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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Schizofreni är en sjukdom som ofta innebär begränsningar både socialt och 
funktionsmässigt. För att hantera sjukdomen använder personer med diagnosen schizofreni 
olika copingstrategier. Enligt Lazarus och Folkmans teori så delas copingstrategier in i 
problemfokuserade och emotionsfokuserade.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva copingstrategier som används av personer med 
diagnosen schizofreni för att hantera symtom och sjukdom. 
Metod: En kvalitativ innehållsanalys av fem patografier genomfördes. Först genomfördes en 
deduktiv analys med Lazarus och Folkmans teori om coping som struktur för att bilda 
kategorier. Därefter följde en induktiv analys för att forma underkategorier. 
Resultat: Lazarus och Folkmans indelning i problemfokuserad coping och 
emotionsfokuserad coping fungerade att använda som struktur och därmed bildades 
kategorier med dessa namn. I kategorin problemfokuserad coping bildades tre 
underkategorier; att gå emot psykotiska tankar, att gå emot sina rädslor och att söka 
professionellt och socialt stöd. I kategorin emotionsfokuserad coping framkom tre 
underkategorier att distansera sig, att med en aktivitet avleda inre stress och att söka stöd i 
ting och andlighet. 
Slutsats: Personer med diagnosen schizofreni använde sig av både problemfokuserad och 
emotionsfokuserad coping för att hantera sin sjukdom. I studien framkom olika former av 
coping som exempelvis att bryta psykotiska tankar, att konfrontera de inre rösterna eller att 
hitta aktiviteter som kunde avleda och distrahera symtom. Personerna i studien sökte även 
stöd hos hälso- och sjukvården som ett sätt att hantera sin sjukdom. Med en ökad kunskap om 
copingstrategier hos personer med diagnosen schizofreni är sjuksköterskan ett viktigt stöd för 
att tillsammans med patienten hitta fungerande sätt att hantera sin sjukdom.  
 
Nyckelord: coping, kvalitativ analys, patografi, schizofreni, sjuksköterska. 
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Inledning 

Schizofreni förknippas med en rad olika symtom som leder till påtaglig funktionsnedsättning 

yrkesmässigt eller socialt (American Psychiatric Association, [APA], 2013). I tidigare studier 

har personer med diagnosen schizofreni beskrivit att de upplevde förlorad självkontroll och 

en känsla av outhärdligt lidande i sin sjukdom (Güner, 2014; Ko, Smith, Liao & Chiang, 

2014) samt att de använde sig av olika strategier för att hantera de symtom som uppträdde vid 

sjukdomen (Güner, 2014; Ko et al., 2014; Pentland, Miscio, Eastabrook & Krupa, 2003; Roe, 

Chopra & Rudnick, 2004). Studier visar även att personer upplevde en känsla av kontroll 

över symtomen efter att de utvecklat copingstrategier för att kunna leva med och hantera 

sjukdomen (Pentland et al., 2003; Roe et al., 2004). Rökning (de Oliveira, Siqueira Júnior, 

Santos & Furegato, 2014), alkohol och droger används i högre utsträckning av personer med 

diagnosen än i övriga befolkningen (Green, Canuso, Brenner & Wojcik, 2003). Orsaken till 

den högre användningen framkommer i studier bland annat vara självmedicinering och ett 

sätt att hantera de svårigheter som sjukdomen innebär (Green et al., 2003). Användande av 

alkohol och droger är inte ett konstruktivt sätt att hantera sjukdomen på då det leder till sämre 

följsamhet till behandling samt en sämre prognos i sjukdomen (Green et al., 2003). Personer 

som har diagnosen schizofreni drabbas i högre grad av livsstilsrelaterade somatiska 

sjukdomar såsom diabetes, övervikt, och kardiovaskulära sjukdomar än övriga befolkningen 

(Leucht, Burkard, Henderson, Maj & Sartorius, 2007). Studier har visat att detta till stor del 

beror på livsstil och biverkningar av psykofarmaka (Green et al., 2003). Sjuksköterskan kan 

möta personer med diagnosen inom många olika vårdkontexter. En sammanställning av 

patografier kan leda till en ökad kunskap om olika copingstrategier. Ett sådant 

kunskapsunderlag kan användas i sjuksköterskans arbete för att stödja personer med 

diagnosen schizofreni att hitta konstruktiva strategier för att hantera sjukdomen och de 

symtom den innebär.  

 

Bakgrund 

Antalet nya fall av schizofreni globalt är 15/100 000 personer/år (Saha, Chant, Welham & 

McGrath, 2005). Livstidsprevalensen för diagnosen schizofreni är omkring 0,3-0,7 procent 

(APA, 2013). Förekomsten av schizofreni tenderar att vara något lägre hos kvinnor. 
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Sjukdomsdebuten skiljer sig något mellan könen där den första psykotiska episoden 

vanligtvis sker i början eller mitten av 20-års åldern hos män och i den senare 20-års åldern 

hos kvinnor. Den förväntade livslängden är reducerad hos personer med sjukdomen. Detta 

beror bland annat på den ökade risken för somatiska sjukdomar. Att personerna i högre grad 

drabbas av somatiska sjukdomar beror bland annat på sämre engagemang i att upprätthålla 

hälsa, medicinering och en hälsosam livsstil (APA, 2013). 

 

Schizofreni 

De väsentliga inslagen i schizofreni är en blandning av karaktäristiska tecken och symtom 

enligt DSM-5 (APA, 2013). DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

ges ut av American Psychiatric Association och används för att diagnostisera 

utvecklingsrelaterade tillstånd och psykiska sjukdomar över hela världen (APA, 2013). De 

karakteristiska symtomen för schizofreni involverar en rad kognitiva, beteendemässiga och 

emotionella dysfunktioner. För att fastställa diagnosen så ska minst två av symtomen 

vanföreställningar, hallucinationer, ostrukturerat tal, grovt oorganiserat eller katatoniskt 

beteende eller uppvisande av negativa symtom förekommit. Symtomen ska ha funnits under 

en stor del av tiden under minst en 1-månads period. Personen ska även under minst sex 

månader haft nedsatt funktion i en eller flera av områdena arbete, mellanmänskliga relationer 

eller egenvård (ibid.). 

