andra sidan. Utifrån denna 
förvrängda världsuppfattning är det dock en sann 
skildring"."Helt kort ska jag berätta förhistorien 
till mitt schizofrena dilemma: Förnekelsens 
upplevelse var total och den blev min 
modersmjölk- från den första till den sista 
droppen. Vid fyra års ålder försvann mamma. Det 
tog fyraåringen som bekräftelse på sin dålighet. 
Sedan vreds livs lång ner sakta, sakta. Korta 
ögonblick av overklighet följdes av allt längre 
besök i mellanvärlden. Vid sexton års ålder kom 
det egentliga schizofrena sammanbrottet, som tack 
vare hårt arbete formats till ett uppvaknande till 
möjligheterna och skratten. Jag har skrivit denna 
bok därför att jag vill öka förståelsen för en 
synbart gåtfull sjukdom. Jag vill visa att det är 
möjligt att gå ut ur mörkret och in i verkligheten. 
Det är min förhoppning att nyinsjuknande unga 
människor ska slippa mina omöjliga år och få en 
möjlig chans att återfå sin rättmätiga plats bland 
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människorna." (citerad från bokens baksida).

Ingen dans på 
rosor

Hannah Green 301 ”En över hela världen uppmärksammad och 
lovordad roman om en flicka som flyr undan en 
motbjudande verklighet i sinnes- sjukdomens 
förföriska och skrämmande värld. Deborah Blau 
är sexton år när hon tas in på psykiatriskt sjukhus 
med diagnosen Schizofreni. Under åren som har 
gått har hon byggt upp en egen värld fjärran från 
den tillvaro hon inte uthärdar och de krav hon inte 
orkar uppfylla. Den världen är Yr,dess språk är 
yri, den befolkas av goda och onda makter som 
kan ge henne lycka- eller plåga henne så att hon 
drivs att förstöra sin egen kropp för att få lindring. 
Det självmordsförsök som fört Deborah till 
sjukhuset uppfattas som ett rop på hjälp av den 
psykoterapeut (Frieda Fromm-Reichman), som tar 
hand om fallet. Hon vet att det finns en väg ut ur 
sjukdomen och börjar kartlägga Deborahs värld. 
Den uppslitande kampen mot sinnessjukdomen 
skildras med en intensitet och en insikt som bara 
det självupplevda kan ge.”(citerad från bokens 
baksida).



9

Analys

Denna litteraturstudie grundades på modellen ”att analysera berättelser (narrativer)” enligt
Friberg, (2006). Modellen analyserar texter som utgår från människors berättelser 
relaterade till sjukdomen. Det rör sig om patienter som berättar om sina erfarenheter 
(Friberg, 2006). Två biografier och åtta noveller från en novellsamling som alla är skrivna 
av människor som själva har upplevt schizofreni har använts som datainsamling för 
analysen, samt en roman. Romanen är skriven av en författare som hade nära kontakt med 
en schizofren patient och beskriver sina långa samtal. Genom analysen utformades de 
händelser som patienter berättar på ett vetenskapligt beskrivande sätt (Dahlberg, 1997). 
Våra egna föreställningar och kunskap har hållits tillbaka. Det var inte våra egna tankar 
och antaganden som kontrollerade över och styrde analysen (Dahlberg, 1997). 
Berättelserna lästes och upplevelserna fördelades under rubriker på separata papper. De 
lästes om och om igen för att strukturera resultaten. Sju kategorier har framkommit i 
resultaten som fått följande rubriker: 1, Leva i en främmande och ond värld, 2, Självmord, 
3, Relationen till vårdpersonalen, 4, Familjen och närstående, 5, Självuppfattning, 6, Att 
uppleva ångestatacker, 7, Inre röster och hallucinationer.

Etiska aspekter

Innehållet och budskapet i de använda böckerna har inte förvrängts i arbetet. Vid citering 
har inte det minsta ändring eller utbyte av ord skett, utan accepterades som de är. Alla 
resultat som framkommit har redovisats och inga förvrängningar förekommit i arbetet. 
Under studien höll egna föreställningar och kunskap tillbaka, så att dessa inte okontrollerat 
tar över och styr studiens resultat (Friberg, 2006). Dessa etiska aspekter följdes noggrant 
under arbetets gång.
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RESULTAT

I resultatet framkom det sju olika teman som beskriver hur det är att leva med schizofreni.  

