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BAKGRUND: Schizofreni är en psykisk sjukdom som drabbar ungefär en procent av 
världens befolkning. De flesta insjuknar i unga år 15-35 år.  
SYFTE: Syftet är att beskriva hur det är för unga vuxna personer att leva med schizofreni.  
METOD: Litteraturöversikt enligt Fribergs (2012) modell med kvalitativ ansats. 11 
vetenskapliga artiklar granskades.  
RESULTAT: Analysen resulterade i följande sex teman, (1) Hallucinationer skapar 
förvirring (2) En oförutsägbar kropp (3) Stigma skapar tillbakadragenhet och isolering (4) 
Behandlingens sidoeffekter (5) Att lära sig att leva med sjukdomen (6) Det sociala 
samlivets betydelse. Vid insjuknande i schizofreni väcks ofta tankar av rädsla, skuld och 
skam. Många upplever att biverkningarna ofta är värre än symtomen. Relationer är 
värdefulla och ger trygghet. Det framkommer också att individerna kan hitta effektiva 
verktyg att lära sig leva med sjukdomen.  
KONKLUSION: Med ökad förståelse för att sjukdomen drabbar individens existens och 
omvärld, finns förutsättningar att minska lidande. Det är betydelsefullt att individen hittar 
strategier för att hantera sin sjukdom och underlätta hälsa. All behandling bör ske i samråd 
med personen som drabbats av psykisk sjukdom. 



 

  

ABSTRACT  
Title:   Living with schizophrenia as a young adult. 
 
Author:   Lindström, Maria and Lundh, Veronica. 
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Course:   Degree in Nursing, OM539G, 15 credits. 
 
Director:   Johansson, Anita. 
 
Examiner:   Thorstensson, Stina. 
 
Pages:   21 
 
Keywords:   Coping, understanding, schizophrenia, young adults and 
experience.  
BACKGROUND: Schizophrenia is a mental illness that affects about one percent of the 
world population. Most people are diagnosed at a young age, between 15-35 years old.  
AIM: The aim is to describe how it is for young adults living with schizophrenia.  
METHOD: Literature Review by Friberg (2012) model with a qualitative approach. 11 
scientific articles were reviewed.  
RESULTS: The analysis resulted in the following six themes; (1) Hallucinations create 
confusion (2) An unpredictable body (3) Stigma create seclusion and isolation (4) The side 
effects of treatment (5) Learning to live with the disease (6) The importance of social life. 
At the onset, schizophrenia often brings thoughts of fear, guilt and shame. Many feel that 
the side effects are often worse than the symptoms. Relationships are valuable and 
provides sense of security. It also emerges that individuals can find effective tools to learn 
to live with the disease.  
CONCLUSION: With increased understanding that the disease affects the existence of the 
individual and its environment, there is potential to reduce suffering. It is important that the 
individual find strategies to manage their disease and facilitate health. All treatment needs 
to be done in consultation with the person affected by mental illness. 
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INLEDNING 
Det lever idag drygt 20 miljoner människor världen över som har schizofreni. Denna 
psykossjukdom är allvarlig, den bidrar till omfattande funktionsnedsättning och innebär ett 
stort lidande för individen. Sjukdomen genererar också stora kostnader för samhället. Idag 
vet man att personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd lever ett både 
kortare och sämre liv än övriga befolkningen. Hemlösheten har ökat, liksom fattigdomen 
och dödligheten i fysiska sjukdomar. En stor del av dessa personers vardag präglas av 
sysslolöshet, isolering och utanförskap. 
Vi arbetar som sjuksköterskor och har många års erfarenhet av psykiatri, både i sluten-, 
öppen- och kommunal verksamhet. Syftet med denna litteraturöversikt är att öka vår insikt 
och förståelse för hur det är att leva med schizofreni som ung vuxen, eftersom vi ska kunna 
erbjuda stöd och god vård. 

BAKGRUND 
Historik 
Från de grekiska orden schizo som betyder klyva/splittra och frén som betyder sinne, har 
ordet schizofreni vuxit fram (Allgulander, 2014). Under olika tidsepoker har 
diagnostiserandet av schizofreni sett olika ut. Det var psykiatern Emil Kraepelin som vid 
sekelskiftet delade in psykosdiagnoser i två olika grupper: manodepressiv sjukdom och 
dementia praecox. År 1911 ersattes dementia praecox med namnet schizofreni, ”kluvet 
sinne” av schweizaren Eugen Bleuler (Malm, Lindström & Wieselgren, 2010). Vad som 
menas med schizofreni har tvistats fram och tillbaka, men 1970 kom två psykiatriker Eli 
Robins och Sam Guze från USA fram till vilka symtom som skulle utgöra grunden för 
diagnosen schizofreni: hallucinationer, emotionell avflackning, vanföreställningar, 
tankestörningar, svårigheter att tolka intryck, fatta beslut och motoriska avvikelser 
(Allgulander, 2014).  

Sjukdomen schizofreni 
Schizofreni är en allvarlig psykisk störning som kännetecknas av djupgående störningar i 
tänkandet, språk, perception, självkänsla och kan yttra sig i form av vanföreställningar 
(Malm et al., 2010). För att kunna ställa diagnosen schizofreni krävs att personen haft 
psykossymtom som varat sammanhängande i minst 6 månader och att personen begränsats 
påtagligt i sin relation till familj, arbete och skola på grund av symtomen (Allgulander, 
2014). Det är viktigt att tiden mellan nyinsjuknandet och påbörjad behandling för unga 
människor blir så kort som möjligt. Det är också viktigt att se tidiga tecken till en 
psykosutveckling så snabbt som möjligt, så att personen får en adekvat bedömning och 
behandling. Görs detta finns det större möjlighet att kunna mildra sjukdomsförloppet eller 
förhindra sjukdomen (Socialstyrelsen, 2014). Med hjälp av en strukturerad intervju och 
flertalet symtomskattningar och om möjlighet finns intervjuer med närstående, ställs 
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diagnosen. I denna diagnostiska utredning ingår också laboratorieanalyser, EEG, 
datortomografi, neuropsykologiska och neurologiska tester (Allgulander, 2014). 

Förekomst 
Schizofreni är något vanligare hos män än hos kvinnor, sjukdomen återfinns i alla världens 
länder och kulturer. Idag lever cirka 21 miljoner människor världen över med diagnosen 
schizofreni. De flesta insjuknar mellan 15-35 års ålder, insjuknandet kan ske långsamt eller 
akut (Allgulander, 2014). I Sverige är det mellan 30 000 - 40 000 personer som behöver 
samhällets insatser på grund av schizofrenidiagnos (Malm et al., 2010). 

Konsekvenser för individen 
Personer med schizofreni har i hög grad en förvrängd varseblivningsförmåga på grund av 
psykossymtomen. De kognitiva svårigheterna innebär att de har svårt med abstrakt 
tänkande, minne, uppmärksamhet och nedsatt förmåga att ta till sig information (Kircher & 
Leube, 2003). Schizofreni sänker funktionsförmågan och påverkar stora delar av livet 
(Lipskaya, Velikovsky, Bar-Shalita & Bart, 2015). Dessa personer har ofta svårt med 
sociala kontakter och det leder till utanförskap och social isolering (SBU, 2015). 
Schizofreni är en av de mest stigmatiserande av de psykiska sjukdomarna. Stigma är att en 
individ, till följd av attribut, avvikelse eller egenskap, blir ”märkt” som onormal av 
samhället. Självstigmatisering innebär att individen till följd av att hon upplever stigma 
och diskriminering, införlivar denna uppfattning om sig själv som sann och börjar känna 
skam. Stigmatiseringen innebär en stor börda för den sjuke och dess närstående. Stigma 
orsakar känslor av skuld och att vara mindre värd (Brain, 2015). 
 