 

Symtomen delas in i positiva och negativa symtom (APA, 2013). De positiva symtomen 

förvränger eller förstärker normala funktioner och hit räknas bland annat hallucinationer, 

katatoni och vanföreställningar (Allgulander, 2005). De negativa symtomen är en förlust eller 

förminskning av normala funktioner som till exempel viljelöshet, begränsat känsloregister 

och utarmat tankeliv (Allgulander, 2005). 

 

Det finns flera olika typer av schizofreni (World Health Organization, [WHO], 2016). Vilken 

diagnos som ställs beror på hur sjukdomen yttrar sig och vilka symtom som personen 

uppvisar. Diagnosen kan också ändras över tid om symtomen ändras. Sjukdomens förlopp 

kan vara kontinuerligt eller episodiskt med perioder av förbättring och i vissa fall 
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tillfrisknande. International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (ICD) är Världshälsoorganisationens (WHO) internationella sjukdomsklassifikation 

(WHO, 2016). 

 

Att leva med schizofreni 

Personer med diagnosen schizofreni har i studier berättat att de upplevde förlorad 

självkontroll och en känsla av outhärdligt lidande i sin sjukdom (Güner, 2014; Ko et al., 

2014). De upplevde att den levda världen hade kollapsat och de kände djup ilska, vanmakt 

och inre utarmning (Ko et al., 2014). Sjukdomen upplevdes av en del individer vara så 

smärtsam att den framkallade självmordstankar (Güner, 2014). Personerna upplevde att 

sjukdomen var så främmande, skrämmande och överväldigande att de inte kunde prata om 

symtomen med någon annan av rädsla för att skrämma dem. Sjukdomen ansågs vara ett 

mysterium och flera av respondenterna ansåg att det var omöjligt att specificera sina 

upplevelser. Sjukdomen beskrevs som bisarr och störande (ibid.). För att kunna leva med de 

upplevelser som sjukdomen gav så utvecklade personerna i studien av Ko och medarbetare 

olika former av copingstrategier (Ko et al., 2014).  

 

Baserat på studien av Pekkala och Merinder (2002) och nationella riktlinjer utgivna av 

Socialstyrelsen (2011) så finns stark evidens för patientutbildning, även kallat psykoeduktiva 

insatser för personer med diagnosen schizofreni. Psykoeduktiva insatser innebär att 

sjuksköterskan informerar och utbildar personer och deras familjer i syfte att öka kunskapen 

och förståelse av sjukdom och behandling (Pekkala & Merinder, 2002). Patienten får i denna 

utbildning lära sig olika copingstrategier som är både inriktade på problemlösning och 

stressreducering. Psykoeduktiva insatser kan minska risken för återfall och/eller 

återinläggning (Pekkala & Merinder, 2002).  

 

Teoretisk referensram 

Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att människan ständigt genomgår förändringar 

vilket medför att människan ständigt konstruerar och omkonstruerar sig själv och sin 
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verklighet. Vårdprocessen är i tidvattenmodellen den gemensamma färden och 

vårdåtgärderna är inriktade på att patienten ska återta sin identitet och sitt liv.  

 

Enligt tidvattenmodellen så har alla människor redan lösningen på sina livsproblem och 

omvårdnaden handlar om att ta fram dessa lösningar (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

Sjuksköterskan bör förhålla sig till att patienten är expert på sitt eget liv och behöver därför 

vara nyfiken och rikta fokus på personen och inte symtomen. Sjuksköterskan ska ta tillvara 

patientens inre och yttre resurser för att patienten ska ha möjlighet att återta den egna kraften 

och makten över sitt liv. Den psykiska krisen ska ses som en möjlighet att se över och 

förändra sitt liv då krisen är ett tecken på att allt inte står rätt till. I tidvattenmodellen tillhör 

målen patienten och representeras av små steg som tas på vägen till återhämtning. Vidare 

anser Barker och Buchanan-Barker (2005) att omvårdnaden inte behöver bestå av komplexa 

interventioner utan bör sträva efter att finna de enklast möjliga lösningarna för att patienten 

ska uppleva en förändring. Inte enbart lidande ska lindras utan även hoppet ska stärkas. Det 

är viktigt att inte enbart fokusera på trauman utan även på det som fungerar, glädjeämnen och 

drömmar. Sjuksköterskan ska enligt modellen stödja patienten att se de förändringar som sker 

och hitta verktygen som leder förändringen i önskad riktning. Sjuksköterskan använder sig 

med fördel av patientens erfarenheter och vad som har fungerat för denne tidigare. Patientens 

erfarenheter och resurser bör vara de huvudsakliga verktygen i återuppbyggnadsprocessen 

menar Barker och Buchanan-Barker (2005).  

 

Coping 

Människor använder sig av coping för att avlägsna, hantera eller minimera stressande och 

hotfulla händelser (Lazarus & Folkman, 1984). Coping innebär ständigt föränderliga 

kognitiva och beteendemässiga försök att hantera specifika externa och/eller interna krav som 

är krävande eller överstiger personens resurser. Coping skiljer sig från automatiserade 

beteenden och handlingar som inte kräver någon ansträngning. Definitionen av coping tar 

inte hänsyn till om utfallet blir bra eller dåligt, utan det är försöket att hantera situationen som 

definitionen innefattar. Vidare definieras coping som försök att hantera stress snarare än ett 

bemästrande. Enligt Lazarus och Folkman (1984) kan copingstrategier indelas i 

emotionsfokuserade former av coping och problemfokuserade former av coping. 
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Emotionsfokuserade former av coping uppstår mer sannolikt när det bedöms som att 

ingenting kan göras för att ändra skadliga, hotfulla, eller utmanande situationer. Exempel på 

emotionsfokuserad coping är undvikande, förminskning, distansering, sökande av positiva 

värden i negativa händelser och selektiv uppmärksamhet. Problemfokuserade former av 

coping används oftare när situationen bedöms möjlig att förändra. Denna form av coping är 

aktiva insatser för att lösa både yttre och inre problem som finns hos personen. Exempel på 

det senare är att hitta alternativa kanaler för tillfredsställelse, lära sig nya färdigheter, 

utveckla nya sätt och beteenden och ändra ambitionsnivån (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

Personens resurser påverkar förmågan till coping (Lazarus & Folkman, 1984). Dessa resurser 

