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Sammanfattning  
Bakgrund: Psykisk problematik i form av psykoser kan drabba alla människor när som helst 
under livets gång. Unga som gamla drabbas av psykoser i olika sammanhang. Symtom som 
vanföreställningar, hallucinationer och magiskt tänkande kan göra det svårt för vårdpersonal 
att behandla och vårda personen. En balans mellan att vara öppen och intresserad till att vara 
beslutsam och förstående kan vara en utmaning i omvårdnadssammanhang. Genom att 
fördjupa sig i upplevelser av psykoser kan vårdpersonal anpassa vården utifrån en 
personcentrerad vård och vårda personen utifrån bästa möjliga förutsättningar. Personer med 
psykossjukdomar drabbas oftare än andra av de vanligaste somatiska sjukdomarna som hjärt- 
och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes och är därför vanligt förekommande 
patienter vid den typen av vårdenheter. Många sjuksköterskor upplever patientgruppen som 
svår att bemöta och skapa relation till på grund av patientens symtom. Bättre kunskap hos 
sjuksköterskor om vad patienten kan uppleva i sitt psykotiska tillstånd kan minska 
osäkerheten och skapa bättre förutsättningar för en allians och en personcentrerad vård.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att vara i ett psykotiskt 
tillstånd 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tre patografier som sökts via en 
sökning på Libris. Data har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys med en latent ansats 
utifrån Graneheim, Lindgren och Lundmans beskrivning. 
Resultat: I studien framkom tre kategorier som alla kunde sammanföras under det 
övergripande temat Fångad i en dröm. I kategorin Vara mellan verklighet och psykotisk värld 
beskriver personerna med det psykotiska tillståndet hur de upplever att vara i olika 
verkligheter samtidigt. Under kategorin Att förlora kontrollen beskriver personerna känslorna 
av att vara uppslukad och styrd av psykosen, att vara missförstådd och paranoid samt att 
uppleva ensamhet och isolering. Den sista kategorin Drömlikt tillstånd beskriver personernas 
upplevelser av att vara unika och utvalda samt hur saker och ting ändrar form och karaktär.  
Slutsats: Studiens resultat visar att personer i det psykotiska tillståndet upplever verkligheten 
på ett högst individuellt sätt som kan liknas vid att vara fångad i en dröm som personen inte 
kan vakna ur. Med kunskap om hur det kan vara att vara psykotisk och förståelse för 
personens ofta skrämmande upplevelser, kan en mer personcentrerad vård utformas vilket 
skapar bättre förutsättningar för en bra vårdrelation och ett gott vårdande.  
 

Nyckelord: kvalitativ design, omvårdnad, patografier, personcentrerad vård, psykos
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Inledning 

Att leva i en psykotisk värld innebär att personen har förlorat sin normala 

verklighetsuppfattning och det är vanligt att personen betraktas som ”galen” eller “från 

vettet” (Malla & Payne, 2005). Psykos är ett samlingsnamn för flera olika psykossjukdomar 

(ibid.). Vid insjuknandet i psykos har personerna ofta svårt att förstå tillståndet de befinner 

sig i och det kan leda till förvirring, rädsla och en känsla av att förlora kontrollen över sig 

själva och miljön runt omkring (Kilkku et. al. 2003). Detta upplösningstillstånd hotar 

personens självbild och kan förstöra framtidsplaner, karriär och vänskapsband (Sanbrook et. 

al. 2003). Personer i ett psykotiskt tillstånd har även en högre risk att drabbas av kroppsliga 

sjukdomar jämfört med den generella befolkningen vilket innebär att de ofta behöver vårdas 

inom den somatiska vården (Björk Brämberg et. al. 2018). Studier visar att många patienter 

är missnöjda med det bemötande de får i omvårdnadssammanhang och anser att 

vårdpersonalen inte kan tillgodose deras behov av bland annat acceptans och förståelse 

(ibid.). En orsak till detta kan vara brist på kunskap hos vårdpersonalen om hur det är att vara 

i ett psykotiskt tillstånd (Koivisto, Janhonen & Väisänen, 2004). Personer i ett psykotiskt 

tillstånd upplevs av många sjuksköterskor vara de patienter som är svårast att bemöta och 

detta kan bli problematiskt i omvårdnadssammanhang (Fabri & Loyola, 2014). För 

sjuksköterskor är det därför viktigt att öka förståelsen för hur personer upplever ett psykotiskt 

tillstånd för att kunna ge dessa personer en bättre omvårdnad och ett mer personcentrerat 

bemötande.  

 

Bakgrund 

Psykotiska tillstånd  

Psykotiska tillstånd karakteriseras av att personerna upplever symtom som vanföreställningar, 

hallucinationer, oberäkneligt beteende och desorienterade tankar (Keks & Blashki, 2006). 

Dessa symtom kan uppträda i skov under livets gång. Psykotiska tillstånd kan förekomma vid 

psykiska sjukdomar som exempelvis schizofreni (Arciniegas, 2015). Schizofreni är den 

vanligaste psykossjukdomen (Mattson et. al. 2007). En tredjedel av de som fått diagnosen kan 

bli helt återställda, en tredjedel återhämtar sig och kan få bra livskvalitet men kan behöva 

fortsatt stöd från psykiatrin, medan den sista andelen kan få livslång funktionsnedsättning och 

därför behöva extra stöd och insatser (ibid.) Om symtomen för ett psykotiskt tillstånd inte 
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varar längre än en månad så ställs diagnosen kortvarig psykos eller polimorf psykos (Bodén, 

2016). Psykotiska tillstånd delas vanligtvis in i tre faser där den första är akutfasen, där den 

första kontakten med vården oftast tas (Mattson, 2010). Därefter följer stabiliseringsfasen, där 

de akuta symtomen börjar avta, följt av remissions- och återhämtningsfas, där en 

återanpassning till det normala livet påbörjas. Psykotiska tillstånd som framprovocerade 

kallas organiska psykoser är orsakat av exempelvis förgiftning, missbruk och läkemedel 

(Malla & Payne, 2005) 

Förekomst och orsaker 

I Sverige finns totalt ca 70 000 personer som någon gång i livet vårdats inom psykiatrisk 

enhet (Socialstyrelsen, 2003). Detta gäller patienter med schizofreni och övriga psykotiska 

tillstånd. Antalet nya sjukdomsfall av schizofreni är ca 15/100 000 inv./år (McGrath et. al. 

2004). Schizofreni debuterar oftast i unga år (Flyckt, 2008). Män insjuknar oftast i sena 

tonåren medan kvinnor vanligen insjuknar något senare. De är de unga personerna med 

psykotiska tillstånd som konsumerar den största andelen av samhällets vård- och stödresurser. 