Få individer med schizofreni har ett arbete. 1995 hade 8 % ett arbete på öppna marknaden, 
vilket ger drygt 90 % arbetslöshet. 60 % hade ingen sysselsättning alls, till exempel daglig 
verksamhet (Socialstyrelsen, 2014). Brist på arbete ger låg sjukersättningsnivå och dålig 
ekonomi med risk för fattigdom. Det är konstaterat att personer med psykiskt 
funktionshinder har sämre ekonomiska förhållanden än övriga befolkningen. De har det 
även sämre än personer med andra typer av funktionshinder. Personer med psykisk 
sjukdom har, i förhållande till andra grupper, störst utgifter på grund av sitt handikapp i 
form av kostnader för sluten-och öppenvård och dyra läkemedelsbehandlingar. Den dåliga 
privatekonomin orsakar svårigheter inom många livsområden. En av de allvarligaste 
konsekvenserna är återfall i psykisk sjukdom och ett hinder vid rehabilitering (SOU 
2006:4). Hos personer med schizofreni har även hemlösheten ökat sedan mitten av 1990-
talet (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Personer med schizofreni har i genomsnitt kortare livslängd än övrig befolkning i Sverige, 
12 år kortare för kvinnor och 15 år kortare för män. Bristfällig kosthållning och fysisk 
inaktivitet med övervikt som följd, rökning samt missbruk av alkohol och droger ökar 
risken för kardiovaskulära sjukdomar och diabetes typ 2 (SBU, 2015). Det finns en ökad 
risk för suicid i denna patientgrupp. Efter kardiovaskulära sjukdomar är suicid den näst 
vanligaste dödsorsaken. Störst risk är det vid insjuknandet. Ca 5 % av personerna med 
schizofreni suiciderar (Brain, 2015).  
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Behandling med antipsykotisk medicin, så kallad neuroleptika, ökar risken för övervikt. 
Viktökning kan påverka självbilden negativt och bidra till stigmatisering och att patienten 
väljer att avsluta sin medicinering. Andra vanliga biverkningar är påverkan på 
muskulaturen och rörelseförmågan, såsom darrningar, ”krypningar” i kroppen och stelhet. 
Även muntorrhet, påverkan på den sexuella förmågan och påverkan på känslolivet är 
vanligt förekommande. Antipsykotisk medicin ger mycket biverkningar, vilket också 
minskar följsamheten till medicineringen och därmed risk för försämring i sjukdomen, 
samt inläggning inom slutenvård (SBU, 2015). Enligt undersökningar framkommer att 
denna patientgrupp får sämre vård än övriga befolkningen, trots att deras behov är lika 
stort. Personer med schizofreni kan på grund av sin funktionsnedsättning ha svårigheter att 
efterfråga vård samt bedöma sina behov och risken är att de försummas (SBU, 2015). 

Konsekvenser för närstående 
Eftersom individer med schizofreni är en utsatt grupp är familjen en viktig resurs. Att ha en 
närstående som har schizofreni innebär en stor belastning för de närstående. Föräldrar 
beskriver den första tiden direkt efter att deras barn fått diagnosen, som särskilt stressande. 
De rapporterar känslor av en djup förlust. När en tid har gått känner de ett accepterande av 
sin nya vårdande roll på grund av kärleken de känner för sitt barn samt ansvarskänsla. 
Dessa känslor hjälper till att ge meningsfullhet till den nya rollen. Föräldrarna beskriver 
sina känslor som en psykologisk tsunami, vikten av vårdande aktiviteter, anpassning av 
sjukdomen samt en osäker framtid. Det är av stor vikt med engagemang hos de närstående 
som vårdar samt att de ska ha en integrerad roll i planerandet och utförandet av vård och 
behandling (Mc Auliffe, O`Connor & Meagher, 2013). Syskon till den sjuke har ofta 
blandade känslor inför situationen vilket kan vara svårt att förstå, både för individen och 
samhället. Känslor som sorg, hopp, ilska, skuld och skam kan skapa en känsla av ensamhet 
som kan vara svår att hantera och svår att kommunicera (Kristoffersen & Mustard, 2000). 
Syskon till personer som har schizofreni uppger att de får bristande information om 
sjukdomen från sjukvården. Syskonen säger att det är svårt att veta hur de ska hantera 
situationen och känner hjälplöshet och frustration. De upplever att det inte finns tillräckligt 
med personal som kan ge stöd eller att de inte tar sig tid. Syskonen känner en stor stress 
och att de blir utmattade av de känslomässiga kraven. Omvårdnaden av den sjuke förändrar 
livet dramatiskt och de får offra mycket av sin tid (Yüksel, 2013). De kan känna en 
motvilja mot sitt syskon på grund av att föräldrarna ägnar så mycket tid åt denne. Detta kan 
leda till kris i familjen. En del syskon känner rädsla och reagerar med oro, panikattacker 
och depression inför sitt sjuka syskons eventuella psykotiska återfall. Syskonen upplever 
att det är viktigt för dem att förstå vad det är som orsakat sjukdomen hos sin syster/bror. 
De kan då få en minskad känsla av skuld. Att ha en sjuk familjemedlem förändrar de 
närståendes prioriteringar och det kan ge en positiv inverkan på deras liv. De kan också 
känna en större medkänsla och djup respekt/ beundran för sitt syskon som klarar av att leva 
med sjukdomen. Syskonen pratar om att det är viktigt att se personen bortom sjukdomen. 
Närstående rapporterar att de har svårt att få kontakt med sjukvården och att deras åsikter 
inte får utrymme (Barnable, Gaudine, Bennet & Meadus, 2006). 
Vård och omsorg behöver ompröva nuvarande synsätt till de assisterande närstående som 
vårdar. Närstående behöver uppmärksammas för att deras kämpande är viktigt för den 
sjuke och de bör inkluderas i vårdplanen (Barnable et al., 2006). Lidandet i familjen kan 
lindras genom att närstående känner sig välkomna i vården, visas respekt och värdighet 
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(Eriksson, 1994). Närstående är viktiga för att den sjuke ska kunna rehabiliteras och 
återhämtas. De behöver få information, stöd och kunskap eftersom de ofta mår dåligt på 
grund av sin familjemedlems sjukdom (Socialstyrelsen, 2010). 

Behandling 
Vid schizofreni skiljer sig omhändertagandet vid långsam och akut insjuknande. Vid ett 
akut tillstånd är symtomen ofta dramatiska och personen kan behöva tvångsvård. Är 
omständigheterna gynnsamma försöker man i möjligaste mån sköta information, utredning 
och behandling inom öppenvården, där personen själv skall få möjlighet att vara delaktig. 
Att vara flexibel vid omhändertagandet är av stor vikt, då det bygger på att försöka skapa 
trygghetskänsla för individen, på dennes egna villkor för att värna om integriteten. 
Familjen och andra närstående är också viktiga i denna process (Allgulander, 2014).  
Antipsykosmedel är en av grundstenarna i behandlingen, men detta är inte lösningen till 
allt, det behövs patient- och närstående-utbildning, kognitiv beteendeterapi och social 
träning. En omvårdnadsutredning skall göras, där personens resurser och sociala behov 
kartläggs. Det krävs en samverkan i balans mellan primärvård, specialistsjukvård, 
kommunal psykiatri och omsorg. Det är av stor vikt att en vårdplan upprättas tillsammans 
med patienten, och att personen blir erbjuden ett ombud ”case manager” som personligen 
hjälper till att tillvarata patientens intressen och samordnar insatserna (Socialstyrelsen, 
2014). 

Existensens vara  
Dahlberg (2014) refererar Heidegger som menar att vi finns redan i en värld när vi föds 
och den påverkar oss, även om vi inte är medvetna om det då. Vårt förhållande till världen 
är präglad av en ”stämning”. Den är stämd på ett speciellt sätt. Vid god hälsa känns 
tillvaron behagligt stämd, förutsägbar och trygg. Det erfars en hemkänsla eftersom vi 
känner igen oss i tillvaron; en hemmastaddhet. Vid ohälsa förändras denna stämning då 
tillvaron inte längre känns igen. Det kan kännas otäckt, främmande och hemlöst, som att ” 
livet stannar av” (a.a). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är en viktig del i att känna 
hälsa, att du vet vem du är och att du förstår dig själv och i relation till andra människor. 
Du behöver hitta din plats i existensen. När något oväntat händer kan det kännas som att 
tillvaron faller isär, t ex vid sjukdom. Människans strävan att hitta sin identitet och 
självkänsla och att kunna leva det liv hon vill, kan störas av sjukdom. 

Familjefokuserad omvårdnad  
Familjefokuserad omvårdnad innebär inom vård och omsorg att se familjens betydelse för 
patientens upplevelse av sjukdom och hälsa. Familjen ses som en enhet där alla 
medlemmar i familjen påverkar varandras liv och hälsa (Benzein, Hagberg & Saveman, 
2012). Inom familjefokuserad omvårdnad har definitionen av familj en emotionell 
utgångspunkt. Den fokuserar på de känslomässiga banden mellan olika individer. Dessa 
individer behöver inte vara förbundna genom släktband eller lagen, utan kan vara en 
självutnämnd grupp personer som känner sig som en familj (Whall, 1986). I Sverige har 
familjen en viktig roll som komplement i vård och omsorg av patienten tillsammans med 
samhället. Närstående förväntas vara en resurs i vården, men många närstående upplever 
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vården av sin familjemedlem som betungande och blir utmattade (Nolan, Lundh, Grant & 
Keady, 2003). 
Personal i vård och omsorg behöver se familjen som en enhet. Det kan innebära att 
familjemedlemmarna får vara delaktiga i beslut kring patientens hälsa och situation. Denna 
omvårdnadsmodell tar tillvara på familjens resurser och allas kompetens. Familjen och 
sjuksköterskan har olika kompetenser och båda tar med sig sina styrkor in i relationen. Alla 
parter bör vara jämbördigt delaktiga och ha en dialog med varandra (Benzein et al., 2012). 
Förändringar i livssituation hos en i familjen, t ex sjukdom, innebär påverkan på övriga 
familjens liv. Familjen kan förbättra hälsa och välbefinnande samt minska lidandet hos 
övriga familjemedlemmar. Om vård och omsorg ser familjen som en enhet bidrar det till 
att de blir delaktiga i problemlösning och beslut som påverkar hela familjens livssituation 
(Wright & Leahey, 2013). 