1 Att leva i en främmande och ond värld

2 Självmord

3 Relation till vårdpersonal

4 Familj och närstående

5 Självuppfattning

6 Att uppleva ångestattacker

7 Inre röster och hallucinationer

Leva i en främmande och ond värld

Att leva med schizofreni innebär att ha en speciell syn på världen. De som lever med 
schizofreni återspeglar att de befinner sig i tre olika verkligheter. De två första 
verkligheterna är den värld utanför deras värld där vanliga människor som inte lider av 
schizofreni lever och världen mittemellan där människor med schizofrenins 
fantasidrömmar existerar. Den tredje och sista verkligheten är den verklighet där de 
förnekar sin rätt till existens. Det är världen där de inte får existera men där ljuset och de 
glada skratten finns. De sjuka tycker själva att de enligt den tredje verkligheten inte är 
värda det positiva i livet på grund av att de ser ner på sig själva och tycker inte att det ljuva 
livet och det positiva livet ingår i deras värld. Det blir då ett sätt att straffa sig själv på. Det 
svåra för en människa med schizofreni är att veta vad som är verklighet och vad som inte 
är det. De flyter omkring mellan verklighet och overklighet utan att veta om det. Det är 
svårt för dem att veta var gränserna går för att det inte finns några tydliga gränser för dem. 
Deras bild av verklighet och overklighet är suddig och de är aldrig säkra på om vanliga 
människor uppfattar samma sak. De vill leva i sin värld därför att de behöver den. Den är 
verklig och viktig för dem och de känner sig levande i den. De existerar inte utanför sin 
värld, utan håller sig bara levande i den. Enligt dem är det denna värld som gjort dem illa 
därför har de rätt att klaga på den och vill inte acceptera reglerna i verkligheten och känner 
därför att det inte passar in i den. Det de inte kan förstå är varför andra vill förstöra deras 
värld, de tror att det kan bero på att vanliga människor är avundsjuka på att de inte har 
tillträde in dit. I världen utanför deras verklighet finns det saker de vill göra som de inte 
borde som till exempel skada sig själv eller andra. Ställen som gör det extra svårt för dem 
att försvinna bort från allt är arbetsplatsen eller skolan där det följs ett schema. Schemat 
bestämmer enligt patienten hur länge de måste finnas i världen utanför deras verklighet. 
De vill att andra ska ha tålamod och acceptera deras värld för att deras värld hjälper dem 
att klara av världen utanför. Vissa som lider av schizofreni tycker att deras värld är 
färglagd och glad och de får vara sig själva i den, men världen utanför är grå och 
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människorna omkring inte kan sluta stirra på ”missfostret” som de själva kallar sig. Den 
sjukes värld betyder alltså olika för olika sjuka. Vissa ser det som en ljus och positiv plats
och vissa ser det som en mörk och negativ plats. Verkligheten utanför deras värld är 
världen där de inte känner sig välkomna på grund av alla regler som finns och som de inte 
klarar av. Närheten av att få vara med andra människor lockar men det som stoppar dem 
från att närma sig är oftast rädslan av att komma för nära någon. Skillnaden mellan friska 
människor och de schizofrena är stor. De känner sig oftast konstiga, fula och inte 
välkomna in i den verkliga världen. Till slut utvecklas känslan till rädsla och enda utvägen 
blir att fly människorna. 

Självmord

”Om jag bara orkade hänga mig” (Jonsson, 1986, s. 67)

Självmordstankar snurrar ofta runt i huvudet på människor med schizofreni, men att ta 
initiativet till att verkligen ta sitt liv är inget de verkligen vill. Det kan vara ett rop på hjälp 
eller uppmärksamhet. Ibland kunde de nämna sina självmordstankar för till exempel sin 
läkare som inte alltid reagerade på grund av att de tror att det bara är prat och ett sätt att få 
uppmärksamhet på.

”Han: Läkare, högstatusjobb bra lön, lyckligt familjeliv, skulle på semester till värmen. 
Han kunde lämna mig bara så där, jag var bara en patient i raden, inte unik på något sätt, 
Jag: inlåst, fattig, utblottad, misslyckad, förtvivlad bortom all gräns, utan möjlighet till 
vila, så oerhört beroende av honom” (Novellsamling, 2006, s. 66)

Personer med schizofreni tycker att det är skönt när personalen bara lyssnar när de berättar 
om sina inre tankar. De talar med personalen angående sina självmordstankar men det
kändes som att personalen inte tar dem på allvar. 