Under ett år konsumeras ca 35% av alla öppenvårdsbesök och ca 45% av alla 

slutenvårdsdygn av personer med psykos (ibid.). Genetiska utvecklingsfaktorer i samband 

med sociala och miljömässiga faktorer kan bidra till att en person utvecklar psykotiska 

symtom som t. ex. hallucinationer och vanföreställningar (Arciniegas, 2015). Ett 

psykosinsjuknande har enligt studier olika riskfaktorer innan tillståndet bryter ut (Flyckt et. 

al. 2006). Dessa kan vara bland annat manligt kön, låg utbildningsnivå och få nära vän-

kontakter. En annan viktig riskfaktor för att det psykotiska tillståndet ska övergå i en 

schizofrenidiagnos är dåliga familjeförhållanden (Bodén, 2016). Ett psykotiskt tillstånd 

diagnostiseras med hjälp av den kliniska bilden och inte genom neurologiska undersökningar 

(Gaebel & Zielasek, 2015). Det går inte att definiera vad som händer i kroppen 

patofysiologiskt vid ett psykotiskt tillstånd (ibid.) Det har heller inte kunnat identifieras 

varför personer insjuknar i tillståndet (van Os & Marcellis, 1998). Det forskas fortfarande om 

orsaken till insjuknandet kan vara en blandning av individens egen sårbarhet och exponering 

av miljöfaktorer såsom graviditet, förlossning och psykosociala samt utsatta livsförhållanden 

(ibid.) Den bristande kunskapen om orsakssambanden samt den ospecifika successiva 

debuten av tillståndet gör det svårt att förhindra att sjukdomstillståndet bryter ut (Bodén, 

2016).  
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Symtom 

Ett psykotiskt tillstånd består av flera symtom där vanföreställningar, hallucinationer och 

tankestörningar tillhör de vanligast förekommande (Gaebel & Zielasek, 2015). Både 

vanföreställningar och hallucinationer förändrar verklighetsuppfattningen och blir därför 

centrala symtom i det psykotiska tillståndet (Arciniegas, 2015). Vanföreställningar är per 

definition ett bevis på förändrad verklighetsuppfattning vilket även hallucinationer är. Enligt 

Kay m.fl. (1999) skiljer sig dessa symtom åt då vanföreställningar är en övertygelse om 

övernaturliga fenomen av religiös art, storhetsvansinne eller olika typer av mani. 

Hallucinationer beskrivs som falska upplevelser såsom att höra falska röster och känna falska 

smaker och lukter som inte finns i verkligheten (ibid). Tankestörningar skiljer sig från de 

båda övriga, då detta är ett organiserat tänkande och en form av tankeblockering (Arciniegas, 

2015). Symtomen kan gradvis skapa en viss personlighetsförändring och förmågan att tolka 

sinnesintryck blir försämrad (Malla & Payne, 2005). De personer som lider av diagnosen 

polimorf diagnos har återkommande korta psykotiska tillstånd med symtom som bland annat 

livlig och snabbt insättande motorisk oro, förvirring och psykisk instabilitet (Bodén, 2016). 

En polimorf diagnos inträder i skov och patienten får en god funktionsnivå mellan skoven. 

Därför uppfyller inte dessa psykotiska tillstånd kriterierna för schizofreni. I ett psykotiskt 

tillstånd delas de psykotiska symtomen in i positiva och negativa symtom (Kay et. al. 1999). 

De positiva symtomen är de sjuka upplevelserna eller vanföreställningar som debuterar tidigt 

i sjukdomsutvecklingen. De negativa symtomen är bristsymtom såsom apati, passivitet, 

avtrubbade effekter eller brist på empati, närhet och öppenhet (ibid.). Att insjukna i ett 

psykotiskt tillstånd kan ske gradvis och i ett tidigt stadium kan symtom såsom ångest 

nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, overklighetskänslor, kroppsliga symtom och 

sömnstörningar förekomma vilka ofta kan förknippas med psykisk påfrestning och psykisk 

ohälsa (Malla & Payne, 2005). I ett psykotiskt tillstånd är sjukdomsinsikten hos personen 

svag och detta försvårar behandlingsplanen för sjuksköterskor då personen inte vill ha hjälp 

och inte upplever sig vara sjuk (ibid). 

 

Problematik vid ett psykotiskt tillstånd 

Personer med psykotiska tillstånd blir ofta patienter på samtliga vårdenheter på grund av 

metabola och kardiella biverkningar av antipsykotiska läkemedel som bidrar till en ökad 

känslighet för att drabbas av diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Bodén, 2016). Det har 

även observerats att patienter med psykotiska tillstånd ofta har en nedsatt glukostolerans 
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redan innan eventuell behandling påbörjats (ibid.). Vidare har personer med psykotiska 

tillstånd högre sjuklighet och dödlighet än normalbefolkningen, eftersom de oftare drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer vilket har att göra med exempelvis brist på 

fysisk aktivitet, dålig kost och rökning (Björk Brämberg et. al. 2018). Personer med 

psykotiska tillstånd kan bli patienter på samtliga vårdenheter. Detta leder till problematik i 

omvårdnadssammanhang då sjuksköterskor upplever dessa patienter som svårarbetade 

(Connick-Jamison & Kane, 1996). Det finns en tydlig brist på kommunikation och dålig 

samordning mellan psykisk och somatisk vård (Levinson Miller, Druss, Dombrowski & 

Rosenheck, 2018). Brist på resurser, outbildad personal, otillräckligt kliniskt stöd till 

personal, brist på etablerade rutiner för hänvisning av patienter och brist på samarbete mellan 

myndigheter ses också som ett hinder. Alla dessa brister försvårar omvårdnadsarbetet för 

personer med psykotiska tillstånd.  

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad omvårdnad innebär att bedriva en vårdform som gör att patienten kommer 

stå i fokus för vården (McCormack & McCance, 2015). Det viktigaste inom personcentrerad 

vård är att respektera personens upplevelse av sin ohälsa samt att bekräfta dennes tolkningar 

av sin sjukdom (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Genom att arbeta utifrån 

tolkningarna kan hälsa främjas med utgångspunkt i att ständigt anpassa sig utifrån en enskild 

individs mål. Ett viktigt redskap inom personcentrerad vård är språket. Det är via språket som 

vi kan konstatera hur en person upplever sin vardag och därifrån även vårda utifrån behov. 

Personcentrerad vård är inte bara en individuell vård, utan den är även beroende av sociala 

sammanhang och individens närstående. Dessa faktorer är viktiga för att påverka en individs 

goda vård då sociala nätverk formar personen i fråga. Hur patienterna blir behandlade har en 

avgörande betydelse för hur de blir diagnostiserade och hur de blir omhändertagna samt hur 

de upplever hälsa (ibid). Patienter med psykotiska tillstånd är på grund av riskbeteende, 

självmedicinering med alkohol och droger och med anledning av dåliga levnadsvanor med 

översjuklighet i vanliga somatiska sjukdomar ofta förekommande patienter vid olika 

somatiska enheter (Björk Brämberg, et. al, 2018). Tidigare forskning har visat att många 

sjuksköterskor upplever att de har svårigheter att hantera vissa beteenden från psykotiska 

personer på samtliga vårdenheter (Fabri & Loyola, 2014). Detta beteende kan vara 

aggressivitet, depression, oro och översocialitet samt hypersexualitet. Särskilt de depressiva 

symtomen upplevs som obehagliga då det finns oförutsägbara risker som följd till exempel 
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aggression och suicidrisk (ibid.). Personer som lider av ett psykotiskt tillstånd kan uppträda 

olämpligt vid olika tillfällen, vilket gör att de rankas som svårarbetade personer (Connick-

Jamison & Kane, 1996). Av tidigare studier framgår det att sjuksköterskor är osäkra på hur de 

ska hantera personer med psykotiska tillstånd samtidigt som personerna med de psykotiska 

tillstånden har uttryckt att de upplever sig dåligt bemötta i vården (Koivisto, Janhonen & 

Väisänen, 2004). Psykotiska tillstånd kan uppträd i skov och ser därför olika ut vilket innebär 

att personerna kan vara mer eller mindre påverkade av sitt tillstånd. Bristen på kunskap av 

vad det innebär och hur en person upplever att vara i ett psykotiskt tillstånd gör att 

sjuksköterskorna kan ha svårigheter att upprätthålla en professionell relation med patienterna 

och detta gör det svårt att arbeta personcentrerat (Connick-Jamison & Kane, 1996). Med 

bättre kunskaper hos sjuksköterskor på samtliga vårdenheter om patientens upplevelser av att 

vara i ett psykotiskt tillstånd kan osäkerheten i omvårdnaden minska och möjligheterna till att 

upprätthålla en arbetsallians och en personcentrerad vård öka. 