PROBLEMFORMULERING 
Schizofreni är en sjukdom som är ”skamfilad” och det finns många felaktiga och negativa 
föreställningar om personer som har sjukdomen. Sjukdomen innebär ofta stora 
funktionsnedsättningar och svårigheter för individen att klara sin vardag utan samhällets 
insatser. På grund av de svårigheter som sjukdomen ger ställs många personer med 
schizofreni utanför samhället; de har det svårt emotionellt och socialt, de kommer sällan ut 
i arbetslivet och de drabbas därmed ekonomiskt. Det här är också en grupp som på grund 
av sin medicinering och sin livsstil oftare drabbas av svåra somatiska sjukdomar. När 
sjukdomen debuterar är dessa individer oftast unga, mellan15-35 år. Dessutom är detta en 
känslig period i ungas liv, oavsett om de har en diagnos eller inte. Det är en tid när de skall 
ut i vuxenlivet med arbete och studier. Forskning visar vikten av sjuksköterskors kunskap 
och förståelse för vad sjukdomen innebär för individen för att på ett bättre sätt kunna 
erbjuda det stöd personen behöver i sin vardag. Forskning visar också att det är av stort 
värde att efterfråga hur kontakten fungerar med närstående, om personen har en 
meningsfylld sysselsättning samt vilka tankar och erfarenheter denne själv har om sin 
sjukdom och vardag. Avsikten med föreliggande studie är att den skall bidra med ökad 
kunskap om hur det är att leva med schizofreni som ung vuxen person. Sådan kunskap kan 
vara en vägledning för att öka vårdpersonalens förståelse i mötet med personer som 
drabbats av denna sjukdom, inom såväl landsting-, primär-, kommunal- samt privat vård.  

SYFTE 
Att beskriva hur det är för unga vuxna personer att leva med schizofreni. 
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METOD 
Metoden har gjorts som en litteraturöversikt med en kvalitativ ansats eftersom syftet var att 
skapa en ökad förståelse av personers upplevelser av att leva med schizofreni. En 
litteraturöversikt lämpade sig som metod för att få en uppfattning om ett begränsat 
ämnesområde och att arbeta på ett strukturerat sätt med att sammanställa tidigare utgivna 
forskningsresultat.  Arbetsordningen i följande studie har följt Fribergs (2012) modell för 
litteraturöversikt där ökad förståelse kan nås genom att studera behov, upplevelser, 
förväntningar och erfarenheter av ett visst fenomen i redan tidigare publicerad data. 
Metoden kan skapa nya utgångspunkter för fortsatt forskning.  

Urval 
Enligt Friberg (2012) skall de utvalda texternas kvalitet bedömas och granskas. 
Inklusionskriterier i den här litteraturöversikten var att deltagarna i studierna är unga vuxna 
mellan 19-35 år och diagnostiserade med schizofreni, eller schizofreniliknande tillstånd. 
Artiklarna skulle vara vetenskapliga, peer-reviewed, och skrivna på engelska, svenska, 
norska eller danska och publicerade under perioden 2000-2015. Exklusionskriterier var 
artiklar som har en medicinsk inriktning eller som fokuserade på närståendes- eller 
vårdpersonals upplevelser. Bedömningen gjordes att de utvalda studierna passar syftet till 
denna litteraturöversikt samt är av god kvalitet.  
 
Tabell 1. Literatursökningsmatris 
Datum Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Slutligt 
urval 

150923 CINAHL schizo*AND young*OR youth*AND 
coping 
schizo*AND young adult AND coping 
schizophrenia AND young adults AND 
coping 

392 
 
18 
6 
 

4 
 
9 
5 
 

0 
 
2 
4 
 

0 
 
0 
4 
 

150923 Medline 
(PubMed) 

schizophrenia AND young adults AND 
coping 
schizophrenia AND young adults AND 
adaptation AND psychological 

207 
 
132 
    

34 
 
10 
 

9 
 
2 
 

0 
 
0 
 

150930 Medline  
(EBSCO) 

schizophrenia AND young adults AND 
coping 
schizophrenia AND young adults AND 
adaptation AND psychological 

4 
 
11 
   

4 
 
6 
 

4 
 
5 
 

1 
 
3 
 

150930 Psyc Info schizophrenia AND young adults AND 
coping  
schizophrenia AND young adults AND 
emotions 
schizophrenia AND young adults AND 
adaptation AND psychological 

7134 
 
6959 
 
8344 

17 
 
13 
 
8 
 

6 
 
5 
 
2 

0 
 
0 
 
0 

151021 Manuell 
sökning 

Artiklar hittade via referenslista i utvald 
artikel. Sökt och hittat i Google scholar. 
 

 10 6 3 

Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes under september-oktober 2015. Frågeställningen hur upplevelsen 
är att leva med schizofreni som ung vuxen har fått utgöra grunden för denna 
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litteratursökning. Databaser som användes är; CINAHL, Medline (PubMed), Medline 
(Ebsco), PsycInfo samt även Google och utgick från sökorden Schizophrenia och young 
adults/ young. För att begränsa sökningen ytterligare har följande sökord använts i 
kombination med ovanstående sökord: coping, adaptation, psychological, experience och 
emotions. I flera databaser har det blivit dubbelträffar, samma artiklar har hittats på flera 
ställen. Det är den första databasen som artikeln påträffats i som dokumenterats i 
sökmatrisen. Friberg (2012) skriver att den söktekniska funktionen trunkering används för 
att inte missa olika böjningsformer av sökorden. Detta har således använts i olika 
sökkombinationer som schizo* och young*. Boolesk söklogik används för att bestämma 
sambandet mellan de utvalda sökorden. De tre vanligaste sök-operatorerna är OR, AND 
och NOT. De två förstnämnda sökoperatorerna har använts till denna litteratursökning.  
Första steget i litteratursökningen var att ha ett helikopterperspektiv. Det innebär att inte 
rikta in sig på detaljer, utan att skapa en övergripande uppfattning om vad som publicerats 
inom ramen för att svara på studiens frågeställning. Vid litteratursökningen lästes alla titlar 
och därefter abstrakt på de artiklar som verkade stämma överens med litteraturöversiktens 
syfte. Det andra steget var att avgränsa området, vissa studier har valts bort, exkluderats, 
och andra behållits, inkluderats. Valet av artiklar skall motiveras (Friberg, 2012). Av 
granskade artiklar till denna litteraturöversikt bedömdes 11 uppfylla studiens 
inklusionskriterier och dessa har gått vidare för analys. Översiktlig beskrivning av 
datainsamlingsförfarande, se Tabell 1. 

Analys 
Den analys som valts bygger på Fribergs (2012) modell vid litteraturöversikt: Att bidra till 
evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Föreliggande studie 
ska beskriva skillnader och likheter i artiklarnas resultat. De forskningsartiklar samt 
doktorsavhandlingar som svarade på syftet har lästs i sin helhet, för att kunna bedöma om 
de innehöll patienters egna beskrivningar av upplevelsen av att leva med schizofreni. Då 
artiklarna visade sig motsvara syftet har de lästs igenom minst två gånger för att förstå 
innehållet. Data som svarade på syftet har färgmarkerats. Den utvalda texten har grupperats 
efter liknande innehåll. Båda författarna har gjort samma procedur och har gjort likvärdiga 
fynd, oberoende av varandra. Vid jämförelser av studier som behandlar samma område har 
fokus lagts på några aspekter och analyserats grundligt (Friberg, 2012). En 
sammanställning gjordes av fynden och har sedan jämförts för att identifiera likheter/ 
skillnader. Det innehåll som handlade om samma sak har sorterats under nya övergripande 
teman. Dessa teman har gett rubriker till det här arbetets resultatpresentation. 

