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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Schizofreni är en psykossjukdom som kännetecknas av tankestörningar, 
hallucinationer och vanföreställningar. Personer med schizofreni kan uppleva att ingen förstår 
den inre upplevelsen av sjukdomens symtom samt ha en känsla av att leva i två världar: den 
vanliga världen och sjukdomens värld 
Syfte: Syftet var att belysa hur personer med schizofreni upplever sin livsvärld. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på två patografier. Patografier är självbiografier 
skrivna om livet med en sjukdom. Analysen utgjordes av en manifest innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet utgår från tre kategorier; fånge i sin egen kropp, upplevelsen av ett 
kluvet sinne och ljus i mörkret. Det visade att personer med schizofreni upplevde rädsla och 
ångest i samband med sina hallucinationer och paranoida tankar samt en känsla av att aldrig 
vara ensam. De upplevde även att tillvaron med sjukdomen kunde kännas hopplös, främst 
beroende på att det var svårt att se en framtid med sjukdomen. Det fanns även tvivel mellan 
att vilja leva och dö samt om en frisk framtid var möjlig eller ej. Dock upplevde de även att 
viljan att leva var starkast och att de var redo att starta ett nytt kapitel i sitt liv. 
Slutsats: Sjuksköterskor kan uppleva personer med schizofreni som komplexa och svåra att 
förstå i större utsträckning än vad vårdare som är mer orienterade inom psykiatrin gör. 
Personer med schizofreni kan uppleva sig som osynliga i vården på grund av att 
sjuksköterskorna inte visar förståelse för deras verklighet och har förutfattade meningar om 
dem. Det beror främst på okunskap om sjukdomen. Således kan det vara av vikt att utföra 
vidare studier om hur personer med schizofreni blir och vill bli bemötta i vården för att 
sjuksköterskor skall få ett större kunskapsomfång av deras upplevelser i vårdsammanhang. 
 
Nyckelord: Schizofreni, upplevelse, livsvärld 
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Inledning 
Enligt World Health Organization [WHO] (2013) lever cirka 24 miljoner människor med 

schizofreni världen över, vilket gör det högst sannolikt att en sjuksköterska någon gång under 

sin yrkesverksamma tid kommer i kontakt med personer som har schizofreni (Gillam & 

Williams, 2008). Mauritz och van Meijel (2009) påvisar att personer med schizofreni kan 

uppleva förnimmelsen av två världar: den vanliga världen och sjukdomens värld. Syrén 

(2010) menar att sjukdomens värld kan skilja sig markant från en frisk persons värld. När 

sjukdomen tar kommando kan personerna uppleva det problematiskt att skilja hallucinationer 

från verklighet. Å andra sidan kan den verklighet som präglas av sjukdomen upplevas som 

den enda sanna (ibid.).  

 

Flanagan, Davidson och Strauss (2010) åskådliggör att personer med schizofreni främst har 

observerats i kvantitativa studier vilket har ebbat ut i att deras upplevelser har kommit i 

skymundan (ibid.). Det finns således för närvarande få studier som beskriver hur personer 

med schizofreni upplever sin livsvärld, vilket innebär att ämnet inte är tillräckligt 

uppmärksammat. Brinn (2000) visar på att sjuksköterskor inte alltid har tillräcklig utbildning 

för att ta hand om personer med schizofreni. Det kan leda till att sjuksköterkorna känner 

osäkerhet i deras närhet och väljer därför att dra sig undan (ibid.). Genom att belysa hur 

personer med schizofreni upplever sin livsvärd kan det ge sjuksköterskor en ökad förståelse 

för dem och sjuksköterskan kan med det underlaget kan möta personernas behov i vården. 

Det är därför av vikt att utföra studier om hur personer med schizofreni upplever sin 

livsvärld.  