Syfte 

Syftet var att belysa personers upplevelser av att vara i ett psykotiskt tillstånd 

Metod 

Design 

En kvalitativ design valdes då studien avsåg att belysa personers upplevelser av ett 

sjukdomstillstånd och denna design är enligt Henricson & Billhult (2012) lämplig då syftet är 

att studera personers levda erfarenheter av ett fenomen. För att kunna beskriva upplevelser av 

något har en narrativ analys genomförts där skrivna berättelser i form av patografier har 

analyserats. En patografi är en självbiografisk berättelse som skapar en djupare förståelse för 

en persons upplevelse av något (Bernhardsson, 2010). Data har analyserats med en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017). Innehållsanalysen 

genomfördes med en latent ansats, vilket innebär en tolkning av texten för att finna det 

väsentliga, dvs. betydelsen, den underliggande meningen eller det som finns under ytan. 

(Kristensson, 2014). Denna ansats var fördelaktig då författarna ville finna innebörden och 

det väsentliga i att vara i ett psykotiskt tillstånd. Patografier ansågs kunna besvara syftet på 

ett bra sätt eftersom studien skulle belysa upplevelser (ibid.) 
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Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier fastställdes för att vägleda urvalet av patografier 

(Kristensson, 2014).  

 
Inklusionskriterier: Alla patografier som valdes innehöll författarens egna erfarenheter och 

upplevelser av psykotiska tillstånd, vilket innebar att de själva skulle vara författare till 

böckerna samt att böckerna som valdes skulle kunna besvara syftet. Patografierna skulle även 

vara skrivna på svenska för att undvika felaktig översättning.  

Exklusionskriterier: Drog-, alkohol-, förlossnings-, stress- samt läkemedelsutlösta psykoser 

exkluderades eftersom dessa tillstånd är framprovocerade och innebär en särskild problematik 

såsom samsjuklighet vilket inte behandlas inom ramen för den här studien. Även anhörigas 

och utomståendes upplevelser exkluderades från studien.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med en sökning i Libris som är en svensk internationell 

bibliotekskatalog som innehåller stora delar av den litteratur som finns på svenska bibliotek 

från år 1886 och framåt (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). De sökord som 

användes var psykos, psykos*, bok, patografi och biografi. Trunkering, alltså tecknet ”*” 

användes för att fånga olika ändelser av det valda ordet (Karlsson, 2012). Sökordet bok 

valdes för att specificera sökningen då Libris även innehåller andra typer av litteratur såsom 

exempelvis avhandlingar, artiklar och tidskrifter. Biografi valdes som det sista slutliga 

sökordet eftersom patografi inte gav tillräckligt många resultat. Den slutgiltiga sökningen gav 

61 resultat. Utav dessa 61 resultat exkluderades fem patografier på grund av att patografierna 

inte var skrivna av personerna själva eller baserade på anhörigas eller utomståendes 

upplevelser. Ytterligare 23 patografier valdes bort på grund av att patografierna handlade om 

drog-, alkohol-, förlossnings- och läkemedelsutlösta psykoser samt att de inte var skrivna på 

svenska. Ytterligare femton patografier valdes bort på grund av de handlade om 

samsjuklighet där det fokuserades mer på andra sjukdomstillstånd. Efter att ha läst titlar, 

sammanfattningar samt utförligare beskrivningar av de resterande 18 patografierna på Libris 

och Adlibris, kvarstod sedan fem patografier. Av dessa fem inkluderas de tre patografier som 

verkade mest relevanta för att kunna besvara studiens syfte. Se tabell 1.  
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Tabell 1. Urvalsförförande 

 

Sökord Antal träffar  Lästa titlar Lästa 

sammanfattningar 

Uppfyller 

inklusionskriterier 

Antal valda 

böcker 

Psykos 279 
  

Psykos* 7748     

Psykos*, 

Bok 

6532 

Psykos* 

Bok 

Patografi 

12 

Psykos* 

Bok 

Biografi 

61 18 18 18 3 

 

 

Inkluderade biografier 

Titel: Vingklippt ängel 

Författare: Berny Pålsson  

Årtal: 2007 

Handling: En ung flickas upplevelser av olika psykossjukdomar och hennes erfarenheter av 

olika behandlingshem och sjukhus. I sitt psykotiska tillstånd pratar hon om främlingskap, att 

känna sig ägd och försöker beskriva sina vaga och varierande diagnoser av psykisk sjukdom.  

 

Titel: Upptäckten 

Författare: Margareta Aldrin 

Årtal: 2008 

Handling: Denna bok är en självbiografi i dagboksform som steg för steg följer författaren 

som går igenom en psykos och hur hon på egen hand tar sig ur detta utan medicinska 
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behandlingar. Enligt författaren själv var sjukdomstillståndet ett naturligt förlopp som ”reds 

ut” och kunde bearbetas på egen hand.  

 

Titel: När själen skenar  

Författare: Berit Wegler  

Årtal: 1998 

Handling: Berit är en gift kvinna med två barn. Hon har haft en tuff uppväxt och senare i livet 

upplever hon flera olika psykotiska episoder. Vi följer hennes resa mot tillfrisknande och hur 

hennes verklighet gradvis förändras med hjälp av behandlingar, relationer och familj.  

 

Dataanalys 

Analysen genomfördes enligt Graneheim, Lindgren och Lundmans (2017) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys som avser att identifiera och sortera det mest relevanta innehållet 

för studien för att sedan presentera resultatet i underkategorier och kategorier av den 

insamlade datan. Patografierna lästes först en gång individuellt för att få en uppfattning om 

helheten och bli bekant med personerna i patografierna. Därefter lästes patografierna ännu en 

gång för att få en djupare förståelse för personernas upplevelser och meningsbärande enheter 

som beskrev upplevelsen av att vara i ett psykotiskt tillstånd valdes ut. Alla meningsbärande 

enheter som svarade på syftet skrevs in i dokument på dator. Sedan skrevs alla 

meningsenheter ut och deras relevans diskuterades, för att säkerställa att samtliga 

meningsbärande enheter svarade på syftet. I detta steg fastställdes 220 meningsenheter. 

Kondenseringen påbörjades vilket enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) innebär 

att innehållet kortades ner utan att innebörden förlorades. Därefter försågs varje kondenserad 

meningsenhet med en kod vilket motsvarar en etikett som beskriver innehållet på ett 

övergripande sätt. Dessa etiketter framställdes baserades på en tolkande analys för att för att 

komma åt den underliggande innebörden i texten (Baxter, 1994). Dessa koder skrevs sedan ut 

och lades ut på golvet för att jämföras och sorteras i relevanta underkategorier och kategorier 

med liknande innehåll. Dessa kategorier utgör resultatet som består av tre stycken kategorier 

och fem stycken underkategorier. Ett tema kunde sedan fastställas som förenar kategorierna 

och underkategorierna. Se bilaga 1. 
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Etiska överväganden 

Studien genomfördes med syftet att belysa hur det är att vara psykotisk genom att läsa 

patografier. Målet med studien var att öka förståelsen för hur det är att vara psykotisk. Innan 

en studie görs bör forskare ställa sig tre frågor för att förhålla sig enligt forskningsetik som 

regleras av lag och etikprövning av forskning som avser människor (Sandman & Kjellström, 

2015). Författarna ställde sig följande frågor innan studien gjordes: Handlar studien om 

relevanta frågor? Har studien god vetenskaplig kvalitet? Kan studien genomföras på ett etiskt 

sätt? Författarna frågade sig även om studien hade ett väsentligt ämne och om nyttan med 

studien övervägde eventuella risker. Författarna ansåg att dessa frågeställningar kunde 

besvaras. Nytta med studie innebär att den måste ha en vetenskaplig bärkraft vilket innebär 

att studien ska kunna generera vetskap som är viktig (Olsson & Sörenssen, 2011) Risker med 

studien måste vägas med den förväntade vinsten av studien vilket innebär att vinsten med 

studien måste vara större än riskerna. Etikprövningslagen (SFS, 2003:460) föreskriver att 

endast forskning som utförs med respekt för människovärdet kan accepteras. Grundläggande 

mänskliga rättigheter och personlig integritet ska även respekteras. Författarna tog hänsyn till 

detta innan studien då författarna till patografierna inte fått möjlighet att godkänna ett 

medverkande i studien och för att patografierna handlar om upplevelser. Författarna använde 

referenser i resultatet på ett respektfullt sätt utan att peka ut något. Författarna behandlade 

datan som samlades in med ödmjukhet och respekt genom att bevara personernas upplevelse 

av att vara psykotiskt på ett så bra sätt som möjligt.  