Etiska överväganden 
Det är Helsingforsdeklarationen som är grundläggande när det gäller riktlinjer för etik 
inom humanforskning. Den antogs 1964 och den nu aktuella versionen är från 1996. 
Viktiga aspekter är bland annat att informationen till patienten skall vara adekvat och 
lättförståelig så att de på egen hand kan ta beslut om de vill medverka eller inte. Det skall 
vara tydligt att patienten har rätt att avbryta sin medverkan. Forskaren bör vara kunnig 
inom det aktuella området (Vetenskapsrådet, 2002). Bedömningen är att författarna till de 
artiklar som använts har tagit hänsyn till att det är känsliga personliga uppgifter som 
publiceras och att de intervjuade kunde ha plågsamma minnen. En del har haft intervjuande 
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sjuksköterska med psykiatrisk utbildning för att kunna ge stöd till de intervjuade, om så 
skulle behövas. Artiklarna är godkända av etisk kommitté. De intervjuade har fått 
information om att de kunnat avsluta intervjun när som helst, att uppgifterna de gett är 
konfidentiella samt att deras personuppgifter är skyddade. Vetenskapsrådet (2002) 
uttrycker att ohederlighet och fusk inte får förekomma inom forskning. Studieförfattarna 
till denna uppsats har tagit hänsyn till detta och har inte förvrängt information, fabricerat 
eller plagierat data. 
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RESULTAT 
I resultatdelen presenteras analysen av de bearbetade studierna som belyser upplevelsen av 
att leva med schizofreni som ung vuxen. Analysen har resulterat i följande sex teman: 
Hallucinationer skapar förvirring, En oförutsägbar kropp, Stigma skapar tillbakadragenhet 
och isolering, Behandlingens sidoeffekter, Att lära sig leva med sjukdomen och Det sociala 
samlivets betydelse. Citat har tagits med för att skildra upplevelserna på ett tydligare och 
mer trovärdigt sätt.  

Hallucinationer skapar förvirring 
Studier visar att de unga vuxna i perioder har påträngande och besvärande röst-
hallucinationer. Det är ofta röster som befaller dem att utföra handlingar de inte vill eller 
som hindrar dem från att utföra olika aktiviteter. De ofta motsägelsefulla rösterna skapar 
tvivel och förvirring hos den enskilde. Att inte veta vilket beslut som ska tas är 
skrämmande (Mc Cann & Clark, 2004; Kalhovde, 2005).  
Kristina (sambuaren) skjønte ikkje ka det va med meg, men eg klarte ikkje sei noke te hu 
helle, for eg va jo redde Kristina òg . For stemmen inne i håve sa at hu va ein demon 
(Kalhovde, 2005. s.74). 
Det finns likheter i flera studier när det gäller att rösthallucinationer kan upplevas som 
både goda och onda. För individen kan det vara förvirrande eftersom rösterna kan byta 
skepnad. De är både önskade och oönskade i och med att de kommer med och utan 
invitation. Rösterna kan upplevas som en kamrat som hjälper till men de kan också ha en 
negativ karaktär som kritiserar allt som personen inte hanterar. Rösterna är en följeslagare 
som aldrig lämnar personen ensam, på gott och ont (Terp & Glasdam, 2010; Kalhovde, 
2005). Det finns många olika anledningar till att unga vuxna med schizofreni inte berättar 
om sina rösthallucinationer för familj, vänner och vårdpersonal. En anledning är att de är 
rädda för att förlora omsorgen av eventuella barn (Kalhovde, 2005). 
 
 Fortalte det´kje til noken, eg hade jo ungane små då, eg hadde jo dei å ta vare på, men eg 
va veldig sleten. Eg sov mokje òg, men eg måtte liksom ta meg isamen for deira skuld 
(Kalhovde, 2005. s.75). 
 
Andra anledningar till att de väljer att inte berätta är av rädsla för att bli inlagda på sjukhus 
eller att sjukhusvistelsen skall bli förlängd, det känns för privat att berätta om rösterna, de 
kan ha vanföreställningar om att närstående t.ex. är i maskopi med vårdpersonal och de kan 
ha befallande röster som ”hotar” dem om de berättar. För en del är det en balansgång hur 
mycket de ska berätta; dels kan det ta mycket kraft ifrån dem att berätta och för en del ökar 
rösthallucinationerna i omfattning när de pratar om dem (Kalhovde, 2005).  

En oförutsägbar kropp 
En persons tidsuppfattning eller tidigare upplevelser av nutid och framtid kan påverkas av 
att ha schizofreni. Att leva med sjukdomen är en skrämmande upplevelse. De omedelbara 
och oförutsägbara symtomen gör att den unge vuxne har svårt att se någon framtid. 
Osäkerheten är svår att hantera, de har tappat förtroendet till sig själva och vågar inte lita 
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på sina sinnen som tidigare. När individen har återhämtat sig från ett akut tillstånd finns en 
ständig rädsla för att det skall återkomma (Mc Cann et al., 2004). 
The worst aspect of it is not being confident with your own mind. Knowing that you can 
lose it, as it happened before. I am conscious of the fact that it can happen again… For 
me, that is the worst thing (Mc Cann et al., 2004. s.788). 
De unga vuxna försöker hitta vägar för att skydda sig själva från upplevelsen och rädslan 
att inte ha kontroll (Buckland, Schepp & Crusoe, 2013). 
 You know, I don´t want to be scared, because I´m pretty scared right now…I want to be 
able to identify my feelings and emotions… so I can tell my fears to someone and not keep 
it inside me and screw up…Not let it take over my life (Buckland et al., 2009. s. 238).  
Mc Cann & Clark (2004) säger också att osäkerheten över en oviss framtid och känsla av 
hopplöshet kan leda till självdestruktiva känslor eller suicidtankar. Känslan av att vara 
fångad av en potentiellt kronisk sjukdom kan vara så svår att hantera att personen 
suiciderar. 
Att leva med psykossjukdom upplevs som en kamp; att kunna härda ut och orka med ”du 
må hjelpa deg sjøl innafrå (…) det e ein einsam kamp ” (Kalhovde, 2005.s.114). Individen 
måste vara stark nog att kunna stå emot tankar och röster. Rädslan och ovissheten om de 
skall klara av det eller inte finns där hela tiden. De vågar inte helt och fullt lita på sig själva 
(Kalhovde, 2005). 

Stigma skapar tillbakadragenhet och isolering 
Unga vuxna med schizofreni känner en längtan efter att vara normala; att ses som 
ansvarsfulla och vara accepterade som andra unga i samma ålder. Men det är en utmaning 
på grund av förekomsten av stigma och självstigmatisering. Psykossymtom upplevs vara 
ett hinder för att bryta mönstret av isolering (Buckland et al, 2013).  
 
But I still felt kind of isolated because I was hearing these voices, like, all the time and 
…because then I`m locked up in the room all day, and it`s like, what the hell are you 
doing? Nothing. Obviously, it`s terrible… (Buckland et al, 2013. s. 238). 
 
En studie tar upp problemet med att den unge personen enbart identifierar sig själv utifrån 
diagnosen schizofreni. Det leder till att individen känner sig inkompetent, de kan endast se 
en begränsad framtid som kretsar kring sjukdomen och de tror att familj och vänner endast 
ser ”det sjuka”(Mc Cay, Beanlands, Zipursky et al, 2007).  
 
Det kan upplevas genant för individen att ha haft ett psykosskov, speciellt när de förstår att 
de har varit sjuka. Känslan av skam och skuld kommer då de blir rädda för vad de har sagt 
eller gjort i den akuta fasen. De är rädda för vad andra ska tro. Det gör att individerna har 
svårt för att återuppta sociala kontakter. De skäms över att de har en sjukdom. Det finns 
olika anledningar till att personer inte vågar berätta om sina symtom som är relaterade till 
sjukdomen. De känner rädsla för att bli förlöjligade och avvisade och detta kan leda till att 
de isolerar sig från andra.  Det är ett stort risktagande att avslöja sina symtom.  
Informationen kan tas emot på ett positivt sätt eller det kan bli en motsatt reaktion som kan 
leda till ytterligare utslagning (Mc Cann et al, 2004) 
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I try to avoid letting them know, because there is stigma associated with it. People are 
concerned and worried about you; what you might do. I can understand that; I can 
understand the concern employers probably have with people with mental illness. But if the 
person who has the mental illness is responsible, then it shouldn`t be a problem. You see, I 
can understand that, but I don’t let them know (Mc Cann et al., 2004. s. 791). 

Behandlingens sidoeffekter  
Studier visar att unga vuxna med schizofreni erfar att medicinering med neuroleptika inte 
enbart dämpar röster och ljud, utan ger också mer besvärliga och skrämmande sidoeffekter 
som förstärker sjukdomsupplevelsen. Sidoeffekterna kan vara personlighetsförändringar, 
viktuppgång, ofrivilliga kroppsrörelser, stelhet i armar och ben, impotens, trötthet, 
påverkan av uppfattningen om kroppen, känsla av att ”allt går långsammare”. Detta gör det 
svårt att upprätthålla initiativförmågan, hålla sig alert, engagera sig i angenäma aktiviteter 
samt ha en positiv känsla när det gäller självförtroende och sexualitet. Det blir svårt att 
upprätthålla och skaffa sociala kontakter, inklusive sexuella relationer (Mc Cann et al., 
2004; Buckland et. al, 2013). 
 
They all thought that it was doing me good, that was because I was asleep nearly 18 hours 
a day (Mc Cann et al, 2004. s.792). 
 