Men för det mesta var det bara deras tankar de ville uttrycka. Några av de drabbade tänkte 
ta sitt liv, men ångrade sig i sista minutent. Samtidigt kände de ett litet hopp när de insåg 
uppmärksamhet av personal.Angående självmordstankar anser en patient att hon bara ville 
få sova och komma bort från allt oväsen och all ångest:

”På något sätt inbillade jag att räddningen fanns där bortom insomnandet. Att där skulle 
hjälpen komma, att jag skulle blir renad, pånyttfödd. Jag skulle komma hem. Jag skulle 

träffa mina älskade föräldrar igen och aldrig mer skiljas från dem”
(Novellsamling, 2006, s. 65)

Relation till vårdpersonalen

Vissa som lider av schizofreni ser på psykologen som en mäktig allkunnig människa som 
har alla svaren. Psykologen är ofta den personen de känner tillit för och efter att de börjat 
känna tillit kan de berätta om de konstiga rösterna. Rädslan vid mötet med psykologen är 
oftast stor för patienten. De är rädda för att psykologen ska tala om att de inte duger som 
de är. 

"Var finns doktorn? spanar hon bakom en dörr någonstans?"
(Green, 1964, s. 24)

"All right- ni kommer att ställa frågor och jag kommer att besvara dem- ni kommer att 
klara ut mina "symtom" och skicka hem mig........och vad kommer jag sedan att ha?" 
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(Green, 1964, sid. 24)

Samtidigt kan de se vårdpersonalen som lärlingar som på angivet sätt lyder psykologens 
order och som gärna vill visa sin makt när hon/han inte finns närvarande. Det gör de 
genom att väcka patienterna vid en viss tidpunkt, att medicinerna ska tas vid en viss tid 
och att den sjuke inte får sitta utanför gruppen under olika arrangemang. Många som lider 
av schizofreni ser det som ett svek och inte som hjälp.

"Nej, jag vill inte ligga i sängen, jag vill vara uppe!" (Jonsson, 1986, s. 77)

”jag kunde inte sova eller äta och jag var fullständigt förtvivlad. Jag gjorde gång på gång 
desperata försök att tala om för personalen hur jag mådde, men orden räckte inte till. De 
lyssnade och några verkade inte som att de förstå medan andra mest verkade upprymda 

över att se en människa så upplöst av ångest och förvirring. Av en del personal kände jag 
mig närmast hånad, det verkade inte som att de förstod hur jag led utan tycktes se mina 

ihärdiga försök till kommunikation mest som en bisarr företeelse.”
(novellsamling, 2006, s. 63)

De flesta som lever med schizofreni har en mur runt sig och släpper inte in vem som helst. 
När de vårdas för sin sjukdom kan personalens närmande kännas obehagligt och 
obekvämt, helst vill den sjuke göra motstånd men vågar inte det för då vet de att de 
kommer att straffas.

"Hans hand på min axel kändes kall, påträngande.
Helst hade jag velat slå undan den, men vågade inte"

(Jonsson, 1986, s. 44)

Familj och närstående

De sjuka är rädda för att göra misstag i närheten av sin familj som kan leda till att de inte
hälsar på. När det gått en lång tid utan att de fått besök börjar de fundera över om de begått 
något misstag. Det kan till exempel vara tankar om ilska eller något hemskt i deras ögon 
som utstrålar ilska.

”det är inte dig är arg på, du är ju den enda vän jag har. Men det är så skönt när du är 
här, så att jag kan få bli arg. Det är så skönt att du bara är här och är lugn och är kvar 
efteråt när det är över. Det är hemskt att bli arg när man är ensam och bara väggarna 

finns. Då studsar det tillbaka som bumeranger, och man blir alldeles blåslagen. 
(Ahrne, 1990, s. 241)

Ibland blir de arga och ilskna på grund av att familjen bor nära men inte hälsar på. Det 
leder i sin tur till att patienten intalar sig själv att familjen har mycket att göra och att de 
inte har tid för en galning.