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier som alla inryms i temat Fångad i en dröm. Kategorier 

och underkategorier presenteras i figur 1. Det psykotiska tillståndet kan liknas vid en dröm 

och medan en frisk människa vaknar upp ifrån drömmen kan psykosen jämföras med en dröm 

som personen inte kan vakna ur utan är fångad i.  
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Figur 1: Översikt av tema, kategorier samt underkategorier 

 

Vara mellan verklighet och psykotisk värld  

I den här kategorin beskrivs upplevelsen av psykosen som drömmar som avlöser varandra 

och hur personerna har svårt att skilja mellan det psykotiska tillståndet och olika dimensioner 

av verkligheten.  

 

Personerna i biografierna beskrev att de upplevde olika dimensioner av verkligheten under 

sitt psykotiska tillstånd (Alderin, 2008; Pålsson, 2007; Wegler, 1998). Personerna upplevde 

att det var svårt att veta vad som var verklighet och vad som var tecken på psykos. De 

beskrev också sina upplevelser av dimensionerna som ett tillstånd där hallucinationer och 

drömmar avlöste varandra, vilket antydde att psykos och verklighet var svåra att skilja åt. 

Gränsen mellan det sjuka och det friska var svår att tolka vilket gjorde att de olika 

dimensionerna under psykosen kunde kännas mer verkliga än vad verkligheten var. 

Personerna beskrev tydligt att det endast är personer som är psykotiska som har tillgång till 

dimensionerna och att befinna sig i dimensionerna känns som en utomkroppslig känsla. De 

olika dimensionerna har olika benämningar beroende på vem som lever i vilken värld. I vissa 

fall kallas dimensionerna för universum eller “Indra” där högre makter kommunicerar via 

signaler som ger information om olika saker. En annan benämning på en dimension av 

verkligheten är en sagovärld, där saker och ting förändrades till både vackra och obehagliga 

skepnader. Fler benämningar presenterades som ”Ingentinget”, ”Jordsligheten” och 

”DetStoraSvarta”. Samtliga personer har svårt att uppfatta vad som är verkligt och inte när de 

befinner sig i sitt psykotiska tillstånd, detta p.g.a. när personerna befinner sig i sina 

dimensioner försvinner all annan verklighetsuppfattning såsom ljud och människor runt 
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omkring. En person beskriver tydligt att det är som att vara i ett uppvaknande från en 

verklighet till en annan medan en annan person beskrev det som att befinna sig i olika 

motpoler som existerade samtidigt, dvs. de olika dimensionerna av verklighet. (Alderin, 

2008; Pålsson, 2007).  

 

“Jag lever i olika världar som existerar bredvid varandra, i olika dimensioner, jag kan sitta i 

Jordsligheten, den dimension de flesta lever i och kallas “verkligheten”, ni kan prata med 

mig och jag med er men samtidigt kan jag höra en helt annan människa, en demon eller en 

ängel i en annan dimension, och det som händer i de andra dimensionerna är för mig lika 

verkligt som de som händer i Jordsligheten.” - (Pålsson, 2009, s. 92)  

 

Att förlora kontrollen 

Kategorin består av tre underkategorier som alla handlar om att förlora kontrollen i psykosen. 

I underkategorin I psykosens våld beskrivs hur personerna helt och hållet förlorar sig själva. 

Upplevelsen kunde bestå i en känsla av vara uppslukad av symtomen och av att verkligheten 

inte finns eller existerar på samma sätt som för andra människor. I upplevelsen av misstro 

beskriver personerna upplevelsen av att känna sig svikna och illa behandlade av omgivningen 

och närstående och utlämnade till deras kontroll. Även paranoida inslag beskrivs i denna 

underkategori. Den tredje underkategorin Isolerad från omvärlden beskriver personernas 

upplevelser av förlorad identitet och i och med det en förlorad kontroll vilket skapar ofrivillig 

men även frivilligt vald ensamhet och isolering.  

I psykosens våld 

Vanföreställningar var vanligt förekommande för samtliga personer i studien. Dock upplevde 

alla sina vanföreställningar på olika sätt (Alderin, 2008; Pålsson, 2007; Wegler, 1998). Dessa 

vanföreställningar kunde uppenbara sig som röster eller viskningar som gav order om vad 

som skulle hända härnäst och dessa befallande tankar upplevdes naturliga. Tankarna kunde 

dock snabbt övergå i en obehagskänsla där personerna upplevde att någon ville dem illa 

vilket beskrevs som att psykosen tog över deras vilja. De befallande rösterna kunde få 

personerna att göra saker ofrivilligt vilket skapade en osäkerhet och rädsla för att skada någon 

eller något i omgivningen. Upplevelsen i vanföreställningarna skiljde sig från person till 

person men vanligt förekommande i samtliga personers upplevelser av att vara i det 

psykotiska tillståndet var framförallt rädsla, ångest, frustration, förvirring och ilska. Rädslan 



 

16 
 

som uppstod i samband med det psykotiska tillståndet handlade om att personerna var rädda 

för att fastna i den psykotiska världen eller att inte kunna vakna upp ur en dröm. Det kunde 

också gälla olika behandlingsåtgärder eller rädslan för att inte veta när psykosen skulle bryta 

ut. En annan känsla som uppstod i psykosens inledningsskede var lyckoruset eller euforin 

som beskrevs som en förhöjd livskänsla som sedan utan förvarning kunde övergå i 

vanföreställningar och skräckfyllda upplevelser. Ett stort orosmoment var att aldrig kunna 

vara säker på när psykosens var på väg att bryta ut, vilket kunde leda till känslor av panik, 

vilsenhet och rädslan för att förlora kontrollen (ibid.).  

 

En av personerna blev självdestruktiv under sitt psykotiska tillstånd. Hon upplevde att 

tomhetskänslorna minskade genom att hon straffade sig själv och det hjälpte henne även att 

hålla tillbaka alla obehagliga minnen (Pålsson, 2007). Personen upplevde att 

självbestraffningen var det enda som hjälpte henne när tankarna och demonerna omfamnade 

henne och hon upplevde sig vara helt i psykosens våld. Det självdestruktiva beteendet visade 

sig i att hon skar upp handlederna och underarmarna samt fimpade cigaretter på huden men 

även i att hon använde sig av droger, sprit, och våldsamma sexuella interaktioner vilket hon 

kallade för självmedicinering. Hon beskrev det självdestruktiva beteendet som 

beroendeframkallande vilket i sin tur gjorde att hon upplevde sig maktlös och inte kunde stå 

emot de befallande tankarna som var orsaken till det självdestruktiva beteendet (ibid). 