 Fortier, Mottard, Trudel och Even (2003) har kommit fram till att hälften av individerna 
har en sexuell dysfunktion orsakad av neuroleptikabehandling. Bland kvinnorna är det 
framförallt svårigheter med minskad sexuell lust och bristande förmåga få orgasm. 
Kvinnor har också problem med galaktorre´(mjölkutsöndring från bröstvårtan). Män har 
också svårigheter med minskad sexuell lust och dessutom försenad och utebliven 
ejakulation. 
 
I feel like it detracts from my sex appeal. I think it weakens my libido. I can`t get it on 
(Buckland et al., 2013. s.238). 
 
Individerna upplever att det inte hjälper med höga doser neuroleptika, det minskar inte 
symtomen. Snarare försämras deras funktioner och gör att de känner sig drogade. De 
känner sig mer utsatta eftersom de tappar kontrollen över sin kropp (Kalhovde, 2005). 

Att lära sig leva med sjukdomen 
Studierna visar på olika aspekter och tillvägagångssätt för att hantera sjukdom. Terp och 
Glasdam (2010) betonar vikten av en trygg uppväxtmiljö och Kalhovde (2005) samt Mc 
Cann och Clark (2004) framhäver styrkan i att ha en Gudstro. Kalhovde (2005) lyfter även 
betydelsen av erhållen sjukdomsinsikt. Unga individer med schizofreni säger att det 
positiva de har med sig från sin uppväxt från familjens samvaro, till exempel lyssna på 
musik eller läsa böcker, ger trygghet i vuxen ålder genom att de återskapar och utför 
liknande aktiviteter (Terp et al., 2010). 
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Jeg får ro fra tanker og larm, når jeg laeser(…), laver indre billeder i hovedet (…), 
forsvinder ind i et andet univers. Jeg laeser ofte hojt; det giver mig en bevidsthed om, (at) 
jeg er(…) (det) bliver mere håndgribeligt. Jeg laeser alltid lige inden jeg skali seng; det 
giver mig en kaempe form for tryghed (Terp et al., 2010. s.33). 
 
Unga vuxna beskriver att de efter flera år kommit fram till att upplevelser de har hör ihop 
med psykossjukdomen. De har fått insikt om att symtomen kommer då de är stressade, 
eller att de ”flyr in” i psykosen då de har det jobbigt i livet, såsom kärlekssorg. Individerna 
har lärt sig mer om sjukdomens symtom och har tagit ställning till vad som stämmer in på 
dem och vad som inte gör det. En del säger att de får livslusten tillbaka efter att ha varit 
isolerade i flera år, då de har tröttnat på ensamheten och vill något annat med sina liv. 
Vissa individer ser fördelar med att själva söka hjälp och ta initiativ till inläggning på 
sjukhus då de har behov av det. De känner sig rädda för att vara ensamma när symtomen 
kommer och söker trygghet. De beskriver att personlig kraftansträngning, familj, vänner, 
arbete och medicinering har positiv effekt på sjukdomen och att de kan bli friska 
(Kalhovde, 2005). 
 
 And so it was nice to know when I went to these meetings like some of the people were 
going through similar situations. And I didn`t feel like I was strange or something, With 
mental illness…it`s not that they are judging you or anything, but it`s an uncomfortable 
situation where you have to explain this or that (Buckland et al., 2013. s. 238).  
 
Att vara psykiskt sjuk ökar medvetenheten om existentiella frågor och andlighet. Att ha 
andliga tankar kan hjälpa att ge mening till sjukdomen och lätta den börda som känslan av 
förtvivlan ger. Det kan ge hopp och en inre frid. När individerna känner sig plågade är det 
flera som säger att deras tro på Gud är en hjälp och tröst. De beskriver att ensamheten och 
smärtan då blir mer uthärdlig. De känner sig omgivna av ”något gott” (Mc Cann et.al., 
2004; Kalhovde, 2005). Unga vuxna med schizofreni har mer förväntningar och är mer 
hoppfulla än de som har levt längre med sin diagnos. De unga har inte ännu blivit så 
påverkade av sjukdomens effekter (Kaplan, Salzer & Brusilovskiy, 2012).  

Det sociala samlivets betydelse 
Studier indikerar att livet med schizofreni är ett isolerat hemmaliv med lite struktur, få 
aktiviteter, mycket sömn och lite interaktion med omvärlden. Det finns dock olika grader 
av aktivitetsnivå och studier visar att vissa individer med schizofreni har hög aktivitetsgrad 
stora delar av dagen. Det finns könsspecifika skillnader; kvinnor är mer aktiva än män och 
de är det under tidig del av dagen, medan männen är aktiva senare delen av dagen. Åldern 
verkar också ha betydelse, unga med schizofreni har mer aktiviteter utanför hemmet och 
mer social samvaro, än äldre med samma sjukdom (Harvey, Fossey, Jackson & Shimatras, 
2006; Terp et.al., 2010). De unga vuxna har en längtan efter att interagera med andra 
människor, att vara en del i gemenskapen. De uttrycker att vänner och familj är viktiga i 
deras liv. De kan både vara ett välbehövligt stöd och en källa till trygghet och glädje. Men 
individerna avslöjar bara sin sjukdom för de personer som de känner förtroende för. De gör 
ett noga avvägande innan de vågar öppna sig för någon om sin sjukdom och vad de 
upplever (Mc Cann et al., 2004; Terp et al., 2010; Buckland et al, 2013). 
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 I want to get to know people and have a good time with people…I`d like to make friends, 
and maintaining family ties,…one thing people with schizophrenia need is family…I got my 
parents, which is great. I mean I can`t believe…after everything I have done, they still care 
(Buckland et al., 2013. s.238).  
Flera studier visar på likheter när det gäller sexualitet. Unga vuxna personer med 
schizofreni har mindre än hälften så många sexuella kontakter jämfört med unga vuxna 
utan psykisk sjukdom. Unga män med schizofreni har färre sexuella partners än unga 
kvinnor med schizofreni. Detta beror till stor del på bristande sociala färdigheter som är 
relaterade till sjukdomens symtom. Jämfört med unga utan psykisk sjukdom har unga med 
schizofreni mer rädslor när det gäller sex, de har sämre självförtroende, de är mer upptagna 
av sin sexualitet och de känner sig mer missbelåtna och deprimerade över sitt sexliv. De 
har en önskan att vara mer sexuellt aktiva men tenderar att vara mindre motiverade att ta 
kontakt och känner mindre sexuell lust (Fortier et al., 2003; Angell & Test, 2002).  
 
Unga individer, inklusive personer med schizofreni, har en strävan att vara självständiga, 
”People who treat me like an adult” (Buckland et. al., 2013.s.238). Studier visar att unga 
vuxna med schizofreni uttrycker önskemål om studier, arbete, möjlighet till självutveckling 
samt relationer. De som arbetar känner att det är skönt att ha något att göra, något att 
fokusera på, att ha mål som ger livet mening. För att klara av att ha ett arbete eller att 
studera är det viktigt för den unge vuxne med en uppmuntrande och stödjande omgivning; 
både familj, vänner och professionella.  
 
 It takes motivation. In my case, I say that it takes determination because several times I 
have had psychoses and had to start going to school all over again. It`s just the motivation 
to go back to school (Goulet et al., 2008. s.13). 
 