Bakgrund 

Schizofreni 
Cullberg (2003) hävdar att schizofreni är en allvarlig psykossjukdom som påverkar det 

dagliga livet för de personer som har sjukdomen. En psykos innebär att förlora kontakten 

med verkligheten och är vid schizofreni kronisk men varierar i intensitet (ibid.). Mauritz och 

van Meijel (2009) menar att schizofreni innebär en förändring för personen vad gäller 

uppfattningen av sig själv och omgivningen. Cullberg (2003) menar att schizofreni består av 
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fyra grundsymtom: autism, associationsrubbningar, ambivalens och affektiv rubbning. 

Autism innebär att personen är inåtvänd och upptagen av en egen värld. 

Associationsrubbningar kan ge hopp i tankegångarna som gör att talet blir svårtolkat och 

osammanhängande. Ambivalens utmärks av att personen med schizofreni har beslutsångest, 

till exempel mellan att vilja leva eller dö. Affektiv rubbning medför känslorubbningar som 

avviker från vad som anses normalt (ibid.). 

 

Cullberg (2003) påpekar att schizofreni dessutom kännetecknas av tankestörningar, 

hallucinationer och vanföreställningar. Tankestörningar kan innebära att personen med 

schizofreni upplever att andra kan höra deras tankar eller att deras tankar dragits ut från 

huvudet (ibid.). Thomas, McLeod och Brewin (2009) menar att hörselhallucinationer är ett av 

de vanligaste symtomen hos personer med schizofreni. De kan höra en eller flera röster som 

talar om eller med dem (ibid.). Cullberg (2003) menar att lukt- och smakhallucinationer kan 

leda till att personerna kan uppleva att det luktar lik och död, eller att maten smakar förgiftat. 

Cullberg menar vidare att synhallucinationer dock inte är karaktäristiskt för schizofreni och 

förekommer snarare i mardrömmar eller i halvvaket tillstånd än i vaket tillstånd. 

Vanföreställningar kan i sin tur bland annat ge en känsla av att vara förföljd eller att radio- 

och TV-program egentligen handlar om dem (ibid.). 

Upplevelsen av schizofreni 
Cullberg (2003) menar att en upplevelse kan innefatta aspekter såsom fantasier, 

förhoppningar, impulser, känslor, självuppfattning, aningar eller förnimmelser. Gee, Pearce 

och Jackson (2003) beskriver att personer som lever med schizofreni kan uppleva en rädsla 

att förlora kontakt med personer i deras närhet och en oro att glida ifrån familj och anhöriga. 

McCann och Clark (2004) hävdar att de även kan uppleva att de gamla vännerna drar sig 

undan från dem och väljer därför i mötet med nya människor att inte alltid berätta om sin 

sjukdom. De beskriver att personer med schizofreni kan uppleva vanföreställningar och 

hallucinationer som skrämmande (ibid.). Geanellos (2005) menar att förändringar i 

uppfattningsförmågan vid schizofreni har visat sig kunna leda till känslor i form av rädsla, 

hopplöshet och sorg. Geanellos menar vidare att personer med schizofreni upplever en 

förvriden verklighetsuppfattning vilket kan skapa en identitetskonflikt vilken i sin tur kan 

resultera i lidande. I och med att personer med schizofreni kan uppleva svårigheter att se en 

framtid med sjukdomen kan det resultera i självskadebeteende och självmordstankar (ibid.). 

Nilsson, Nåden och Lindström (2008) menar att schizofreni kan ge en upplevelse av ett 
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splittrat jag, samt att ingen förstår upplevelsen av ens verklighet. Syrén (2010) menar att 

personer med schizofreni kan uppleva svårigheter att skilja verklighet från overklighet. 

Vidare menar Syren att de kan uppleva att de letar efter den människa de känt sig som 

tidigare samt en önskan att finna sin identitet. Personerna kan också känna en vilja att 

återerövra sin kropp från sjukdomen (ibid.).  