”tror du inte att du kommer att tröttna på mig? Det finns en sak som skulle kännas svårt, 
det vore om du bara försvann. Om du bara gick din väg en dag utan att säga varför och 

jag fick sitta här ensam och undra.” (Ahrne, 1990, s. 228)

Det har stor betydelse för deras hälsa om de får möjligheten att ha kontakt med familjen 
eller en nära kompis.

”Bättre än medicin, sa han belåtet. Medicinerna gör mig slö, så att jag inte bryr mig så 
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mycket om att det väsnas, och det är väl bra också, men med dig blir jag klar och fri. Det 
är skönt. Det är verkligen skönt.” (Ahrne, 1990, s. 220)

Självuppfattning

De som lider av schizofreni känner sig många gånger ledsna och vill vara isolerade där de 
får vara i fred. De trivs i sina världar och samtidigt saknar de den glädje som de ser i 
andras värld. De trivs i sin tystnad där de kan koppla bort allt prat såväl som bilder och 
tänka på sin värld och sin monotona livsstil. De uttrycker sig som lyckliga när de är 
osynliga för andra och tycker att de känner sig mer hela som personer i sin värld och vill 
fortsätta leva i den. Ibland känner de att någon övervakar dem och de känner sig inte 
ensamma. De vill gärna hitta andra av sin sort för att överleva och om de är många 
tillsammans kan de slippa tvivla på sig själva. Den sjuke beskriver sin besvikelse på 
människors värld genom att förklara följande: 

"När mina ögon ser färger, ser ni sjukdom i mina ögon, när jag ser framtid ser ni 
galenskap. Jag är svag, världen utanför är stark och jag vet att jag måste hitta fler av min 

sort för att överleva". (Novellsamling, 2006, s. 8-9).

"Tänk om jag kunde fly, bort, långt bort, där ingen kunde bränna mig!"
(Jonsson, 1986, s. 18)

De drabbade känner sig nedstämda och kallar sig själva för dårar och sjuka, som en 
människa som inte borde få finnas till. Enligt de själva är de inte värda någon glädje när de 
blir uppmärksammade av någon till exempel när de blir bjudna på fest. De känner att 
världen och naturen är glada men inte de. De vill leva men klarar inte av detta och undrar 
om de är tillräckligt mänskliga för att ha rätt att finns till.

"Varför lyssnade hon på skammens barn? Varför tyckte hon synd om en ung människas 
totala försjunkenhet?" (Jonsson, 1986, s. 168)

Att uppleva ångestattacker

Att uppleva en ångestattack känns som att det är något som utlöser den och upplevelsen av 
attacken blir att inälvorna pulserar bakom revbenen och de gråter i panik och rädsla. Det 
känns som att huvudet blir stort som en ballong och sedan krymper det och blir obefintligt 
och samma sak händer med kroppen. Den sjuke känner att de befinner sig i sju olika 
ställen i rummet samtidigt som de ligger orörliga. De ser att väggarna andas, pulserar och 
trycks närmare och dras sedan bort. De kan känna att de krymper och blir mindre och vill 
skrika men skriken fastnar i halsen som leder till att de får svårt att andas och blir livrädda. 
Ofta får de en upplevelse av att allt är mörkt och de vill gömma sig och stänga alla fönster, 
dörrar och lådor för att ingen ska komma åt dem. Den sjuke beskriver att det känns som att 
det pulserar, dunkar, trycker och slår längst ryggraden och upp till hjärnan. 

Andra upplever sina attacker genom att allt skriker och det kommer många röster på 
samma gång, samtidigt som de sitter på golvet och slår huvudet mot väggen. De får 
känslan av att det exploderar i själen, kroppen och blodet och allt förvandlas sedan till 
stillsamhet. När de får sin andning tillbaka efter anfallet får de en känsla som påminner om 
hur det är att bli överkörd av ett tåg och överleva utan synbara skador. En person som lider 
av schizofreni kan uttrycka sina inre känslor som:
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"Att det finns en miljon ord inuti mig men precis som mina känslor trasslar ihop sig i ett 
nystan som synes oändligt. Jag kan inte få ut det. Jag försöker sätta ord på varför jag 

gråter men ständigt utan resultat” (Novellsamnling, 2006, s. 27)

Inre röster och hallucinationer

Den som lider av schizofreni kan se och höra saker som andra människor inte gör.  Den 
sjuke kan få för sig att någon är i fara och vill hjälpa men inser för sent att det inte är 
verklighet och upplever människors blickar mot sig. Agerandet kan leda till att 
omgivningen blir skrämd och människor ser på den sjuke som en galning. Vissa 
hallucinationer utmärker sig genom att patienten känner sig hotad till livet. De känner sig 
alltid efterspanade och är i ett chocktillstånd som leder till sömnsvårigheter. Några är 
rädda för att bli mördade och är säkra på att de är avlyssnade och att all personal på 
avdelningen tillhör en ondskefull organisation som är ute efter dem. Några tror att de är 
onda och deras ondska smittar och att en djävul bor inom dem. 