Motivation är en förutsättning för att kunna vara kompetent, att studera eller ha ett arbete 
och individerna uttrycker att symtom som sjukdomen ger försvårar detta, både i form av 
hallucinationer och bristande lust, intresse och glädje (Stein & Mann, 2007; Goulet, 
Rousseau, Fortier & Mottard, 2008; Kalhovde, 2005). 
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Den modell som har använts för denna analys är användbar på litteraturbaserade 
examensarbeten; Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 
forskning. Kvalitativa studier har som främsta mål att ge ökad förståelse. Då det finns stora 
mängder studier att välja bland kan det vara svårt att omsätta forskningsresultat till 
praktiskt arbete. I nämnda modell tränas ett arbetssätt som skall underlätta denna 
omvandling (Friberg, 2012). Denna modell är lämplig eftersom studiens syfte är att 
beskriva upplevelser av att leva med schizofreni; med allt vad det innebär av tankar, 
känslor och önskningar. Några av de utvalda studierna har använt sig av intervjuer som 
metod och några av observationer, vilket är lämpliga arbetssätt för att få kvalitativ 
information. Övriga studier har en kvantitativ forskningsansats där olika mätinstrument 
och skalor använts. För den här litteraturöversikten har det varit värdefullt att få 
individernas egna ord. Vissa studier har haft många beskrivande citat, vilket är värdefullt 
för att få med känslouttryck. Det finns nackdelar med litteraturöversikt jämfört med 
intervjuer, bland annat går kroppsspråket förlorat och det finns ingen möjlighet att ställa 
följdfrågor. Inte heller kan litteraturstudier på samma sätt riktas mot den specifika 
företeelsen som skall studeras, vilket Dahlberg (2014) menar är en fördel med intervjuer. 
Fördelen med litteraturstudier är att flera studiers resultat ger ett större kunskapsvärde samt 
ger god information av kunskapsläget inom det valda forskningsområdet (Jensen & Allen, 
1996).  
Under datainsamlingsförfarandet upptäcktes att det finns ett begränsat antal studier på unga 
vuxna med schizofreni. Många studier har satt en övre åldersgräns mellan 45-65 år. Valet 
gjordes att strikt hålla åldersgränsen 19-35 år. Den nedre gränsen sattes för att inte få med 
barns upplevelser. Den övre gränsen innebär att det endast är unga vuxna som studeras. 
Urvalet blev än mindre då vårt syfte handlar om upplevelser och flera studier fick sållas 
bort då de var medicinskt inriktade eller handlade om närståendes upplevelser. Det var 
därför svårt att hitta den mängd artiklar som var önskvärt för litteraturöversikten. 
Innehållsmässigt bedömdes de elva studierna vara ett tillräckligt underlag för att 
genomföra studien. De få träffarna i litteratursökningen synliggör vikten av fortsatt 
forskning inom området. Författarna i denna studie har reflekterat över forskningsetiska 
frågeställningar för att kunna bedöma om studierna är etiskt försvarbara (Kristensson, 
2014). De observationer som gjorts är att deltagarna i studierna blivit informerade om sina 
rättigheter och fått de etiska reglerna upplästa för sig, samt fått skriva under att de har fått 
informationen. Det har tagits hänsyn till att det är sårbara människor som medverkar i 
studierna och att det innebär ett moraliskt ansvar hos forskaren, och det har tagits åtgärder 
för att eliminera känsla av tvång samt försäkra konfidentialitet. 
I denna studie är både kvinnor och mäns upplevelser eftersträvansvärda för att få med 
eventuella könsspecifika skillnader och likheter. Enligt Strömberg och Eriksson (2006) 
handlar genusforskning om hur människors liv organiseras och definieras. Det visar på 
vilka följder detta kan få i olika sammanhang beroende av etnisk tillhörighet, kön och 
sexualitet. Ambitionen var att inte inkludera studier äldre än 10 år men den nedre gränsen 
har fått sänkas till år 1995, för att få tillräckligt många artiklar. De utvalda studierna 
representerar olika delar av västvärlden; Kanada, USA, Norge, Danmark, Storbritannien 
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samt Australien. Att alla är från västvärlden gör resultatet begränsat. Fördelar är att 
resultaten lättare kan förstås i svensk kontext. Med tanke på eventuella kulturella skillnader 
hade det varit intressant att haft med studier från andra världsdelar, som till exempel Afrika 
eller Asien. Det fanns studier från Asien som var intressanta men som föll bort på grund av 
inklusionskriterier. 
I analysarbetet har det funnits svårigheter att kategorisera känslor och upplevelser och 
strikt sortera det under endast en rubrik. Det beror på att upplevelserna kan förekomma i 
olika sammanhang. Därför har de konsekvenser som symtomen eller upplevelsen ger fått 
styra under vilket tema det hamnar. Till exempel så finns en beskrivning om upplevelsen 
av rösthallucinationer under temat Stigma skapar tillbakadragenhet och isolering, eftersom 
rösterna gör att personen isolerar sig. Rösthallucinationer finns också under temat 
Rösthallucinationer skapar förvirring. 
Kunskap från upplevelser och erfarenheter ger en förförståelse av omvärlden. Denna 
förförståelse kan vara hindrande från att se och upptäcka något nytt och annorlunda. I 
vetenskapligt arbete måste författaren/forskaren hejda sig när denne tror att hon förstår och 
reflektera över det som ses. En ifrågasättande hållning behövs för att fundera över om det 
kan betyda något annat (Dahlberg, 2014). Författarna till denna studie har många års 
erfarenhet som sjuksköterskor. Det har skapats en bild av hur en psykiskt sjuk person med 
schizofreni kan bete sig och tankar om hur dess situation kan upplevas. Exakt hur 
upplevelsen är för individen kan vi dock inte veta och en öppenhet har varit viktig då de 
olika studierna analyserats. Dahlberg (2014) menar vidare att oavsett metodval bör det 
finnas en medvetenhet och förståelse för resultatet. Författaren ska veta hur det kan 
användas i praktiskt arbete.  
Studiens trovärdighet har stärkts genom att båda författarna vid analys har gjort samma 
procedur, och likvärdiga fynd har gjorts oberoende av varandra. Det har strävats efter att på 
ett tydligt sätt beskriva litteraturöversiktens syfte och metod; datainsamling, urval och 
analys. Arbetets gång skall därmed kunna följas och upprepas. Citaten med individernas 
upplevelser uttryckta i egna ord stärker studiens trovärdighet. 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturöversikten är att beskriva hur det är att leva med schizofreni som ung 
vuxen person. Under resultatets första tema beskriver de unga individerna att de befallande 
rösterna styr över deras liv. Rösterna skapar också förvirring med sina tvetydiga budskap. 
Dessa fynd stämmer överens med Suryani, Welch och Cox (2013) studie som beskriver att 
personer med befallande röster kan känna sig mer som robotar än som människor då de är 
utan kontroll att stå emot de befallande rösterna. I den här översikten beskriver individerna 
att det dock inte är så enkelt som att rösthallucinationerna enbart är negativa, för en del är 
de ett trevligt sällskap. Resultatet betyder att det finns personer som inte vill medicinera 
bort sina röster, vilket personal inom vård och omsorg behöver vara lyhörda för. Dessa 
individer ser inte rösterna som ett problem. Det styrks av Dahlberg och Segesten (2010) 
som menar att individernas beskrivning av upplevda symtom har hamnat i bakgrunden och 
därmed uppmärksammas inte deras egen förståelse av hälsa. De säger vidare att 
vårdvetenskapens fokus inte skall vara på sjukdomen utan på individens välbefinnande. 
Det är ett alltför begränsat synsätt för vårdvetenskapen att se symtom som ett tecken på 
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sjukdom. Detta visar på att sjuksköterskor har en viktig uppgift att föra in det 
vårdvetenskapliga synsättet i den ofta dominerade medicinska vården.  
I resultatets andra tema framkommer att individerna känner en stor rädsla och osäkerhet 
kring den egna kroppen. Symtomen är ofta oförutsägbara och det påverkar upplevelsen av 
omvärlden. Det gör framtiden oviss. Detta styrker Dahlberg (2014) som menar att när vi 
blir sjuka förlorar vi den trygga hemmastaddheten, då vi inte längre känner igen tillvaron 
och den blir otäck och hemlös. Sjukdom drabbar hela existensen och livet och världen 
förändras. Människan behöver finna sin plats i existensen och har en strävan att känna 
självkänsla och hitta sin identitet. Sammantaget visar resultatet att individer med 
schizofreni kan erfara att de förlorar tilltron till sin egen kropp och i förhållande till 
omgivningen. De känner inte igen sig själva. Detta ger ökad förståelse för existentiella 
frågor och att dessa individer bör erbjudas terapeutiskt stöd, vilket forskning visar att det 
alltför sällan ges. Enligt Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd (Socialstyrelsen, 2014) skall den här patientgruppen erbjudas 
psykologisk behandling som kognitiv beteendeterapi och psykopedagogiska åtgärder som 
strukturerad patientutbildning. Dahlbergs teori om ”Existensens vara” fungerar för att öka 
förståelsen hos individen och sjuksköterskan, både när det gäller temat hallucinationer 
skapar förvirring och temat en oförutsägbar kropp. Känslan av vilsenhet och att inte ha 
kontroll kan bli övermäktig för den unga vuxna med schizofreni. Genom denna ökade 
medvetenhet kan sjuksköterskor vara ett bättre stöd för individen. Brain (2015) uttrycker i 
sin avhandling att suicidprevention är komplex och att den enda skyddande faktorn är att 
medicinera och att vara trogen effektiv behandling. Desto längre tid en person avstår från 
medicinering desto högre risk för suicid. Brain säger vidare att de faktorer som ökar risken 
för suicid hos personer med schizofreni framförallt är affektiva symtom, som depression 
och mani, samt tidigare suicidförsök och upprepade inläggningar inom psykiatrisk 
heldygnsvård. Andra faktorer som ökar risken är manligt kön, ung ålder, tidigt insjuknande 
i schizofreni och drogmissbruk.  
Under resultatets tredje tema beskrivs att stigma gör det svårt för de unga vuxna att känna 
sig normala. De känner skuld och skam för att de har en psykisk sjukdom och följden är att 
de isolerar sig. Individen identifierar sig med sin sjukdom och känner en rädsla för att 
berätta om sina symtom och håller det därför ofta för sig själv. Det överensstämmer med 
det som Brain (2015) kommit fram till i sin avhandling. Hon säger att stigma ger grymma 
följder som socialt utanförskap och diskriminering och är det största hindret för att uppleva 
livskvalitet. Även Dahlberg (2014) menar att individerna skäms över det som händer inom 
dem och de måste gömma vansinnet så ingen får veta. De kan också känna skuld eftersom 
de tror att de själva är orsaken till sin olycka. Sammantaget visar det på vikten av att 
förebygga stigma i samhället när det gäller psykisk sjukdom samt arbeta för att öka 
självkänslan hos individen och minska isolering. 
Under det fjärde temat framkommer att sidoeffekter till följd av neuroleptikabehandling 
förstärker sjukdomsupplevelsen. Det kan innebära att upplevelsen av kroppen förändras, 
individen orkar inte engagera sig i aktiviteter och det har en negativ inverkan på relationer. 
Flera studier visar på att sexuell dysfunktion är vanlig både bland män och kvinnor. 
Individerna upplever också att doserna kan vara för höga. Det har erhållits kunskap om att 
unga vuxna med schizofreni känner en stor rädsla för att berätta om sina symtom och att 
många lider mer av neuroleptika-behandlingens sidoeffekter än vad vi har förstått. Detta 
kan leda till att de avslutar sin medicinering. Brain (2015) beskriver att bristande 
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följsamhet i medicinering försämrar prognosen och det ger allvarliga konsekvenser för 
individen som funktionsnedsättning, återfall och ökad dödlighet. Utifrån resultatet och 
Brains (2015) studie bör hänsyn tas till båda argumenten; dels att neuroleptika vanligtvis 
lindrar psykossymtom men också att neuroleptika, speciellt i höga doser, kan ge så 
allvarliga biverkningar att individen inte klarar av att leva och vara aktiv. I resultatet 
framförs att en ökad lyhördhet bör tas till individens upplevelser av medicinering och 
önskemål när det gäller doser. Inom vård och omsorg finns en tydlig medicinsk inriktning 
och mycket fokus läggs på medicinering som främsta behandling. Ett ökat fokus bör läggas 
på hälsa och individens egen upplevelse av vad som gynnar hälsa. Enligt Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer (2014) är det endast 1 av 3 personer med schizofreni som uppnår 
remission (medicinsk definition för behandlingssvar) med enbart neuroleptikabehandling. 
De kognitiva svårigheterna förbättras inte nämnvärt och målet med riktlinjerna är att införa 
evidensbaserad psykosocial behandling som komplement till läkemedelsbehandling, för de 
individer som är i behov av det.  
Under resultatets femte tema beskriver de unga vuxna hur de försöker lära sig leva med 
sjukdomen. Studierna visar på olikheter i att hantera sjukdom och symtom och vad som 
främjar hälsa. En del individer talar om vikten av trygghetsskapande aktiviteter samt 
aktiviteter som avleder symtomen, andra pratar om familj och vänners positiva effekt på 
sjukdomen samt vikten av att söka hjälp då de inte mår bra. Wright och Leahey (2013) 
menar att vård och omsorg behöver se familjen som en resurs och göra dem delaktiga i 
planering och beslut som rör individen, eftersom familjen kan förbättra hälsan och minska 
lidandet. Vidare betonar Dahlberg och Segesten (2010) vikten av att patienten är delaktig i 
vården vilket spelar stor roll för resultatet av behandling samt en säker vård. Det handlar 
om ett samspel mellan patient och vårdare där bådas kunskap tas tillvara för att det skall bli 
en ”så god vård som möjligt”. I den här studiens resultat framkommer att svårigheter i 
livet, som i det här fallet psykisk sjukdom, aktualiserar existentiella tankar och de unga 
vuxna personerna kan finna tröst i andlighet. Det styrks av Dahlberg och Segesten (2010) 
som menar att hot tydliggör den existentiella och biologiska sårbarheten men också 
möjligheterna och friheten. I detta sammanhang av sårbarhet och frihet kan vi förstå vad 
hälsa innebär i relation till sjukdom. I resultatet av denna studie framgår att vissa personer 
får sjukdomsinsikt och lär sig mer om sin sjukdom och kan på så sätt minska eller avvärja 
symtom. Det styrks av Kalhovde, Elstad och Talseths (2014) studie som visar att 
individerna håller sig upptagna genom att vara i aktivitet större delen av dygnet och på det 
sättet minska symtomen, De lär sig känna igen mönster i sjukdomen och hur de ska stå 
emot symtomen genom att till exempel läsa eller skriva. Detta sammantaget belyser 
individens egna förmågor och styrkor, hur viktigt det är att individen hittar sätt att hantera 
sjukdomen och på så sätt få ökad livskvalitet. Resultatet i föreliggande studie visar på att 
personer med schizofreni kan hitta effektiva sätt för att lära sig leva med sin sjukdom. 
Det sjätte temat belyser de unga vuxnas sociala liv samt önskan om arbete och studier. 
Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012) har familjen en betydande roll för individens 
upplevelse av hälsa. Familjen ses som en enhet där alla familjemedlemmar påverkar 
varandras liv. Det kan kopplas till den här studiens resultat där individerna uttrycker att 
vänner och familj ger dem trygghet och stöd samt är en källa till glädje. De har också en 
längtan efter att vara delaktiga i samhällets gemenskap. Författarna till den här studien 
finner det sannolikt att unga vuxna personer med schizofreni känner att det är svårt att 
knyta kontakter och interagera med andra på grund av det handikapp som sjukdomen ger, 
såsom kognitiva svårigheter och bristande motivation. Även önskan om att vara 
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självständig, torde vara svårare att uppnå eftersom individerna i perioder är i behov av 
andras nära stöd då sinnet sviker till följd av psykossymtom. Det har också erhållits ökad 
insikt om att många av dagens unga med schizofreni är mer aktiva än vad vi har anat och 
att möjligheter finns att skapa en meningsfull sysselsättning om stöd finns runt personen. 
Det finns utforskade program för social färdighetsträning enligt Nationella riktlinjer 
(Socialstyrelsen, 2014) vars syfte bland annat är att ge personer med schizofreni möjlighet 
att leva mer självständigt, öka den sociala förmågan samt förbättra möjligheterna till 
samarbete med vården. Det mest använda programmet är ESL, ett självständigt liv.  