är bland annat hälsa och energi, positiv tilltro, problemlösningsförmåga, sociala färdigheter, 

socialt stöd och materiella resurser. Då personer har olika resurser för att hantera stress så kan 

en situation som uppfattas som mycket stressfylld av en person upplevas helt fri från stress av 

en annan person (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Personer med schizofreni använder sig av flera olika strategier för att hantera sjukdom och 

symtom (Güner, 2014; Ko et al., 2014; Pentland et al., 2003; Roe et al., 2004). Att utveckla 

copingstrategier kan hjälpa personer med diagnosen att uppleva kontroll över sjukdomen 

(Pentland et al., 2003; Roe et al., 2004), medan andra strategier kan förvärra prognosen 

(Green et al., 2003). Det är betydelsefullt för sjuksköterskor som möter patienter med 

diagnosen schizofreni i samband med somatiska sjukdomstillstånd och inom psykiatrin att ha 

kunskap om och känna igen olika copingstrategier för att hantera symtom och genom 

omvårdnad kunna vägleda och stötta patienten att hitta konstruktiva vägar. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva copingstrategier som används av personer med diagnosen 

schizofreni för att hantera symtom och sjukdom. 
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Metod 

En kvalitativ innehållsanalys av patografier har genomförts. Enligt Hawkins (1999) är 

patografier böcker i självbiografisk form som behandlar egna eller en anhörigs erfarenheter 

av sjukdom och sjukvård (ibid.). Kvalitativ forskning ämnar att studera personers levda 

erfarenheter av ett fenomen (Henricsson & Billhult, 2012). Genom att använda patografier 

finns det en möjlighet att få en djupare förståelse för människors upplevelser (Forsberg & 

Wengström, 2008). I kvalitativa metoder systematiseras datan i syfte att finna modeller, 

beskrivningar eller kategorier som beskriver fenomen (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Urval 

Inklusionskriterier till studien var personer som har eller har återhämtat sig från diagnosen 

schizofreni. Patografierna skulle vara skrivna av personerna själva och de skulle vara 

publicerade under 2000-talet. Ett annat inklusionskriterie var att böckerna skulle vara skrivna 

på eller översatta till svenska. Urvalet omfattade patografier skrivna av både kvinnor och 

män, i alla åldrar. 

 

Datainsamling 

För att finna patografierna användes Libris som sökmotor. Libris är ett nationellt 

bibliotekssystem som Kungliga biblioteket ansvarar för (Forssblad, 2016). Systemet 

uppdateras dagligen och för närvarande finns över tio miljoner titlar (ibid.). I första 

sökningen användes sökordet schizofreni vilket gav 804 träffar. Alla träffar som inte var 

böcker och inte skrivna eller översatta till svenska exkluderades vilket gav 372 träffar. 

Därefter avgränsades sökningen genom att välja biografi och genealogi. Detta gav 26 träffar 

varav 18 var publicerade år 2000 eller senare. Sex träffar exkluderades då de var skrivna av 

anhöriga till personer med diagnosen schizofreni. Av de 12 som kvarstod fanns det två 

dubbletter som exkluderades. För att bredda sökningen av patografier användes även en andra 

sökväg än Libris. På Schizonfreniförbundets hemsida fanns förslag på 13 titlar i ämnet 

schizofreni varav fem stämde överens med inklusionskriterierna men tre av dessa fanns redan 

bland träffarna på Libris. Efter dessa båda sökningar återstod 12 böcker. Samtliga böcker 
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lästes översiktligt för att se hur väl de passade in på syftet. Fyra av böckerna valdes bort då 

inga copingstrategier eller mycket få tydlig framgick eller att en och samma copingstrategi 

genomsyrade hela boken. Tre författare hade skrivit flera patografier inom ämnet och för att 

få en bättre bredd på studien begränsades urvalet till högst en bok per författare. Tre böcker 

exkluderades av denna anledning. Fem böcker kvarstod som lämpliga att använda i linje med 

studiens syfte. Se bilaga 1. för beskrivning av valda patografier. 

 

Analys 

Studiens analys följde Graneheim och Lundmans (2004) sammanställning av kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys kan göras genom att data i linje med syftet för 

studien plockas ut från texten i form av meningsenheter. Meningsenheterna kondenseras för 

att sedan kodas. Dessa koder ska bestå av ett eller några ord så att sammanhanget i 

ursprungstexten kan förstås. När koder är funna, jämförs dessa och koder med liknande 

innehåll förs samman till kategorier och underkategorier (ibid.). Analysen i denna studie 

utgick primärt ifrån det manifesta budskapet men innehåller vissa latenta inslag. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att varje text innehåller ett latent och ett manifest budskap där 

det manifesta innehållet är uppenbart och textnära. Det latenta budskapet är det som sägs 

mellan raderna och ger utrymme för tolkning hos forskaren (ibid.) 

 

Innehållsanalysen genomfördes i två faser. Den första fasen utfördes med en deduktiv ansats 

där Lazarus och Folkmans (1984) indelning av copingstrategier i emotionsfokuserad coping 

och problemfokuserad coping användes som struktur. Danielson (2012) menar att analysen 

kan utgå från en bestämd teori eller modell och då görs analysen deduktivt. Patografierna 

lästes enskilt två gånger vardera. Vid varje läsning markerades meningsenheter som handlade 

om hantering av sjukdomen. När böckerna hade lästs jämfördes meningsenheterna och det  

bestämdes gemensamt vilka meningsenheter som skulle ingå i analysen. Vid jämförelsen av 

funna meningsenheter så hade till största delen samma avsnitt i texten markerats. Enskilda 

fynd av meningsenheter diskuterades och vid oenighet kunde ytterligare fördjupning i 

Lazarus och Folkmans definition av coping samt symtomen vid schizofreni hjälpa till för att 

nå konsensus. Samma förfarande för att nå konsensus användes genom hela analysarbetet när 

oenighet rådde. Därefter kondenserades och kodades meningsenheterna. Koderna skrevs ut 
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och klipptes ut och placerades i någon av de två planerade kategorierna emotionsfokuserad 

coping eller problemfokuserad coping, utifrån Lazarus och Folkmans (1984) indelning. 

Kondensering, kodning och placering i kategorierna gjordes gemensamt.  

 

Inom de båda kategorierna återfanns en stor variation av olika copingstrategier och därför 

påbörjades en ny analys i syfte att finna underkategorier och strukturera resultatet ytterligare. 

Denna analys gjordes med induktiv ansats. Danielson (2012) menar att induktiv analys 

innebär att utgå från innehållet i texten (ibid.). Koderna som placerats i kategorierna 

emotionsfokuserad coping och problemfokuserad coping analyserades och koder med 

liknande innehåll bildade underkategorier till kategorierna. För analysexempel se bilaga 2.  