 

“Med tiden blev rösterna allt starkare och mer krävande, de kommenterade allt jag gjorde 

och satte upp regler som jag var tvungen att följa” - (Pålsson, 2007, s. 78) 

 

Upplevelsen av misstro 

I sitt psykotiska tillstånd kunde personerna uppleva att omgivningen inte orkade med att 

umgås eller vara nära dem, när de egentligen bara ville bli förstådda och betrodda (Pålsson, 

2007; Wegler, 1998). De upplevde att de inte blev sedda och att ingen förstod, särskilt i 

vårdrelaterade sammanhang där personerna upplevde att personalen ofta ignorerade dem och 

distanserade sig från dem. En upplevelse som beskrevs var känslan av att inte bli hjälpt och 

när hjälpen fanns att få så upplevdes den som otillräcklig. Exempelvis fick flera av 

personerna läkemedel i samband med sitt tillstånd som gav eventuella biverkningar, vilket 

skrämde personerna i patografierna eftersom de hade svårigheter att märka skillnaden på vad 

som var sjukdomens symtom och läkemedlens biverkningar. Detta gjorde i sin tur att 



 

17 
 

personerna inte ville berätta om sina sjukdomsupplevelser för personalen eftersom de inte 

upplevde att personalen lyssnade.  

 

“Personalen står villrådiga och ser på, de försöker lugna mig och säga att det inte finns 

några spindlar, de blir skrämda när jag talar om min verklighet och måste genast stämpla 

den som något sjukt, psykotiskt” - (Pålsson, 2009, s. 164) 

 

Personerna beskrev att de kunde känna sig iakttagna var de än befann sig (Pålsson, 2007; 

Wegler, 1998). De kunde känna sig jagade och rädda för att någon skulle vilja göra dem illa. 

Personerna beskrev denna misstänksamhet eller paranoia som att de inte litade på 

omgivningen och var övertygade om att människor runt omkring dem ville dem illa och ville 

att de skulle lida. Exempelvis kunde de uppleva att de blev filmade i duschen och att kameror 

fanns var de än befann sig. Paranoian övergick ofta i vanföreställningarna i form av 

viskningar och rädsla uppstod över vad viskningarna skulle få dem att göra och tänka. 

Paranoian beskrevs av personerna som en känsla av att helt ha förlorat kontrollen, vara 

paralyserad eller fastspikad av rädsla för att något hemskt skulle hända och påminde om en 

mardröm. Paranoian ledde till en känsla av trötthet i hjärnan och upplevelsen av att hjärnan 

tömdes på det goda innehållet men behöll det onda (ibid).  

 

”Jag kan inte åka kommunalt för då fylls jag av panik och äckel mot alla människorna, jag 

känner mig instängd och blir paranoid, jag tror att alla är ute efter att mörda mig” (Pålsson, 

2007, s. 42) 

 

Isolerad från omvärlden 

I sitt psykotiska tillstånd upplevde samtliga personer i patografierna en känsla av förlorad 

identitet, att de inte vet vilka de är och att de tvivlar på sin existens (Alderin, 2008; Pålsson 

2007; Wegler, 1998). Personerna beskrev vidare känslan av att inte räcka till för sina 

närmaste och vara en börda för andra vilket ledde till upplevelsen av att de inte hörde 

samman med någon. Detta ledde till en känsla av utanförskap vilket i sin tur medförde dålig 

självkänsla. En bekymmersam upplevelse var att förlora kontrollen och tappa en del av sig 

själv varje gång personen inträdde i det psykotiska tillståndet. När de sedan kom ur psykosen 

kunde en stor del av deras identitet ha förlorats, vilket gjorde det svårt för de att känna sig 

friska. Personerna upplevde oro i flera sammanhang över att tänka och säga fel saker bland 
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andra personer. Det var även tufft att erkänna sina känslor för andra då det upplevdes 

skamfullt att vara sjuk. Upplevelsen av att känna sig galen i sitt psykotiska tillstånd gjorde 

personerna förtvivlade och oroliga och det uppstod även en känsla av att ha förrått sig själv 

(ibid). Ångestkänslorna kunde vara mycket påtagliga och en känsla som personerna ville 

kunna fly ifrån, men de upplevde sig instängda av ångesten och detta gjorde i sin tur att de 

isolerade sig från omvärlden (Pålsson, 2007; Wegler, 1998). Isoleringen kunde också vara en 

följd av utmattning och trötthet vilket gjorde det svårt att klara av vardagliga saker såsom att 

gå upp morgonen. I vissa fall kunde personerna uppleva att rösterna blev starkare när de var 

ensamma och isolerade vilket orsakade mer ångest och även självskadebeteende. I det 

psykotiska, mardrömslika tillståndet upplevde personerna att de förlorat kontrollen och de 

upplevde ensamheten som mycket påtaglig (Alderin, 2008; Pålsson, 2007).  

 

En av personerna beskrev fantasier om döden i det psykotiska tillståndet, vilket gav upphov 

till otrygghet och en känsla av meningslöshet (Pålsson, 2007). Meningslösheten slog henne 

då hon upplevde att hon inte klarade av att leva i samhället, varken på egen hand eller med 

någon annan. Det gav henne försvagad livslust och en känsla av att vilja fly från sig själv dvs. 

självmordstankar. Hon upplevde sitt liv som osäkert och hon ständigt förde en kamp med sig 

själv för att överleva i psykosen. Hon upplevde att ingen behandling kunde rädda henne och 

att uppmuntran eller terapi var meningslös vilket orsakade överväldigande känslor hos henne 

i flera sammanhang. Samma person upplevde att hon hade nått botten och var redo att fly och 

i detta tillstånd var hon inte rädd för att dö (ibid).  

 

“Jag tillhörde aldrig den här världen, den är människornas, inte min, ingenting ska få stå 

mellan mig och döden.” - (Pålsson, 2009, s. 221) 

 

 

Drömlikt tillstånd 

Den här kategorin är uppbyggd av underkategorierna känslan av att vara utvald och saker 

och ting betyder skepnad. Känslan av att vara utvald innehåller beskrivningar av upplevelser 

av andlig närvaro och känslor av att ha fått ett stort ansvar från en högre makt. I 

underkategorin saker och ting byter skepnad så beskrivs det hur verkligheten förändras 

framför ögonen på personerna vilket leder till ovisshet och en känsla av att inte veta vad som 

är verkligt. Tillsammans så beskriver innehållet i underkategorierna drömlika upplevelser av 
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att vara speciella och utvalda på gott och ont samt att vad som helst kan hända ungefär som i 

drömmen. 

 

Känslan av att vara utvald 

Samtliga personer i studien upplevde att de såg och hörde saker (Alderin, 2008; Pålsson 

2007; Wegler, 1998). En av personerna hade positiva upplevelser i form av en känsla av 

förälskelse som gav signaler som strålade genom kroppen under det psykotiska tillståndet De 

positiva signalerna gav ofta upphov till det som beskrevs som en skrattande känsla genom 

kroppen samtidigt med en upplevelse av att personer hon kände fanns omkring henne även 

om det inte var någon närvarande. Personen upplevde även att hon fick kontakt med någon, 

via en magisk, telepatisk förmåga vilket gjorde henne glad och positiv till sina psykotiska 

upplevelser. En annan person upplevde istället en rädsla på grund av sin upplevelse av att 

vara ägd av demoner. I det psykotiska tillståndet upplevde samtliga personer inte bara att de 

har andlig närvaro, men också att de var utvalda av högre makter att sprida vidare viktig 

information om hur livet ska och inte ska vara. En upplevelse kunde bestå i att personen 

kände sig unik då hon upplevde att hon var en ängel med andlig kraft. Hon kände att hon var 

utvald eftersom hon hade känslor, tankegångar och synsätt som andra människor inte har och 

det var de känslorna som gjorde att hon fick tillgång till den psykotiska världen. En annan 

upplevelse kunde vara att personen var utvald av universum och hade fått en magisk, helande 

kraft som skulle hjälpa andra att förstå sanningen om att människan ska vara god genom att 

universum berättar det för henne via signaler. Den här magiska kraften sågs som en gåva och 

en förutsättning för att kunna skapa rörelse på jorden och ju mer kraft personen upplevde sig 

få desto större ansvar kände hon. Ytterligare en upplevelse i det psykotiska tillståndet 