Teoretisk referensram 
Livsvärld, subjektiv kropp och lidande beskrivs utifrån Merleau-Ponty (1999). Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerbergs (2003) utgår från Merleau-Pontys beskrivning av 

de begreppen fast knyter an dem till ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

Livsvärld 

Merleau-Ponty (1999) förklarar sin livsvärldsteori som förståelsen av vad det innebär att vara 

människa och relationen till världen. Den innebär också att se, förstå och analysera välden 

som den erfars av människan. Det är genom handlingar och erfarenheter som livsvärlden 

formas (ibid.). Dahlberg et al. (2003) menar att livsvärldsteorin är ett samspel mellan världen 

och den subjektiva kroppen samt den verklighet som människan lever i, tar för given och som 

är lika naturlig som den luft människan andas.  

Subjektiv kropp 

Merleau-Ponty (1999) menar att den subjektiva kroppen innefattar det fysiska, psykiska, 

existentiella och andliga planet och att allt människan förnimmer under livets gång lagras och 

omvandlas till minnen, erfarenheter och upplevelser. Han beskriver den subjektiva kroppen 

som central för människans upplevelser och identitet. Det är genom kroppen människan hör, 

ser och känner och på så sätt skapar sig en bild av omvärlden (ibid). Även Dahlberg et al. 

(2003) menar att människan har tillgång till världen genom sin kropp och att kroppen är 

centrum i människans liv. Varje förändring av den inre kroppen medför likaledes en 

förändring av tillgången till världen, upplevelsen av sig själv samt relationen till andra 

människor (Dahlberg et al., 2003; Merleau-Ponty, 1999). Om en person blockerar sina 

känslor och sin subjektiva kropp (medvetet eller omedvetet) blir personen i fråga inåtriktad 

och viljelös vilket i sin tur utmynnar i utanförskap (Merleau-Ponty, 1999). 

Lidande 

Merleau-Ponty (1999) poängterar att en människa aldrig kan förstå andra människors lidande 

eftersom varje kropp är unik och att en upplevse är högst personlig. Han påpekar även att 
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lidandet inte bara beror på fysiska symtom utan även på en fortgående inre process och att 

lidandet kan uppfattas som ett hot mot människan i fråga. Dahlberg et al. (2003) menar att 

alla människor upplever lidande och att det är en del av livet. Lidandet kan både vara fysiskt 

och psykiskt och orsakat av till exempel en allvarlig sjukdom. Det påverkar hela människan 

och kan ge en inre upplevelse av smärta (ibid.).  

Syfte 
Syftet var att belysa hur personer med schizofreni upplever sin livsvärld. 

Metod 
Metoden som tillämpades var en kvalitativ litteraturstudie baserad på två patografier. 

Hawkins (1999) menar att en patografi ger viktiga inblickar om hur det är att leva med en 

sjukdom men patografier i sig har sällan som syfte att beskriva själva sjukdomen. En 

kvalitativ ansats syftar till att kartlägga och få djupare förståelse för personers upplevelser, 

känslor och erfarenheter (Polit & Beck, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Med 

tanke på studiens syfte var att belysa upplevelser ansågs kvalitativ ansats mest lämplig för 

studien. I litteraturstudien var det patografierna som utgjorde resultatet och materialet skall 

enligt Olsson och Sörensson (2011) återges med noggrannhet och trovärdighet.   

Datainsamling och urval 
Libris, som är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma elektroniska katalog, 

användes för sökning av patografiska böcker till resultatet. Katalogen uppdateras dagligen 

och innefattar cirka sju miljoner titlar (Libris, 2013). En sökning i Libris med sökorden 

biografi och schizofreni gav 43 träffar, självbiografi och schizofreni gav åtta träffar och 

patografi och schizofreni gav inga träffar. Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara 

klassificerade som självbiografier alternativt patografier. Vidare skulle biografierna vara 

skrivna av personer som lever med schizofreni och författarna till böckerna skulle tydligt 

framställa hur de upplever sin sjukdom. Böckernas originalspråk skulle vara svenska för att 

inga beskrivningar eller aspekter skall uppfattas inkorrekt. Vid översättning av böcker kan 

feltolkning av texten ske. Exklusionskriterierna var att personerna till patografierna inte 

skulle ha någon annan psykisk sjukdom för att undvika ett missvisande resultat. Sökningen i 