”Tankarna verkade så klara och medgörliga fast jag var livrädd för nazisternas 
frammarsch. Jag såg inga skepnader eller gestalter bland grannarna, men en gren hördes 

knäckas en bit bort. Tänk om de siktade på mig med laservapen? Tittade på mig genom 
sikten med förstoringlas?” (Novellsamling, 2006, s. 52)

"Rösterna känner jag inte igen, för det är så många på samma gång!" 
(Jonsson, 1986, s. 29)
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DISKUSSION

Resultat diskussion

Enligt Friberg (2006) är det viktigt att källor som används under studien ska kunna svara 
på de problem och frågor som nämndes under problemformuleringen så att de kan belysa 
målen och är relevanta för studiens sammanhang. Syftet med litteraturstudien var att 
beskriva hur det är att leva med schizofreni. I resultatet framkom sju kategorier som visar 
patienternas upplevelse av: att leva i en främmande och ond värld, självmord, relation till 
vårdpersonalen, familjen och närstående, självuppfattning, att uppleva ångestattacker och 
inre röster och hallucinationer.

Vi fann också, liksom tidigare forskningar att en del patienter med schizofreni lever under 
svåra levnadsförhållanden då de lever i ensamhet, social isolering, medicinsk 
överbehandling och upplever sjukdomens olika symtom. Dessa faktorer bidrar på olika sätt 
till svårigheter med att upprätthålla dagliga rutiner. 

Deras livsvärld påverkas dessutom av omgivningens åsikter om sjukdomen som i sin tur 
leder till att de upplever sig själva som stämplade och inte accepterade på grund av 
sjukdomen. När de inte känner sig accepterade leder det till att de till slut drar sig undan 
från sin omgivning (Socialstyrelsen, 2003). Enligt Hellzen et al. (1999) upplever patienter 
med schizofreni ensamhet och att inte ha någon att tala med om sina känslor och detta kan 
leda till självmordstankar. Känslan av isolering ökar när den sjuke har svårt med samspel 
med andra människor. De känner sig annorlunda och deras svårighet i sociala 
sammanhang kan bero på hur de uppför sig i andras sällskap (Erdner, magnusson, Nyström 
& Lutzer, 2005). 

Även den här studien visar att människor i samhället har fördomar gentemot sjukdomen 
och de sjuka. Enligt Hellzen et al. (1999) är samhällets syn på sjukdomen avgörande för 
patienter med schizofreni ska kunna leva ett bra liv. Därför är det av stor vikt för 
vårdpersonalen att förmedla kunskap kring sjukdomen för att minska fördomarna. Vi anser
att det finns behov av att informera allmänheten om sjukdomen. Schizofreni är en sjukdom 
som många inte känner till. Men om informationen ges via radio, tv eller tidningar når det 
ut till många. När kunskapen om schizofreni ökar minskar fördomarna kring sjukdomen. 