beskrevs som euforiska känslor som personen älskade eftersom de känslorna gav henne ett 

lyckorus. Dessa lyckorus fick henne även att känna andlig närvaro och att hon var utvald att 

dela information med de högre makterna som ingen annan fick tillgång till. Det gav henne en 

upplevelse av att hon på ett magiskt sätt förstod människor i sin omgivning. Dock var 

personen medveten om att euforin bara var tillfällig och att den snabbt kunde övergå i 

skräckblandad förtjusning vilket gjorde att psykosen upplevdes som opålitlig för henne. De 

positiva signalerna gav ofta upphov till en skrattande känsla genom kroppen samtidigt med 

en upplevelse av att personer hon kände fanns omkring henne även om det inte var någon 

närvarande. Personen upplevde även att hon fick kontakt med någon, via en telepatisk 

förmåga vilket gjorde henne glad och positiv till sina psykotiska upplevelser (ibid.).  
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Två av personerna upplevde förutom den andliga närvaron även en utomkroppslig känsla där 

de tyckte sig känna närvaro från Gud, Jesus, änglar eller djävulen (Pålsson, 2007; Wegler, 

1998). En av personerna upplevde att hon såg Jesus framför sig flera gånger och han gav 

henne information om hur hon ska klara av utmaningar i livet. Den andra personen upplevde 

en mer destruktiv värld där hon får signaler och röster från djävulen och onda andar som 

befaller henne att rena sig själv dvs. skära bort det onda från sin kropp. Hon beskriver känslan 

av att vara tvingad att lyda demonerna och att de flera gånger försöker kväva henne om hon 

inte lyder vilket gör henne ständigt orolig och rädd (ibid). 

 

“I min icke-existens där inget andetag känns, där viskningarna av liv från den verkliga 

världen ibland tar sig igenom, får sängen, bordet, stolen, allt en speciell betydelse.” (Wegler, 

1998, s. 59) 

 

Saker och ting byter skepnad 

Personernas upplevelser speglade sig ofta i att saker bytte skepnad och att personerna fick för 

sig att något föreställde något annat än vad det egentligen var ungefär som i en dröm. Det 

beskrevs som att bo i det lustiga huset där saker byter skepnad och att föremål förvrids 

(Pålsson, 2007; Wegler, 1998). En person upplevde sig se demoner och höra röster som sa 

vad som skulle göras och i samband med att demoner eller röster uppenbarar sig så upplevde 

hon även att det luktade gas. Det medförde alltid rädsla då hon aldrig kunde förbereda sig för 

vad demonerna ville henne. Hon hade även upplevelser av spindlar och råttor som kröp över 

kroppen och runt i omgivningen. En annan person beskriver hur hon blir uppslukad av 

psykosen och att saker börjar förändras runt omkring henne. Hon upplevde att hon svävade 

vid flera tillfällen och att hennes mat ofta förändrades till ”det onda” vilket gjorde att hon 

valde att inte äta den. Båda personerna beskrev upplevelserna som obehagliga och verkliga 

och att ingen runt omkring dem förstod hur de verkligen känner i ett psykotiskt tillstånd. 

 

“En euforisk känsla tar tag i mig och med en hand som svepande, lekande rör sig över 

glassen tar jag skrattande inom mig bara det som ser rätt ut, ingen kan lura mig” - (Wegler, 

1998, s. 100) 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Resultatet bygger på tre patografier och således endast tre personers upplevelser av att vara i 

ett psykotiskt tillstånd. Det psykotiska tillståndet innebär att personen uppfattar tillvaron på 

ett mycket individuellt och personligt sätt vilket gör det svårt att överföra till hela gruppen. I 

en studie med kvalitativ metod är det dock viktigare med rika beskrivningar av fenomenet än 

ett stort antal deltagare (Henricson & Billhult, 2012). Patografierna hittades genom en 

databassökning i Libris. Databassökningen innehöll endast fem sökord vilket kan anses vara 

lite. Sökningen ledde emellertid fram till tillräckligt många relevanta patografier och därför 

ansågs ingen ytterligare sökning vara nödvändig. Tre patografier valdes ut utifrån 

patografiernas titlar och sammanfattningar och utifrån dessa uppfattades det som att 

omfattningen på innehållet skulle räcka. Det ansågs lämpligt att använda patografier till 

studien då syftet var att beskriva upplevelsen av att vara i ett psykotiskt tillstånd och detta kan 

beskrivas bäst av en person som har upplevt det själv och kan berätta om det på ett utförligt 

vis. För att få variationsrika berättelser, varierar ålder bland personerna i patografierna för att 

försöka bidra till mer variation i deras utsagor (Henricson & Billhult, 2012) Det innebär att 

ett strategiskt urval har genomförts för att skapa ett underlag som kan svara på syftet (ibid.). 

Intervjuer kunde ha varit ett alternativ men var inte möjligt inom ramen för den här studien. I 

vissa fall användes äldre datamaterial för att få fram relevant information till studien. Det 

äldre materialet användes för att dessa var primärkällor och ansågs som att detta material 

fortfarande var relevant. En av patografierna som valdes ut är skriven år 1998. Även om det 

idag finns nya läkemedel och behandlingar så finns det inga skäl att anta att upplevelsen av 

det psykotiska tillståndet skiljer sig. Eftersom att endast upplevelserna skulle väljas ut kändes 

tidsramen inte viktig. I samtliga patografier är författarna kvinnor vilket var helt 

slumpmässigt och alltså inte en inklusionskriterie för studien. Trovärdigheten för studien kan 

öka om metoden är manifest vilket görs i det första skedet av analysen (Berelson, 1952). 

Därefter övergår analysen till en tolkande och alltså latent ansats beroende på ämnets karaktär 

då vissa beskrivningar av de psykotiska upplevelserna inte kunde förstås bokstavligt. Dock är 

gränsdragningen mellan de båda metoderna svår att dra (Sandelowski, 2000). För att får en så 

hög tillförlitlighet som möjligt så krävs det att stegen i analysen redovisas tydligt. En 

omfattande analys gjordes utifrån Graneheim, Lindgren & Lundmans (2017) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Ett tema kunde formas som innefattar alla kategorier med sina 
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underkategorier och som alla beskriver känslan av att vara fångad i en dröm. Resultatet 

beskriver upplevelsen av att vara psykotisk. Dessa upplevelser var olika för alla författarna i 

böckerna, vilket gjorde det svårt att referera till dem på ett respektfullt sätt utan att peka ut 

någon. Enligt Etikprövningslagen (SFS, 2003:460) så avser studier av biologiskt material 

som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa att de ska 

tillämpas med respekt (ibid.). Resultatet är uppbyggt på så sätt att varje stycke innefattar allas 

upplevelser, vilket kan göra det svårt att veta vem som upplever vad. Detta gjordes alltså av 

respekt för författarna till patografierna. Däremot nämns inte alla författare i samtliga stycken 

i resultatet eftersom att de inte hade samma upplevelser som beskrivs i stycket. I vissa fall 

står endast en referens som källa i resultatet, detta är för att erfarenheten som beskrivs inte 

kan verka provocerande eller för personligt för den personen och kan presenteras enskilt 

(ibid.). I resultatet presenteras varje underkategori med olika citat som är tagna ur 

patografierna. Dessa citat illustrerar innehållet i underkategorierna som styrks med dessa 

citat. Även detta höjer trovärdigheten i studien (Danielson, 2012).   