 

Etiskt övervägande 

Litteraturstudier väcker etiska frågor då det finns risk för feltolkningar hos den oerfarna 

forskaren (Kjellström, 2012).  Norska De Nasjonale Forskningsetiske komiteene (2015) 

menar att det kontroversiella kring användandet av biografier i forskning är hur långt det är 

rimligt att en biografi kan svara för den personliga integriteten, ta individens ställning och 

eftermäle (ibid.). En av de grundläggande etiska principerna i forskning är autonomiprincipen 

som innebär att alla forskningsdeltagare ska delta frivilligt samt få information om 

forskningsprojektet (Kjellström, 2012). Personerna bakom patografierna i denna studie har 

inte gett informerat samtycke till studien, då de inte har blivit till tillfrågade. Personerna i 

studien har själva skrivit och låtit publicera patografierna. Dock gjordes en analys av deras 

material och en publikation av denna studie. För att förhindra feltolkningar och minska risken 

för kränkning så gjordes analysen med varsamhet och med strävan att hållas på en manifest 

nivå. Enligt De Nasjonale Forskningsetiske komiteene (2015) måste studier av biografier 

vägas mot forskningens relevans och betydelse av den kunskap studien syftar till att 

framkalla. Studiens resultat anses vara väsentligt då det kan förbättra kunskapsläget kring 

copingstrategier hos personer som har diagnosen schizofreni, vilket kan användas i 

sjuksköterskans arbete för att förstå och stötta personers hantering av sjukdomen.   
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Resultat 

Resultatet från den deduktiva analysen visade att Lazarus och Folkmans (1984) indelning av 

copingstrategier i emotionsfokuserade och problemfokuserade var möjlig att använda som 

struktur, samtliga fynd kunde placeras inom någon av de båda kategorierna. Inom kategorin 

problemfokuserad coping utkristalliserades sedan i den induktiva analysen tre 

underkategorier att gå emot psykotiska tankar, att gå emot sina rädslor och att söka 

professionellt och socialt stöd. Inom kategorin emotionsfokuserad coping framkom i den 

induktiva analysen tre underkategorier; att distansera sig, att med en aktivitet avleda inre 

stress och att söka stöd i ting och andlighet. Se figur 1. 

 

 

Figur 1. Beskrivning av analysformer, kategorier samt underkategorier. 

 

Problemfokuserad coping 

I analysen återfanns strategier som personerna aktivt använde för att hantera påfrestande 

symtom. Kategorin speglar medvetna handlingar som personerna tog till för att försöka 

förändra negativa tankar eller för att utveckla nya sätt att agera på när de upplevde symtom. 
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Kategorin beskriver även strategier som personerna utvecklade och sedan använde sig av i 

stressfyllda situationer. När situationen inte kunde hanteras på egen hand så var en 

problemfokuserad copingstrategi att aktivt söka hjälp hos närstående eller hos vården.  

 

Att gå emot psykotiska tankar 

Sjukdomen hanterades genom att mentalt träna bort tankar som tillhörde psykosernas värld 

(Sandborg, 2010). Personerna lärde sig att se skillnad mellan hallucinationer och verklighet 

och kunde därmed gå emellan och inte låta hallucinationerna ta över (Sandborg, 2010; 

Selander, 2003). De bröt hallucinationerna och tankar om till exempel konspirationer genom 

att tänka på någonting positivt, att avleda tanken genom att tänka på någonting annat eller att 

välja att inte lyda inre röster eller tvångstankar (Sandborg, 2010; Selander, 2003).  Personerna 

använde andningsövningar, djupavslappning eller att läsa mantra när de inre rösterna höll på 

att ta över (Selander, 2003; Söder, 2009). Kroppslig låsning och brist på kontakt med sin 

kropp hanterades med olika former av kroppsövningar (Nilsdotter, 2009; Selander, 2003). En 

av personerna kunde se ett samband mellan sina symtom och i vilka situationer de uppstod. 

Att sätta rimliga krav på sig själv var för denna person en copingstrategi som kunde hålla 

hallucinationerna i schack (Lauveng, 2008).  

 

Pressen inifrån gjorde att personerna aktivt gick emot och argumenterade med sina inre röster 

som en copingstrategi. Personerna argumenterade med sina röster genom att försöka tysta 

dem eller genom att tala högt till den inre rösten (Nilsdotter, 2009; Sandborg, 2010; Selander, 

2003). Även skuggboxning användes som en strategi för att försöka bli av med de inre 

rösterna (Selander, 2003). En copingstrategi var att genom självkontroll inte låta de inre 

rösterna påverka och känslomässigt styra dem. Personerna följde inte sina första impulser 

utan försökte intala sig lugn och kontrollerade sina reaktioner när de psykotiska tankarna kom 

(Nilsdotter, 2009; Selander, 2003; Söder, 2009).   

 

Vill det sig illa så slungas jag bara hit och dit, från båda håll, mellan 

fiendens händer. Men genom att försöka “bita ihop” och låta ilskan 

sköljas av mig har jag kunnat låta bli att ge fienden denna extra poäng att 

även känslomässigt driva mig. (Nilsdotter, 2009, s. 168) 
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Att gå emot sina rädslor 

Sjukdomen hade för personerna inneburit en omställning av verkligheten. Den nya 

verkligheten kunde upplevas som skrämmande. För att hantera sjukdomen och symtomen så 

menade personerna att de var tvungna att trotsa de rädslor som sjukdomen hade skapat. Att 

börja medicinera antipsykotiska läkemedel eller att våga följa råd från vårdare trots rädslan 

för att de var en del av konspirationen var exempel på att gå emot sina rädslor (Sandborg, 

2010). Personerna upplevde symtom i sin sjukdom som begränsade dem socialt och att bryta 

denna isolering och åter börja umgås med andra människor skapade rädslor som behövde 

hanteras. Genom att träna på att våga umgås med andra människor, att våga samtala och att 

våga komma ut trots rädslor så  hanterade de sina negativa symtom (Lauveng, 2008; 

Sandborg, 2010; Selander, 2003).  