Konklusion 
Resultatet i denna studie bidrar till ökad kunskap för hur unga vuxna personer med 
schizofreni upplever sin situation. Av resultatet framgår att dessa individer kan erfara att de 
förlorar tilltron till sin egen kropp och i förhållande till omgivningen. De känner inte igen 
sig själva. Problematiken med och effekterna av neuroleptikabehandling framkommer i 
studien. Många individer får så svåra sidoeffekter att de har svårt att leva ett normalt liv. 
Sexualiteten påverkas och möjligheten att ha relationer försvåras. Det visar sig att stigma 
är ett allvarligt problem som orsakar stort lidande. Individer kan hitta effektiva sätt att 
hantera sin sjukdom och lära sig leva med den. Det är betydelsefullt för individen att känna 
sig självständig. Relationer är värdefulla och skapar trygghet.  
Fortsatt forskning 
Det finns behov av ytterligare forskning på unga vuxna med schizofreni, i åldrarna 19-35 
år, eftersom studier inom det här området är begränsat. Förslag på vidare forskning är att 
undersöka hur effekterna av stigma kan förebyggas, att få ökad delaktighet hos individen 
när det gäller vård och behandling samt hur öka det vårdvetenskapliga synsättet inom 
psykiatrisk vård. 
Kliniska implikationer 
Studiens resultat visar på kunskapsluckor om hur det är att leva med schizofreni. Följande 
förslag av kliniska implikationer förmedlar åtgärder som skulle stärka och stödja personer 
som drabbats av schizofreni:  
Att förstå att sjukdomen drabbar hela individens existens och omvärld kan underlätta för 
en god omvårdnad. Sjuksköterskan kan vara ett bättre stöd för individen genom att bekräfta 
samt känslomässigt dela bördan, verka för en god hälsa och därmed minska lidandet. 
Ett större fokus bör läggas på att individen blir mer delaktig då det gäller medicinering och 
annan behandling. Större hänsyn bör tas till individens upplevelser av medicinernas 
sidoeffekter. 
Inom vården behöver det tas med i beaktande att närstående är en viktig resurs för den 
enskilde individen och att de tillsammans bör vara delaktiga i planering av vård och 
behandling.   
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Bilaga 1: Översikt över valda artiklar 
Tabell 2: Sökmatris valda artiklar 
Författare/År/La
nd 

Titel Syfte Metod Resultat 
Kalhovde, A.M, 
2005, Norge. 

Å høyra meir enn 
dei fleste 

Att få djupare 
förståelse för hur det 
är att ha 
rösthallucinationer 
och vad det innebär 
för den enskilde 
individen. 