 

 

Resultatdiskussion 

 
I resultatet framkom att upplevelsen av att vara i ett psykotiskt tillstånd kan liknas vid att vara 

fångad i en dröm. Detta beskrevs som upplevelser av att vara i en psykotisk alternativ värld, 

att ha förlorat kontrollen och att uppleva drömlika tillstånd. Dessa upplevelser presenterades i 

tre kategorier som alla beskrev upplevelsen av att vara i ett psykotiskt tillstånd. Personerna i 

patografierna beskrev hur de upplevde att de befann sig någonstans mellan verkligheten och 

den psykotiska världen enligt den första kategorin Vara mellan verklighet och psykotisk 

värld. Detta tillstånd beskrevs av personerna i resultatet som olika dimensioner som hade 

olika benämningar, drömmar som avlöste varandra och en utomkroppslig känsla. Liknade 

resultat beskrevs i en studie av Kilkku et al (2003) som menar att personer med psykos har 

svårigheter att begripa vad som är verkligt och inte då de upplever skildrande verkligheter 

och att detta kan leda till förvirring, rädsla och känsla av att förlora kontrollen över sig själv 

och omvärlden. En annan studie förklarar de olika benämningarna av dimensioner som falska 

övertygelser där den psykotiska personen har svårt att skilja på vad som är verkligt och vad 

som är psykotiskt (Arciniegas, 2015). De falska övertygelserna är ett bevis på försämrad 

verklighetsuppfattning och i resultatet beskriver personerna känslan av att förlora kontrollen i 
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dessa sammanhang. För att kunna möta personer på den nivå de är på krävs bildning av 

allians mellan sjuksköterska och den psykotiska patienten och detta kan uppnås genom ett 

multiprofessionellt samarbete mellan vårdteam (Elbogen & Johnson, 2009). Det omfattar 

delat ansvar inom psykiatri, somatik och alternativt primärvården. Som sjuksköterska kan det 

vara viktigt att komma ihåg att även om personen är fysiskt närvarande kan denne mentalt 

befinna sig någon helt annanstans. Därför är det en förutsättning med personcentrerad vård 

(Davidson, O´Connell, Tondora, Styron & Kanga, 2006). Begreppet personcentrerat vård kan 

verka självklart för samtliga sjuksköterskor. Dock är det vetenskapligt bevisat att 

sjuksköterskorna faktiskt har upplevt svårigheter att uppnå kriterierna för personcentrerad 

vård i praktiken. Sjuksköterskor bör arbeta ur ett holistiskt och humanistiskt synsätt. De ska 

värdera hela individen och fokusera på personen snarare än tillståndet som personen erfar 

samt kunna erbjuda stöd och möjligheter att uppnå sina drömmar (ibid.). I resultatet framgår 

det att personerna upplever att de inte blir sedda och förstådda av omgivningen och 

vårdrelaterade sammanhang. En annan upplevelse var att de kände sig ignorerade och att 

vårdpersonal hade distans till dem. Detta gav känslan att hjälpen som fanns tillgänglig var 

otillräcklig för deras behov. Vidare beskriver Davidson, O´Connell, Tondora, Styron & 

Kanga (2006) svårigheterna med den personcentrerade vården. De menar att sjuksköterskorna 

inte har konkreta tillvägagångsätt för att tillgodose deras behov. Det finns alltså inga tydliga 

instruktioner på hur sjuksköterskor ska se hela individen och inte enbart det psykotiska 

tillståndet.  

 

Andra människor som inte är psykotiska kan uppleva föreställningar om livet i form av 

missuppfattningar (Ottosson, 2009). Detta går inte att jämföra med vanföreställningar som 

upplevs i ett psykotiskt tillstånd och som i resultatet berörs i kategorin Att förlora kontrollen 

(ibid) De beskriver det som att psykosen tar över och de kan inte styra över sina tankar och 

känslor, känner sig uppslukade av symtomen och att verkligheten inte existerar på samma sätt 

som för andra. Skillnaden mellan vanföreställningar och missuppfattningar är att 

missuppfattningar kan korrigeras av betraktaren (Ottosson, 2009). Missuppfattningar för 

andra personer kan även vara okunnighet eller vidskepelse som inte står för något orimligt 

beroende på personens förutsättningar och allmänna sätt att vara på. När en person upplever 

en vanföreställning så är den personen alltid ensam om den specifika föreställningen vilket 

gör den till en absolut verklighet för personen i fråga. Detta är tillskillnad från andra 

människors missuppfattningar eller okunnighet där det finns utrymme för tvivel och att 

föreställningarna kan delas av flera personer (ibid.) I resultatet framkommer även förvridna 
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sinnesförnimmelser av verkligheten såsom att höra röster, se saker som inte finns och även 

vissa luktförnimmelser var vanligt förekommande. Bodén (2009) beskriver dessa som 

hallucinationer och att de till skillnad från vanföreställningar, som är orimliga föreställningar, 

är sinnesförnimmelser utan att det finns yttre stimulans. En av de vanligaste hallucinationerna 

är hörselförnimmelser vilket kan vara föreställningar om att höra kommenterande eller 

befallande röster, vilket en av personerna i resultatet beskriver som extra påtagligt (ibid.) 

Denna person i resultatet beskriver att hon hör röster och att de kan befalla henne att göra 

saker som hon inte vill såsom självskadebeteende. Rösterna förbjuder även henne att berätta 

om dessa befallningar vilket Bodén (2009) styrker är vanligt förekommande vid 

hallucinationer. Detta jämförs med en illusion som andra människor kan uppleva och som 

istället är en förvrängd perception av yttre stimulans. Hallucinationer såsom röstförnimmelser 

kan härledas till sekundär paranoia och förföljelseparanoia (Bodén, 2009) Detta beskriver 

personerna i resultatet som en känsla av att bli jagade, känslan av att människor vill de illa 

och att det exempelvis blir filmade eller inspelade. Vidare framkommer i resultatet att en 

isolering som är ofrivillig men även frivillig förkommer. Isolering beskrivs av Ottosson 

(2009) som en bidragande faktor av andra symtom inom en psykos såsom exempelvis 

vanföreställningar. Kränkning av självkänslan som är vanligt förekommande för en psykotisk 

patient kan bidra till en oförmåga att acceptera verkligheten (ibid.) En person i resultatet 

upplever exempelvis att demoner pratar med henne och att hennes verklighet är absolut sann 

medan många i hennes närhet förnekar dessa upplevelser. Detta gör att hon känner sig ensam 

i sina föreställningar och att ingen lyssnar på henne eller förstår, vilket leder till en självvald 

isolering. Detta beskrivs även av personen som något obehagligt då vanföreställningarna 

lättare kan ta kontrollen över henne genom att befalla henne att göra saker som hon inte vill 

då hon är ensam. I underkategorin Upplevelse av misstro beskriver personerna i resultatet att 

de är missförstådda, att de inte blir litade på och att det finns brist på förståelse och hjälp från 

omgivningen. Ottosson (2009) beskriver omgivningens avståndstagande som ännu ett skäl till 

isolering för personen med psykotiskt tillstånd, även om vissa tror att distans till en psykotisk 

person skulle kunna leda till självbeaktning och självreflektering för personen i fråga, är alltså 

isoleringen istället något negativt. En annan studie beskriver att det finns ett stort behov av 

socialt stöd inom tiden då personer insjuknar i psykos, men att personerna kan ha irrationella 

och aggressiva beteenden vilket gör det svårt för omgivningen att visa stöd (Barker et al, 

2001). I en studie av Davidson (2003) beskriver personer med psykotiskt tillstånd negativa 

och dehumaniserade upplevelser från samtliga vårdenheter gällande behandling och 

omvårdnad. De beskriver att de enbart blir betraktade som patienter och inte som en 
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individuell person. De beskriver att det blir fokus på deras problem och symtom istället för 

deras styrkor vilket innebär att det brister i den personcentrerade omvårdnaden. Vidare 

beskriver Gerteis, Edgman-Levitan, Daley & Delbanco (1993) att sjuksköterskor ofta tar en 

ledande roll gällande den personcentrerade omvårdnaden för personer med psykotiskt 

tillstånd. De motiverar den ledande rollen som att personerna i ett psykotiskt tillstånd inte vet 

vad som är bäst för deras välmående, och borde inte vara delaktig inom omvårdnadsbeslut. 