 

Nästa steg som var mycket läskigare, gick ut på att jag provade 

alternativa lösningar i praktiken, som att sätta mig vid samma bord som 

de andra i pausen, småprata om ämnen, skola och väder, och se om det 

fungerade… .  (Lauveng, 2008, s.147) 

 

Då psykoserna tagit över så kunde vardagliga aktiviteter som att duscha eller se sig i spegeln 

upplevas svårhanterliga. Att ta hand om och rengöra sin kropp trots att den väckte 

äckelkänslor då den upplevdes vara ockuperad av utomstående var ett sätt att gå emot sin 

rädsla och “hålla sig flytande” och “ta sig uppåt” (Nilsdotter, 2009).  På liknande sätt hade 

sjukdomen gjort att Sandborg (2010) inte vågade se sig själv i spegeln då han trodde att själen 

skulle åka in i spegeln. Den rädsla han upplevde på grund av detta hanterade han genom att 

små stunder i taget närma sig sin spegelbild.  

 

Att söka professionellt och socialt stöd 

Socialt och professionellt stöd söktes som en copingstrategi då detta förväntades kunna bidra 

till minskad stress eller hjälp för att lindra symtom (Nilsdotter, 2009; Sandborg, 2010; 

Selander, 2003; Söder, 2009). Att samtala med vänner om sitt mående och sin sjukdom 

beskrevs som en copingstrategi (Nilsdotter, 2009; Selander, 2003; Söder, 2009) och i detta 
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sammanhang kunde humor utnyttjas som en ventil för ångest (Nilsdotter, 2009). Personerna 

bad om hjälp från familj och vänner när självmordstankar eller konspirationsteorier tagit över 

och gjort livet outhärdligt (Sandborg, 2010; Selander, 2003). När symtomen blev ohanterliga 

söktes professionellt stöd i den psykiatriska vården. Att skriva in sig på en 

slutenvårdsavdelning och ta emot eller be om psykofarmaka sågs som en utväg ur ångesten 

(Sandborg, 2010; Selander, 2003; Söder, 2009).  En av personerna upplevde kroppsliga 

symtom i form av att inte ha kontroll över sin kropp. Med anledning av detta sökte personen 

hjälp hos den somatiska vården (Nilsdotter, 2009). 

 

Emotionsfokuserad coping 

I denna kategori samlades copingstrategier som var mer känslostyrda och mindre planerade. 

Copingstrategierna speglade sätt att hantera symtomen som användes när det bedömdes vara 

liten chans att faktiskt kunna förändra situationen. Problemen undveks då istället av 

personerna genom att distansera sig och rikta sin uppmärksamhet på något annat än 

symtomen.  

 

Att distansera sig  

För att distrahera sig från symtomen eller i tron på att uppnå en förändring så hanterade 

personerna problemen på udda och ibland drastiska sätt. Det kunde handla om att ändra 

namn, reglera tänderna eller ständigt byta kläder i tron på att detta skulle lösa problemen 

(Nilsdotter, 2009; Selander, 2003). 

 

Några veckor in i kursen känner jag att ångesten kryper allt närmare 

botten i mig. Jag försöker att skylla på yttre omständigheter och byter 

rum efter rum, men ingenting hjälper. Jag är desperat och försöker byta 

kläder i tron att det gamla sättet ska hjälpa mig att komma ur ångesten. 

(Selander, 2003, s. 180) 

 

Symtomen kunde ibland bli så överväldigande att personerna hanterade stressen med flykt. 

Flykten bestod i att komma undan de hallucinationer som upplevdes i situationen. Oavsett om 
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det var ett på kalas eller i en stad som personen befann sig så var att fly därifrån ett sätt att 

undvika det som jagade eller hotade (Nilsdotter, 2009; Sandborg, 2010; Selander, 2003). 

Personerna beskrev även hur de hanterade sjukdomen genom att fly in i sig själva på olika 

sätt. Att medvetet stänga av och att hålla sig långt ifrån andra människor eller att ignorera 

problemen och att låtsas som ingenting beskrevs som copingstrategier (Nilsdotter, 2009; 

Selander, 2003, Söder, 2009). Lauveng (2008) anade att hennes vanföreställningar inte var 

verkliga, men distanserade sig från detta då hon dels inte ville se sig själv som sjuk och även 

kände att psykoserna hade en innebörd som hon trodde behövde tolkas.  

 

Vissa symtom var förknippade med objekt och personerna kunde därför utföra symboliska 

handlingar i syfte att bli av med sina spöken. Det innebar att kasta bort, att skada eller 

förstöra objekten för att försöka frigöra sig från de demoner som dessa förknippades med 

(Nilsdotter, 2009; Selander, 2003). Att avlägsna objekt i hemmet som uppfattades bära på 

budskap och som brukade framkalla inre röster beskrevs som en strategi för att i 

förebyggande syfte undvika hotande tankar (Nilsdotter, 2009).  

 

Mer destruktiva sätt att hantera symtom återfanns i form av att ockupera tankarna med 

rökning, droger och mat (Sandborg, 2010; Söder, 2009). Droger testades också som ett sätt att 

försöka återta funktioner som tidigare funnits och för att komma iväg från allt vad sjukdomen 

innebar (Nilsdotter, 2009). Ångesten och tomheten kunde också hanteras genom att skada sig 

själv och personerna beskrev att denna strategi kunde lugna nerverna och dämpa kaoset i 

huvudet (Lauveng, 2008; Nilsdotter, 2009; Selander 2003). 

 

Jag hörde också röster. Några gånger var det ett brusande ylande kaos 

inne i huvudet, som en walkman på för hög ljudnivå som jag inte kunde få 

bort oavsett vad jag gjorde. Några gånger försökte jag dunka huvudet 

mot väggen för att det ihåliga dunkljudet skulle dämpa kaoset lite. Det 

hjälpte ibland, men inte alltid. Andra gånger försökte jag riva av mig 

håret eller klösa hål i huvudet. (Lauveng, 2008, s. 30) 
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Att med en aktivitet avleda inre stress 

Olika aktiviteter användes som copingstrategi för att undvika symtomen och kunde för 

stunden avleda tunga tankar. Att göra något och att rikta sin uppmärksamhet på ett projekt 

eller en aktivitet var något som personerna använde för att skaka av sig de inre rösterna. 

Exempel på sådana aktiviteter var att läsa böcker, att handarbeta, se på film, lyssna på musik, 

skriva, bada bastu, motionera, vara utomhus, uppträda på scen eller utföra tungt kroppsarbete 

(Nilsdotter, 2009; Sandborg, 2010; Selander, 2003; Söder, 2009).  