Hermeneutisk-
fenomenologisk ansats. 
Kvalitativ studie, 
avhandling. Intervjuer 
med fem personer som 
har erfarenhet av 
rösthallucinationer. 

Rösterna är genomgående 
motsägelsefulla. De 
upplevs som plågsamma 
men också som något 
gott. Rösterna kan i 
perioder tränga sig på och 
dominera tillvaron.  

Goulet, C, 
Rousseau, J, 
Fortier, P,  
Mottard, J.P.  
2008, Kanada  

Factors influencing 
occupation-al 
competence in 
schizophrenia: 
client and therapist 
perspectives 

Att utforska och 
jämföra upplevelser 
av givande aktiviteter 
hos unga vuxna med 
schizofreni och deras 
terapeuter. 

Kvalitativ studie som 
har använt sig av en 
modell för kompetens 
(utarbetad av Rousseau, 
2003).  
9 stycken par med 
klient/ terapeut har 
medverkat i denna 
intervjustudie. 

Klienter och terapeuter är 
överens om de personliga 
egenskaper som har 
positiv respektive negativ 
inverkan på förmågan att 
ha givande aktiviteter. 
Åsikterna går isär när det 
gäller miljöns betydelse 
för förmågan 

Stein, C.H,  
Mann, L.M.  
2007, USA. 

Ever onward: the 
personal strivings of 
young adults coping 
with serious mental 
illness and the 
hopes of their 
parents. 

Att utforska 
personliga strävanden 
hos unga vuxna med 
schizofreni, föräldrars 
hopp för sina barn och 
vilka egenskaper som 
anses behövas för att 
nå sina mål.  

Longitudinell studie. 
Intervjuer med 60 unga 
vuxna och deras 
föräldrar från 30 
familjer, som följdes 
upp efter 1 år. Olika 
skalor har använts som 
mätinstrument. 

Unga vuxna och deras 
föräldrar uttrycker 
generellt liknande 
strävanden och hopp inför 
framtiden. De unga vuxna 
var mer optimistiska än 
sina föräldrar när det 
gällde tron på att uppnå 
sina mål. 

Kaplan, K,  
Salzer, M.S, 
Brusilovskiy, E. 
2012, USA. 

Community 
participation as a 
predictor of 
recovery-oriented 
outcomes among 
emerging and 
mature adults with 
mental illness. 

Att studera allvarligt 
psykiskt sjuka unga 
vuxnas och 
medelålders 
erfarenheter och syn 
på återhämtning, 
livskvalitet och 
mening med livet. 

Kvantitativ multi-site 
studie utförd i flera 
olika stater i USA. Både 
frågeformulär via dator 
och skalor har använts. 
Totalt 233 unga vuxna 
har medverkat. 

Unga vuxna skattade 
högre poäng när det gäller 
återhämtning, livskvalitet 
och mening med livet, än 
de medelålders. Generellt 
är de unga vuxna mer 
hoppfulla och har högre 
förväntningar på livet. 

Harvey, C,  
Fossey, E,  
Jackson, H, 
Shimitras, L.  
2006, 
Storbritannien. 

Time use of people 
with schizophrenia 
living in north 
London: predictors 
of participation in 
occupations and 
their implications 
for improving social 
inclusion. 

Att identifiera 
sjukdomsrelaterade 
och 
sociodemografiska 
prediktorer 
(förutsägare) hos 
personer med 
schizofreni 

Epidemiologisk, 
kvalitativ studie. 
Intervjuer med 192 
personer, varav 1/3 
unga vuxna. 

Ålder visade sig vara en 
tydlig prediktor för att 
delta i olika aktiviteter. 
Unga vuxna deltog 
framförallt i 
yrkesrelaterade och 
sociala aktiviteter, vilket 
inte var lika tydligt bland 
medelålders. 

Terp, M., 
Glasdam, S. 2010, 
Danmark 

Et liv med indre 
stemmer. 

Att ge en inblick i det 
dagliga livet hemma 
hos unga vuxna med 
schizofreni samt hur 
de hanterar livet med 
sjukdomen. 

Studien är en explorativ 
fältstudie som består av 
observationer och 
intervjuer. Kvalitativ 
ansats. 2 unga vuxna 
har medverkat, en man 
och en kvinna. 

De inre rösterna skapar 
oljud som individerna lär 
sig att hantera genom att 
överrösta ljuden med 
olika strategier. För unga 
vuxna möjliggör detta att 
leva ett liv som ” onormal 
i en normal värld”. 

Mc Cay, E, 
Beanlands, H, 
Zipursky, R,  
Roy, Leszcs, M,  
Conrad, G, 
Romano, D, 

A randomized 
controlled trial of a 
group intervention 
to reduce 
engulfment and 
self-stigmatisation 

Att värdera 
gruppterapi som ska 
främja hälsosam 
självuppfattning och 
minska själv-stigma 
bland unga vuxna 

Kontrollerad klinisk 
test-studie, med 
behandlings-grupp och 
kontrollgrupp, samt 
intervjuer. Kvantitativ 
studie. Totalt 47 

Individer som fick 
gruppterapi förbättrades 
betydligt när det gällde 
hopp. livskvalitet, 
självkänsla och stigma. 
Tidig behandling kan 



 

 

Francis, D,  
Hunt, J,  
Constantini, L, 
Chan, E.  
2007, Kanada. 

in first episode 
schizophrenia. 

med schizofreni. personer har medverkat. 
Olika mätinstrument 
och skalor har använts. 

möjliggöra förvärvande 
av positiva attityder för 
sig själva och framtiden. 

Fortier,P., 
Mottard, J.P, 
Trudel, G., Even, 
S. 2003, Kanada. 

Study of sexuality-
related 
characteristics in 
young adults with 
schizophrenia 
treated with novel 
neuroleptics and in 
a comparison group 
of young adults. 

Att jämföra den 
sexuella historiken, 
sexuella aktiviteter, 
sexuell funktion och 
psykologiska 
tendenser i samband 
med sexualitet hos 
unga vuxna med 
schizofreni. 

Kontrollerad klinisk 
test-studie, med 
behandlingsgrupp och 
kontrollgrupp. 
Kvantitativ ansats. 
Totalt 45 unga vuxna 
med schizofreni (20 
kvinnor och 25 män) 
som behandlades med 
nya neuroleptika och 61 
unga vuxna från 
jämförelsegrupp. 

Proportionellt fler 
personer med schizofreni 
som behandlas med nya 
neuropleptika hade minst 
en sexuell dysfunktion. 
Unga vuxna med 
schizofreni var mer 
benägna att utveckla 
negativa psykologiska 
tendenser i samband med 
sexualitet. 

Buckland, H.T., 
Schepp, K.G, 
Crusoe, K. 2013, 
USA. 

Defining happiness 
for young adults 
with schizophrenia: 
a building block for 
recovery. 

Att undersöka 
innebörden av lycka 
för unga vuxna med 
schizofreni. 

Pilotstudie. Kvalitativ 
ansats. Intervjuer med 
13 unga personer, både 
män och kvinnor.  

Tre teman framkom 
relaterat till lycka: 
materiell, relationer och 
hälsa. Fyra hinder för 
lycka identifierades:1) 
rädsla, 2 ) isolering. 3) 
medicinering, 4) inte 
anses ”normal”. 

Angell, B., Test, 
M.A. 2002, USA. 

The relationship of 
clinical factors and 
environmental 
opportunities to 
social functioning in 
young adults with 
schizophrenia. 

Att utforska 
omvärldens påverkan 
för social funktion hos 
unga vuxna med 
schizofreni. 

Kvantitativ ansats. Data 
har hämtats från en 
utvärdering av PACT: 
behandlingsprogram för 
allvarligt psykiskt sjuka 
människor. 87 unga 
vuxna med schizofreni 
har ingått i studien. 

Följande framkom: 1) 
personer som har ett 
arbete får ett större socialt 
nätverk, 2) de som har 
tilltagande psykossymtom 
förlorar sociala kontakter 
och känner en tilltagande 
ensamhet, 3) varken 
levnadsförhållanden eller 
att flytta ofta verkar få 
sociala följder. 

Mc Cann, T.V, 
Clark, E. 2004, 
Australien. 

Embodiment of 
severe and enduring 
mental illness: 
finding meaning in 
schizophrenia. 

Att undersöka hur 
ungdomar med 
schizofreni upplever 
sin sjukdom och hur 
de kan hitta mening 
med livet. 

Fenomenologisk studie 
med kvalitativ ansats. 
Intervjuer med fem män 
och fyra kvinnor.  

Tre teman: 1) att ha 
schizofreni är en 
katastrofal erfarenhet, 2) 
sjukdomen påverkar hur 
personen upplever 
relationer med andra, 3) 
läkemedlens sidoeffekter.   

 