Libris gav två relevanta böcker i enlighet med inklusion- och exklusionskriterierna. På 
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schizofreniförbundets hemsida fanns tolv boktips som berör schizofreni varav en av dessa 

ansågs relevant för studien enligt inklusions- och exklusionskriterierna. Till en början valdes 

tre böcker till resultatet. Efter att böckerna lästes igenom valdes en av dem bort på grund av 

att den inte svarade till studiens syfte. Stora delar av bokens innehåll hade fokus 

schizofrenins symtom och inte upplevelserna kring dem vilket innebär att två patografier 

användes slutligen analyserades för resultatet.  

 

Känn pulsen slå av Berny Pålsson, 2008 

Boken skrevs för att berätta om sjukdomens påverkan på livet. Hon beskriver utelämnande 

om hur det är att leva med schizofreni, höra röster och kampen mot sjukdomen. Den handlar 

även om viljan att leva och önskan om att bli frisk.   

 

En lång väg hem av Marcus Sandborg, 2011 

Boken handlar om att brottas med paranoida tankar och rösthallucinationer under den långa 

vägen till ett normalt liv.  Det är hans berättelse om både vägen in i sjukdomen, om att leva 

med schizofreni samt det mod som fick honom att hitta vägen tillbaka till livet.   

Analys 
Den analysmetod som har använts är Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys. Syftet med att använda en innehållsanalys vid kvalitativ metod är framförallt 

för att förstå textens innebörd. En innehållsanalys kan både utgöras av en manifest och latent 

ansats. Manifest ansats avser att beskriva det synliga i texten medan en latent ansats ger 

utrymme för tolkning av underliggande meningar (ibid.). I texter utformade i berättande 

form, exempelvis en självbiografi, förekommer det inslag av både manifest och latent 

innehåll på grund av bland annat metaforer och liknelser (Dahlberg Lyckhage, 2006). 

 

Till en början lästes det valda textmaterialet igenom en gång för att få en uppfattning om dess 

handling samt deras relevans för studien. Följaktligen lästes texten upprepade gånger för att 

få en förståelse kring dess djupare innehåll. Under tiden med hjälp av en överstrykningspenna 

markerades meningsbärande enheter som svarade till syftet. Meningsbärande enheter är 

meningar eller stycken som svarar till studiens syfte. För att förstå de meningsbärande 

enheterna kunde omgivande text tas med för att inte förlora textens sammanhang. Det skedde 

individuellt för att få en personlig uppfattning av texten och dess innehåll och därefter gjordes 

en gemensam sammanställning av valda meningar. Därpå ströks de meningsenheter som inte 
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ansågs svarade till syftet efter noga överväganden. Sedan kondenserades de meningsbärande 

enheterna, alltså kortades ned, för att ta bort överflödig text men ändå behålla innehållet och 

kärnan i meningen. Efter det skapades kodord som i sin tur grupperades i olika kategorier 

dels för att underlätta läsningen och dels för att snabbt kunna jämföra meningsenheter med 

liknande innehåll. Olika meningsenheter skiljdes åt i olika kategorier och lika meningsenheter 

sammanfördes i samma kategori eller underkategori. (Se bilaga 1).  

 

Resultat 

Resultatet presenteras i tre kategorier och fem underkategorier (se Figur 1). Citat från de 

valda böckerna har använts och är kursiverade nedan.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Tre kategorier och fem underkategorier 