 

Mockade ut i ladugården, ofta. Eller lade upp gödselstacken med 

baklastaren. Byggde komposter. Gödslade ut hönshuset. Det var otroligt 

skönt för min ångest att få jobba hårt fysiskt. (Söder, 2009, s. 129) 

 

En annan copingstrategi var att undvika symtomen genom att exempelvis lägga sig på sängen 

eller att försöka sova (Sandborg, 2010; Söder, 2009). En av personen fick hjärtklappning av 

att ligga ner och undvek symtomet under flera års tid genom att endast ligga ned när hon 

skulle sova (Nilsdotter, 2009).  

 

Att söka stöd i ting och andlighet  

Personerna beskrev hur de också fann stöd i olika objekt. Objekten var exempelvis en träkäpp 

som gav trygghet när personen var rädd för sina hallucinationer eller en lapp med positiva ord 

som kunde läsas när det var jobbigt (Nilsdotter, 2009; Sandborg, 2010; Selander, 2003). 

Visioner så som att ha en dröm om framtiden fungerade som en livboj när det var kaos i livet 

(Lauveng, 2008). Att be till Gud om hjälp fungerade också som copingstrategi (Sandborg, 

2010; Selander, 2003). Sandborg (2010) byggde upp en egen andlig tro som hjälpte honom 

att finna tillit till att allt skulle ordna sig i slutändan. Att tala till och skapa en relation till djur 

beskrevs också som en copingstrategi (Selander, 2003). Symtomen som personerna upplevde 

tycktes så märkliga och för att hitta stöd i detta eller en förklaring till vad som hände med 

dem så sökte de i sagor, andliga och naturvetenskapliga böcker och filmer (Nilsdotter, 2009; 

Selander, 2003). 
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Diskussion 

I den deduktiva analysen så användes Lazarus och Folkmans teori som ramverk för att dela in 

copingstrategierna i kategorierna emotionsfokuserade och problemfokuserade. Alla 

meningsbärande enheter kunde placeras in under någon av kategorierna vilket tyder på att 

teorin fungerar att tillämpas även i det här sammanhanget. Den induktiva analysen visade att 

det fanns en stor variation av olika copingstrategier som användes för att hantera symtom. 

  

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod föredrogs före kvantitativ metod i studien då jämförelser eller att undersöka 

förekomst inte ansågs lika relevant som att söka en djupare förståelse för fenomenet 

copingstrategier. Självbiografier ger en direkt tillgång till primärkällan vilket kan ses som en 

styrka när individens unika upplevelser undersöks (Dahlborg Lyckhage, 2006). Svagheter 

med att använda självbiografier kan vara att viktiga erfarenheter och händelser utelämnas 

eftersom författarna själva bestämmer innehållet i boken samt att inga frågor och följdfrågor 

kan ställas. En av böckerna var översatt från norska till svenska och var därigenom 

omskriven en gång vilket kan ha påverkat innehållet. I studien representerades olika åldrar då 

urvalet inte hade någon specifik åldersgrupp som inklusionskriterie. I patografierna framgick 

inte alltid tydligt i vilken ålder personerna upplevde det de beskrev. Enligt Lazarus och 

Folkman (1984) ändras sättet att hantera stress från litet barn till ung vuxen. Därefter så är det 

källorna till stress som ändras under livets gång och copingstrategierna anpassas efter dessa. 

Det finns däremot inga tydliga belägg för att copingstrategier skulle ändras från ung vuxen 

till gammal (ibid.). Intervjustudier visar att äldre personer med diagnosen schizofreni ansåg 

att deras symtom blev mer hanterbara och mindre störande med åldern och de tillskrev denna 

förbättring att de utvecklat bättre copingförmågor (Shepherd, Depp, Harris, Halpain, Palinkas 

& Jeste, 2010; Pentland et al., 2003). Dessa studier tyder på att resultatet skulle kunna ha 

påverkats om ett specifikt åldersspann använts som inklusionskriterie.  

 

Förförståelsen för det undersökta fenomenet var liten inför studien. Analysen gjordes enskilt 

fram till det att meningsenheterna valts ut. Därefter gjordes resterande analysarbete 

gemensamt, det vill säga kondensering, kodning och kategorisering. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att trovärdigheten stärks om analysen och resultatet diskuteras med 
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andra, exempelvis medforskare. I studiens fall skulle det innebära att om analysarbetet 

genomförts först enskilt för att sedan gemensamt diskuterats och sammanställts när 

konsensus var nådd så hade trovärdigheten ökat.  

 

Den deduktiva ansatsen innebar att kategorierna redan var förutbestämda och troligtvis hade 

andra kategorier uppkommit om hela analysen genomförts induktivt. Dock hade en sådan 

analys innehållit samma meningsenheter och bör därför inte påverkat resultatet något 

nämnvärt. Styrkan med den deduktiva ansatsen är att den kan ha tydliggjort indelningen och 

förståelsen för läsaren angående copingstrategier då Lazarus och Folkmans (1984) indelning i 

emotionsfokuserade och problemfokuserade copingstrategier är väletablerad. Den induktiva 

ansatsen användes för att hitta likheter inom kategorierna och sedan beskriva dessa för att 

bidra med en mer strukturerad bild av de copingstrategier som beskrevs i patografierna. 

 

Det etiska förhållningssättet i studien strävade efter att förhindra feltolkningar och 

kränkningar genom att hålla analysen på en manifest nivå. Böckerna var inte etiskt granskade 

varför extra försiktighet togs då personerna involverade andra personer i sin bok. Dessa 

personer har inte namngetts i resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Indelningen i kategorierna problemfokuserade och emotionsfokuserade copingstrategier föll 

väl ut och inga meningsbärande enheter hamnade utanför någon av kategorierna. Detta tyder 

på att Lazarus och Folkmans indelning är lämplig att använda i detta kontext. Även andra 

artiklar som tar upp ämnet coping hos personer med diagnosen schizofreni använder sig av 

Lazarus och Folkmans indelning i problemfokuserad och emotionsfokuserad coping (Lee & 

Schepp, 2011; Rudnick & Martins, 2009). Resultatet av den deduktiva analysen pekade på att 

den emotionsfokuserade formen av coping var något mer använd än den problemfokuserade. 