Studien visar att patienterna med schizofreni lever i en värld som bara de har tillträde till. 
Problemet med denna värld är att det inte är lätt för vårdpersonalen att föreställa sig deras 
livssituation. För att kunna ge en bra vård måste kommunikationen vara bra och givande. 
Att bygga en bra relation med patienten är det som har störst betydelse för en bra 
omvårdnad. Utan en bra kommunikation kan inte sjuksköterskan och patienten förstå 
varandra och det leder därmed till att omvårdnaden inte kan utföras på ett lämpligt sätt. 
Kommunikation är huvudsakligen det verbala men kan också omfatta kroppsspråk och 
beröring. En dålig kommunikation leder oftast till att patienten upplever att personalen inte 
lyssnade på dem, och att de varit ointresserade av patienterna. Enligt Wiklund (2003), 
skapas en god omvårdnadsrelation av det förhållande som vårdaren och patienten har till 
varandra. En relation som byggs på tillit och respekt, och av hur vårdaren bemöter 
patienten, och ger denne sin uppmärksamhet. När man som sjuksköterska inte tar sig tid att 
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prata och lyssna på deras bekymmer upplever patienterna att de behandlas ovärdigt. 
Patienterna upplever då att personalen talat över huvudet på dem och inte med dem. Det är 
viktigt att bemöta patienterna med hänsyn till deras värdighet också.  Man måste se 
relationen som en gemensam plan för både vårdaren och patienten, inte att den ena i kraft 
av sin yrkesfunktion och sitt kunnande har makt över den andra, då patienten känner sig 
maktlös och vårdaren har makten (Wiklund, 2003). Enligt Sjöstedt (2001) är mötet mellan 
sjuksköterska och patient väldigt viktigt i patientens behandling. Det som kom fram i 
resultatet av denna studie är att det inte är lätt för vårdpersonalen att ha en bra 
kommunikation med patienten på grund av att det är svårt för dessa patienter att uttrycka
sina känslor och tankar. Patienternas kommunikation med deras närstående är av stor vikt i 
patienternas välbefinnande. Det som har kommit fram i resultatet är att patienterna är 
villiga att ha en bra kontakt med sina närstående men är rädda för att göra misstag. Dessa 
misstag kan uttryckas genom att de gör en handling av sina inre tankar. Resultatet visar att 
om de får en möjlighet att skapa ett bra nätverk och relation till andra bidrar detta till ökad 
välbefinnande. För att öka sitt välbefinnande bör både närstående och personal ha en bättre 
förståelse och behandla dem på ett mer respektfullt sätt. Speciellt de som har 
självmordstankar är i stort behov av rätt behandling. Både närstående och vårdpersonal 
måste kunna identifiera deras självmordstankar och ta dem på allvar. Men för att kunna 
identifiera deras självmordstankar behövs det mer forskning kring självmord på grund av 
schizofreni. Att ge information till närstående är ett annat sätt att hjälpa patienterna så att 
de blir motiverade till aktivitet. Det skapar ett bättre liv för patienten och deras känsla av 
välbefinnandet ökar. 

Metoddiskussion

Studien utgick från självbiografisk skönlitteratur och noveller och valet av metod var 
lämplig för studien. Friberg (2006) påpekar att berättelser har en viktig roll i omvårdnad 
av patienter och är en väg till ökad kunskap. Berättelserna speglade det fenomen som vi 
ville undersöka. Ibland är det inte lätt att veta om det är en lämplig bok genom att bara läsa 
sammanfattningen utan att minst halva boken måste läsas för att veta om den bör väljas. I 
studien användes just denna metod för att kunna välja lämpliga böcker för studien. Det tar 
längre tid att välja lämpliga källor för en sådan studie i jämförelse med studier som utgår 
från vetenskapliga artiklar. De flesta självbiografiska böckerna var skrivna före år 2000. 
Novellsamlingen, däremot, är ny alltså från år 2006. Alla böckerna var innehållsmässigt 
bra material. Det var inte svårt att hitta täckande och bra benämningar på 
temana/abstraktionerna.

Slutsats

Denna litteraturstudie ökar sjuksköterskors förståelse och kunskap om patienternas 
upplevelse av schizofreni så att de kan bemöta sådana patienter med mer respekt och 
tillfredställande sätt. Fördelen med studien är att den bygger på schizofrena människors 
berättelser. Olika människor beskriver upplevelsen av att leva med schizofreni, och hur de 
påverkas av det. Resultatet visade att det inte bara är själva sjukdomen som påverkade dem 
utan även allt runtomkring, som till exempel människors syn på schizofreni och relationen 
till de närstående. Studiens resultat kan hjälpa sjuksköterskor att förstå och ta del av hur en 
schizofren person tänker därför att ofta förknippas termen schizofreni som en onormal 
människa. Denna åsikt gör det inte lätt för de drabbade att leva tillsammans med oss andra. 
Det kan leda till att hon/han inte känner sig som en riktig människa och flyr undan. Därför 
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är fortsatt forskning kring schizofreni viktig, eftersom kunskapen om schizofreni då 
kommer att öka och fördomarna samtidigt kommer att minska, tack vare den nya kunskap
som forskningen kan frambringa. 
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