Fängslad i sin egen kropp 

Upplevelser av att aldrig vara ensam 

Berny och Marcus upplevde att tjutande och skrikande demoner ständigt var närvarande i 

deras hjärna vilket gav känslan av att aldrig vara ensam. De upplevde det påfrestande att 

deras hjärnor kontinuerligt var i arbete och aldrig fick vila på grund av röster och paranoida 

tankar. Det skapade längtan efter sinnesro och tystnad. Berny upplevde hur rösterna i huvudet 

tedde sig tydligare än tankarna precis som om någon talade rakt in i örat. Hon kände att det 
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var svårt att hålla en röd råd i samtalen med sina vänner eftersom hon både lyssnade på dem 

och på demonerna vilket tog mycket energi. Hon upplevde även hur demonernas röster styrde 

hennes syn på den inre och yttre världen genom sina röster. Hon upplevde även att 

demonernas röster ekade inom henne till den grad att hon inte längre kunde känna sin egen 

kropp. Upplevelsen av förföljelse och en övertygelse om att utomjordingar opererat in 

högteknologi i hjärnan gav Marcus en känsla av att vara avlyssnad. Han upplevde det 

påfrestande att de kunde lyssna av hans tankar, vilket gjorde att han var tvungen att dölja dem 

med andra tankar. Demonerna lekte hemska lekar i hans själ och höll hans tankar utom 

räckhåll för honom. Han kunde varken göra anspråk på sina tankar eller gömma sig för 

demonerna. De kunde ta sig fram genom nästan allt men metall tålde de inte, det hade rösten 

informerat Marcus om. Han upplevde även att röster viskade i hans öra när han skulle sova 

och att an hela tiden behövde vara på sin vakt.  

Demonerna lämnar mig inte ifred. Varför kan jag inte få en liten, liten 

stund av tystnad? Jag kan inte ens föreställa mig hur skönt det måste vara 

för andra som inte hör röster. (Pålsson, 2008, s. 54) 

Upplevelser av rädsla och ångest 

Både Berny och Marcus upplevde mycket rädsla och ångest som en konsekvens av sina 

hallucinationer och paranoida tankar. De upplevde ångesten som en glödande panikkänsla 

som utlöste svettningar och hjärtklappning men även som en känsla av bli kvävd. Framför allt 

var det rösterna och deras ständiga budskap om döden som ingav mest rädsla. Marcus 

upplevde stark rädsla på grund av paranioda tankar om att bli mördad av motercykelgäng. 

Han upplevde också en stark rädsla för en återkommande röst som lurade i mörkret om 

kvällen vilket ledde till dödslängtan och sömnproblem. Han upplevde även en rädsla att äta 

då all mat tycktes ha blivit förgiftad vilket ledde till att han blev undernärd. Berny upplevde 

att hennes ångest rann som tjock tjära genom kroppens vener och kändes som en explosiv 

panik som bultade hål på drömmarna om ett friskt liv. Upplevelsen av att vassa klor klöste 

henne inombords och demonernas hånskratt tätt intill örat gav svårigheter att andas och en 

rädsla som bet sig fast inombords. Hon upplevde att röster skrek åt henne vilket gjorde att 

kroppen förlamades av en rädsla som liknades vid ett tjockt och iskallt lager innanför 

revbenen. Rädsla orsakad av demonerna upplevdes förblindande och gav omvärlden ett 

suddigt intryck likt att sväva löst omkring utan att varken kunna röra sig eller andas. 
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Jag biter mig själv i handen för att inte skrika rakt ut, benen sparkar och 

hela kroppen vibrerar av ångest. […] Allting upprepar sig, jag känner hur 

ångesten blir för stark, att jag glider in i mitt eget universum, försvinner 

långt bort från all mänsklig kontakt. (Pålsson, 2008, s. 149) 

Marcus upplevde paranoida tankar om att gangsters skulle komma in genom dörren och 

skjuta honom om han tog sina mediciner vilket gav upphov till ångest, en iskall känsla med 

rysningar längs ryggraden och en andning mer och mer likt ett flåsande. Dock upplevde 

Berny att ångest även kunde övergå i rädsla att förlora den eller dem som stod henne nära och 

kunde upplevas som en rädsla mäktigare än rösterna och hallucinationerna, en rädsla att 

förlora allt. 