Det är dock svårt att dra några slutsatser i fall denna form av coping skulle vara vanligare för 

att hantera sjukdomen. Böckerna var skrivna flera år efter sjukdomsdebuten och delar av 

hanteringen av sjukdomen kan vara utelämnad. En annan studie visar att emotionsfokuserade 

former av coping är mer använda i början av sjukdomen och med tiden används 

emotionsfokuserad och problemfokuserad coping i lika stor utsträckning (Lee & Schepp, 
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2011). Resultatet i denna studie tyder på att sjuksköterskan skulle kunna tänkas behöva ta i 

beaktande var i sjukdomsprocessen personen befinner sig för att förstå val av 

copingstrategier. Sjuksköterskan kan utefter det anpassa patientutbildningen och tillsammans 

med patienten utveckla fler problemfokuserade copingstrategier över tid. 

 

Resultatet av den induktiva analysen visade att då personerna upplevde hallucinationer eller 

vanföreställningar hanterade de dessa genom att exempelvis välja att inte lyda eller låta dessa 

känslomässigt påverka dem. Andra studier har visat att acceptera hallucinationerna, men inte 

låta sig imponeras av dem eller att ignorera dem är copingstrategier som används av personer 

som hör inre röster (Ng, Chun, & Tsun, 2012; Pentland et al., 2003; Roe et al., 2004; 

Shepherd et al., 2010). Studien visade även att personerna konfronterade sina inre röster på 

olika sätt, exempelvis genom att tala till dem. Andra studier visar liknande resultat där de 

intervjuade personerna berättade att de hanterade rösterna genom att tala till dem eller säga åt 

dem att vara tysta ( Ng et al., 2012; Shepherd et al., 2010).  

 

Att aktivera sig var en vanligt förekommande copingstrategi och användes för att undvika 

och distrahera sig från symtom. Exempel på detta var att lyssna på musik eller att se på film. 

Att använda musik, radio och TV, handarbeta, ta ett bad eller läsa böcker har beskrivits i 

andra studier som en copingstrategi för att distrahera sig från sina inre röster eller för att 

avleda psykotiska tankar (Honey et al., 2015; Ng et al., 2012; Pentland et al., 2003; Shepherd 

et al., 2010). Sjuksköterskan kan genom en nyfiken och öppen dialog med patienten finna 

intressen som kan användas för att främja hälsoprocessen (Barker & Buchanan-Barker, 

2005). Intressen är en resurs som kan ge glädje och därmed fungera stressreducerande (ibid.).  

 

Resultatet visade att ångest och tomhet kunde hanteras genom att skada sig själv. Detta sågs 

som en emotionsfokuserad copingstrategi som kunde lugna nerverna och dämpa kaoset i 

huvudet. Självskadebeteende förekommer hos nästan hälften av alla personer som har 

diagnosen schizofreni (Mork et al., 2012). Andra studier som bekräftar att självskadebeteende 

skulle vara en copingstrategi har inte återfunnits. Självskadebeteende inkluderades i denna 

studie då det inte kunnat uteslutas som ett sätt att hantera symtom. Omvårdnaden vid 

självskadebeteende kan enligt Lindgren (2010) innebära att sjuksköterskan tillsammans med 
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patienten hittar andra strategier för att hantera ångest. Det kan tillexempel handla om att 

skriva – formulera sina känslor på papper, gå en promenad eller att göra andningsövningar.  

 

Att söka kontakt och stöd hos vården, familj och vänner var en copingstrategi som personerna 

i studien använde. Studier har visat att positiva relationer till hälso- och sjukvårdspersonal, 

stöd från familj och vänner samt kunskap om sjukdomen är viktiga för att utveckla 

copingstrategier (Honey et al., 2015; Pentland et al., 2003; Zou, Li, Arthur & Wang, 2014). 

Tidvattenmodellen syftar till att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att lära sig vad som 

fungerar, för att själv kunna påverka sitt liv i en positiv riktning (Barker & Buchanan-Barker, 

2005). Psykiatrisk omvårdnad innebär bland annat att sjuksköterskan hjälper patienten att lära 

sig hantera sin sjukdom och dess konsekvenser, utveckla strategier, stärka personens känsla 

av att ha kontroll över sitt liv samt formulera rimliga livsmål för att uppnå personlig 

utveckling (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). En av personerna i studien 

höll fast vid sin framtidsdröm om att bli psykolog som en form av copingstrategi när livet var 

ett enda kaos. Personal runt personen hjälpte till att dela upp målet i små delmål för att 

anpassa dessa till livssituationen så att drömmen om att bli psykolog till slut uppfylldes. 

Positiv tilltro är även en resurs som påverkar förmågan till coping (Lazarus & Folkman, 

1984). Sjuksköterskan och/eller effektiva behandlingar kan stärka patientens positiva tilltro 

och hopp om att en positiv förändring är möjlig. En tro på att en förändring är möjlig leder till 

en ökad användning av problemfokuserade copingstrategier (ibid.). Barker och Buchanan-

Barker (2005) menar att sjuksköterskan ska uppmärksamma små förändringar och synliggöra 

dessa för patienten för att väcka hopp. Människor har inneboende resurser och lösningar på 

sina problem och omvårdnaden handlar om att ta fram dessa lösningar (Barker och 

Buchanan-Barker, 2005).  

 

Slutsats 

Personer med diagnosen schizofreni använde sig av både problemfokuserade och 

emotionsfokuserade copingstrategier för att hantera sin sjukdom och sina symtom. I studien 

framkom olika former av coping som exempelvis att bryta psykotiska tankar, att konfrontera 

de inre rösterna eller att hitta aktiviteter som kunde avleda och distrahera symtom. Personer i 

studien sökte även stöd i hälso- och sjukvården som ett sätt att hantera sin sjukdom. Med en 
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ökad kunskap om copingstrategier hos personer med diagnosen schizofreni är sjuksköterskan 

ett viktigt stöd för att tillsammans med patienten hitta fungerande sätt att hantera sin sjukdom 

och uppleva kontroll. Resultatet i studien visade copingstrategier som användes av personer 

från Sverige och Norge för att hantera sin sjukdom och denna kunskap bör därför vara 

applicerbar i svenska förhållanden.   

 

Framtida forskning på ämnet skulle kunna innebära mera kvalitativ data i form av intervjuer 

med personer som har eller har återhämtat sig från diagnosen schizofreni. Forskningen skulle 

då kunna inrikta sig på copingstrategier vid olika symtom eller vilken betydelse 

copingstrategier har för personens hälsa och välbefinnande. Detta skulle kunna ge hälso- och 

sjukvården ytterligare förståelse kring användandet av copingstrategier och genom denna 

kunskap bättre stötta personerna i sin hantering av sjukdomen. 