Detta sätt att vårda strider alltså mot principer inom personcentrerad vård och bör därför inte 

utövas i praktiken eftersom sjuksköterskor ska vara mottagliga för individuella önskemål, 

behov och preferenser. Denna brist leder till isolering och gör det svårt för de psykotiska 

patienterna att bibehålla nära vårdrelationer (Macdonald et al, 2005). Samtliga personer i 

resultatet styrker detta då de kan ha irrationella beteenden som avviker och aningen gör att 

personerna känner sig missförstådda och inte litade på vilket för dem kunde leda till antingen 

utanförskap, dålig självkänsla, isolering och en känsla av att det är skamfullt att vara sjuk.  

 

I kategorin Drömlikt tillstånd nämner författarna om något som kan beskrivas som 

överväldigande idéer såsom upplevelsen av att ha fått ansvar från en högre makt och att vara 

utvalda. Dessa upplevelser kunde även uppfattas av personerna i resultatet som att besitta 

magiska förmågor. Dessa kunde vara både positiva och negativa upplevelser. Studier visar att 

överväldigande idéer är vanföreställningar som kan handla om att vara utvald, att ha en 

särställning och övernaturliga förmågor från religiösa samfund, exempelvis från gud, Jesus 

eller att personen själv är Jesus (Bodén, 2009).  Samtliga personer i resultatet beskriver att de 

i sitt psykotiska tillstånd har upplevt en sådan övernaturlig särställning av att känna sig unik. 

Psykotiska symtom brukar visa på andliga filosofiska och andra mänskliga problem menar 

Ottosson & Ottosson (2007). De beskriver det såsom personerna säger i resultatet att tillvaron 

har blivit bottenlös och att världen behöver ett nytt värdesystem och att det är de själva som 

är lösningen på problemet (ibid.) Exempelvis kunde en person i resultatet uppleva att hon var 

en ängel, medan en annan upplevde sig vara utvald av en högre makt och en annan kunde 

uppleva att hon var Jesus. Inom detta drömlika tillstånd kunde personerna i resultatet uppfatta 

att saker och ting byter skepnad såsom att se spindlar, råttor och obehagliga saker som kunde 

beskrivas som ett mardrömslikt tillstånd. Inom detta mardrömslika tillstånd kunde en av 

personerna i resultatet särskilt beskriva det som att det kröp under huden på henne vilket 

Bodén (2009) beskriver är en viss typ av hallucination med parasitfobi. Dessa hallucinationer 

kan förknippas med att se spindlar och parasiter och att det kryper på golv eller väggar. Vid 

dessa sorters av hallucinationer hör även lukt och smakförnimmelser. Dessa kan vara mer 
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positiva hallucinationer då lukterna kan vara exempelvis blomdoft beskriver Bodén (2009) 

medan det även finns negativa hallucinationer i och med dofter som exempelvis gas doft, som 

en av personer i resultatet särskilt beskriver att hon upplever. För sjuksköterskor kan det 

viktigt att förstå dessa upplevelser och tillstånd hos psykotiska patienter för att kunna vårda 

på bästa personcentrerade sätt (Fabri & Loyola, 2014). Enligt Seikkula & Olson (2003) är 

frekventa samtal med personer i det psykotiska tillståndet ett sätt att förstå deras krissituation 

och problem. Möjligheten för personer med ett psykotiskt tillstånd att få prata om och 

utveckla olika kommunikationssätt för att beskriva sina upplevelser kan öka tillit till 

sjukvården. Dessa kommunikationssätt handlar m att lyssna på personer och undvika att 

komma fram till lösningar, slutsatser och beslut för tidigt. Sjuksköterskor måste då bekräfta 

deras upplevelser och respektera at behandlingsform i form av kommunikation kan ta tid. 

Detta sätt att arbeta blir personcentrarat, dock bör sjuksköterskan ha i åtanke att alla inte 

kommer vilja tala om sina upplevelser men alla bör få en möjlighet att göra det utifrån ett 

personcentrerat perspektiv.  

 

 

Slutsats 

Personer som upplever psykotiska tillstånd får känslor av att de känner sig fångade i en dröm. 

Detta tillstånd kan vara mardrömslikt och gör att personerna förlorar identitet, upplever 

magiskt tänkande i form av att saker uppenbarar sig och byter skepnad. Vissa upplever att de 

känner sig utvalda och unika. Som sjuksköterska är det viktigt att förstå hur psykotiska 

personer upplever sitt tillstånd och att de bemöter patienter utefter behov. Sjuksköterskor som 

inte besitter kunskaper om hur det är att vara psykotisk kan känna sig osäkra i mötet med en 

person som är i ett psykotiskt tillstånd. Denna kunskap krävs särskilt inom somatik och 

primär vård för att undvika rädda och obekväma möten då de inte är vana vid denna 

patientgrupp. Detta kan uppnås genom att mer forskning etableras i ämnen om hur det är att 

vara psykotisk för att få en övergripande förståelse om hur personerna upplever sin vardag. 

Med mer forskning kan även fler utbildningar utformas då det finns mer kunskap inom 

området. Med en högre grad av kunskap av vad patienten upplever så kan omvårdnaden 

utformas på ett mer personcentrerat sätt. Det vill säga att sjuksköterskor blir mer 

uppmärksamma, varsamma, vänliga eller distanserande beroende på vad patienten har för 

behov. Dessa exempel på gott omhändertagande hade sjuksköterskorna möjligtvis inte 
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uppmärksammat om de inte hade haft kunskapen om hur det är att vara psykotisk. Detta 

bidrar till att sjuksköterskor känner sig mer trygga, har mer kontroll i sin yrkesroll och kan 

arbeta mer patientsäkert, personcentrerat och professionellt i omvårdnaden.  
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Bilaga 1 Exempel på meningsenheter 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori  
Jag var alltså dömd till ensamhet Dömd till ensamhet Ensamhet Isolerad från omvärlden Att förlora kontrollen
Nu undrade jag vad som hände 
med mig, var det här det som jag 
verkligen var med om?

Undrar vad som 
händer är det 
verkligt?

Vad är verkligt?  - Mellan verklighet och 
psykotiskt värld 

Självmisshandeln hjälper mig att 
hålla tillbaka obehagliga minnen 
och minska tomhetskänslan 

Självmisshandeln 
håller tillbaka 
obehagliga minnen, 
minskar 
tomhetskänslan och 
straffar mig själv

Självbestraffning 
minskar 
tomhetskänslan 

I psykosens våld Att förlora kontrollen 

Hicka är en signal från 
universum, en varning, du äter 
för fort, du dricker för fort, du 
gör något fel, lugna ner dig 

Signaler från 
universum varnar 
om att jag ska lugna 
ner mig

Signaler från 
universum  

Känslan av att vara utvald Drömlikt tillstånd 

Jag kan inte åka kommunalt för 
då fylls jag av panik och äckel 
mot alla människorna, jag känner 
mig instängd och blir paranoida, 
jag tror alla är ute efter att döda 
mig 

Känsla av att vara 
instängd och 
paranoid, tror att alla 
är ute efter att mörda 
mig 

Misstänksam och 
rädd för 
människor 

Upplevelsen av misstro Att förlora kontrollen 

Föremål förvrids, det är lite som 
speglarna i lustiga huset och jag 
håller mig fast hårt i sätet på 
bussen för annars svävar jag 
 

Föremål förvrids och 
jag håller mig hårt 
fast för att inte sväva 
iväg  
 

Lustiga huset Saker och ting byter skepnad Drömlikt tillstånd 

 

Fångad 

i en 

dröm 