 

Självständighet  

Litteratur till samtliga avsnitt har sökts fram av båda. De flesta avsnitt har skrivits gemensamt 

då vi använt ett Googledokument där båda har skrivit samtidigt. Dock har Sara har haft 

huvudansvaret för Inledning och slutgiltig granskning av analys och Petra har haft 

huvudansvar för Att leva med Schizofreni och Coping. Resterande avsnitt har båda haft 

huvudansvar för. Samtliga delar har gemensamt ganskats och färdigställts. Analysarbetet 

utfördes enligt beskrivning i metodavsnittet. 
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Bilaga 1 Översikt av valda patografier 

Författare/Titel Utgivningsår Ansvarig utgivare Beskrivning 
Arnhild Lauveng 

Imorgon var jag alltid ett 
lejon 

2008 Sivart Förlag Arnhild berättar i denna bok om när hon tidigt 
insjuknar i schizofreni. Hennes uppväxt kantas 
av olika former av hallucinationer som 
resulterar i självskadebeteende och många 
vistelser på psykiatriska avdelningar. Arnhild 
arbetar idag som psykolog och beskriver i sin 
bok den långa processen till ett tillfrisknande.  

Kristina Nilsdotter 

Förskjuten identitet: 
Schizofreni eller nya 
perspektiv 

2009 Kristina Nilsdotter 
genom Vulkan 

Kristina berättar om sina erfarenheter av att 
leva med diagnosen schizofreni. Framträdande 
i berättelsen är hur hon upplever att andra 
människor tar över hennes fysiska kropp. 
Kristina berättar även hur hon såg budskap i 
allt. I boken vävs egna berättelser med texter 
hämtade ur psykiatrisk litteratur, samt 
anknytande texter ur filosofi och religion. 

Marcus Sandborg 

En lång väg hem 

2010 Addera förlag I boken beskriver Marcus sin upplevelse av hur 
det är att leva med schizofreni. Han berättar i 
boken om hur han kämpar med paranoida 
tankar och rösthallucinationer, bland annat 
genom att missbruka olika droger. I boken 
skildras kampen och modet som hjälpte honom 
att hitta vägen tillbaka till livet. 

Lars-Göran Selander 

Det är svårt att sjunga 
med kluven tunga: En 

2003 Två Förläggare 
Bokförlag 

Boken är Lars-Görans egen berättelse om 
upplevelsen av att leva med sjukdomen 
schizofreni. Lars-Göran beskriver i sin bok om 
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berättelse om att 
återerövra sitt liv 

sin uppväxt, sjukdomsförloppet och hans 
hjärnspöken. I boken beskrivs hur sjukdomen 
under flera år styrde hans vardag samt hur han 
sedan återerövrade sitt liv. 

Henrik Söder 

Tokstormen dansade 

2009 Henrik Söder enskild 
firma 

Henrik skriver i boken om när han insjuknade i 
schizofreni och berättar om psykoserna som 
fick honom att tappa fotfästet. Efter flera år 
inlagd på olika psykiatriska avdelningar 
återhämtar han sig från sjukdomen genom att 
bland annat gå tillbaka och bearbeta sina 
minnen från barndomen. 
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Bilaga 2 Analysförfarande 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det kunde till exempel komma tankar 
om konspirationer som jag snabbt 
försökte bryta med att tänka något 
positivt, ibland fungerade det bra, andra 
gånger inte lika bra men jag har fortsatt 
med detta … (Sandborg, 2010, s.184) 

Tankar om 
konspirationer försökte 
jag snabbt bryta med att 
tänka något positivt. 

Bryta tankar om 
konspirationer 
med att tänka 
något positivt 

Att gå emot 
psykotiska 
tankar 

Problemfokuserad 

Det surrar i mitt huvud. Det blir bara 
värre och värre. Desperationen gör att 
jag en dag bestämmer mig att ändra mitt 
förnamn Lars-Göran. Jag tar bort Göran 
och istället för ett s ett z. Larz är nu min 
nya identitet. (Selander, 2003, s. 28) 

Desperationen gör att 
jag en dag bestämmer 
mig att ändra mitt 
förnamn 

Desperationen 
gör att jag ändrar 
mitt namn  

Att distansera 
sig 

Emotionsfokuserad 

När jag lärde mig se var mina krav kom 
ifrån, vad jag var rädd för, och hade fått 
hjälp med att tänka igenom vad jag 
tyckte var viktiga och riktiga och 
förnuftiga krav på mig och andra, då 
lugnade Kaptenen ner sig. Han var bara 
en markör, en varningslampa, och när 
det grundläggande felet i livsmotorn var 
reparerat, slocknade lampan nästan av 
sig självt. (Lauveng, 2008, s. 34) 

När jag lärt mig se mina 
krav och tänka igenom 
vad jag tyckte var 
viktiga, riktiga och 
förnuftiga krav på mig 
och andra, då lugnade 
Kaptenen ner sig. 

Viktiga, riktiga 
och förnuftiga 
krav på mig själv 
och andra 
lugnade ner 
Kaptenen 

Att gå emot 
psykotiska 
tankar 

Problemfokuserad 
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När hela världen gungade och alla saker 
i min omgivning skrek ångest förstod 
jag att jag måste säga till personalen att 
jag behövde en spruta med 
psykofarmaka. (Söder, 2009, s. 66) 

När hela världen 
gungade förstod jag att 
jag måste be personalen 
om en spruta 
psykofarmaka. 

Be personalen om 
psykofarmaka 

Att söka 
professionellt 
och socialt stöd 

Problemfokuserad 

Och känslan av främlingskap och 
undran inför människor och värld 
kvarstod länge. Jag saknade en yttre 
famn, tryggheten, och önskade den så 
mycket att jag en skräckfylld natt i detta 
helvete försökte finna den i en 
hårklämma, med en ful liten guldfisk på. 
Jag hade inte sett klämman sedan 
barndomen, men hade nu återfunnit den. 
Det var något tryggt med 
igenkännandet, så jag höll i den, hårt, 
tills jag somnade.  (Nilsdotter, 2009, s. 
18-19) 

En skräckfylld natt i 
detta helvete försökte 
jag finna tryggheten i en 
hårklämma. 

Finna trygghet i 
hårklämma 

Att söka stöd i 
ting och 
andlighet 

Emotionsfokuserad 

 