Upplevelser av hopplöshet 

Berny och Marcus upplevde att de kände sig kraftlösa till följd av sjukdomen som omfamnat 

den lilla livslust som fanns kvar. De tvivlade på om de kommer kunna ha ett vanligt liv med 

sjukdomen, vilket gjorde att deras hopp raseras. De beskriver sjukdomen som ett lidande och 

att sjukdomen slagit sönder dem samt att de är ensamma i sin sjukdom. Berny upplevde att 

hon sökte efter något att hålla fast vid för att orka leva men att sjukdomen förgjorde allt som 

kom i hennes väg. Hon upplevde att demonerna var övermäktiga och att sjukdomen var 

starkare än vad hon kunde föreställt sig. Hon kände att hon inte klarade av att handskas med 

sjukdomen på egen hand och behövde ta hjälp utifrån. Sjukdomen frätte bort allt hon ansåg 

vackert och att inte kunna undkomma sjukdomen gav en känsla av hopplöshet. Berny 

upplevde att varje dag var ett krig och mot sjukdomen för att få känna trygghet och ren luft 

men att sjukdomen var för stark och smutsade ner hennes värld. Hon kunde inte ensam hindra 

förintelsen. Hon upplevde också varje dag som en kamp mot demoner och röster. Hon 

upplevde att döden stack som nålar i hennes kropp och att någon hamrade mot hennes 

muskler. Det gick inte att fly, gömma sig eller ta genvägar genom smärtan. Kroppen hade 

blivit hennes fiende. Marcus upplevde hur han fick ta sig igenom dagarna med dödshot och 

demoner samt ett tvivel på om det verkligen fanns någon som kunde förklara vad som hände i 

hans värld. Han upplevde en hopplös känsla av att aldrig komma ur sjukdomen och att han 

inte längre orkade leva. Han upplevde även att han hade en chans att rädda världen men inte 

kunde på grund av att han tyckte sig vara hopplös och feg. Berny och Marcus upplevde även 

att hygienen blev lidande på grund av hopplöshet. De brydde sig inte längre om håret var 

otvättat och om de luktade illa när situationen såg ut som den gjorde. Marcus upplevde även 
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att en dusch skulle spola bort tankarna som svävade ovanför huvudet samt förstöra den 

skyddande barriär han byggt upp för att demonerna inte skulle kunna komma honom under 

huden. 

Jag var fången inuti mig själv, långt därinne fanns jag. Så långt inne att 

det var omöjligt för mig att ta mig ut och bara våga vara mig själv igen. 

(Sandborg, 2010, s. 100) 

Upplevelser av ett kluvet sinne 
Det förekom tvivel mellan viljan att leva och viljan att dö samt att denna upplevelse 

tenderade att skifta för både Berny och Marcus. Marcus upplevde hur han pendlade mellan att 

vilja ta sitt liv och söka jobb i musikaffären. Han tvekade också på om han skulle hoppa från 

fönstret eller inte. Han kände att döden lockade på honom med sinnesro och frid. Han kände 

att han har börjat tvivla på demonernas existens eftersom det var det enda hopp han har. Han 

började komma underfund med att hans verklighet som utifrån kallades overklig kanske inte 

var den enda sanna, men den enda verklighet han kände till. Berny upplevde emellanåt en 

stark dödsångest, att döden var oundviklig och att hon inte visste om hon skulle hata eller 

älska den. Hon tvivlade på om döden var en trygghet eller om den bara var en väg ut ur 

sjukdomen samt om hon verkligen var ämnad att leva. Hon känner att hon inte vet något om 

döden men inte heller om livet. Det är som om hon levt mittemellan. Stundtals kände hon hur 

livet pulserade i kroppen samtidigt som det fanns en rädsla att misslyckas i kampen mot 

sjukdomen. Rädslan grundade sig också i att falla tillbaka i mörkret när hon tagit sig upp en 

bit i ljuset, det går så snabbt att falla. Tankarna om döden hade dock förlorat sin glans och var 

inte längre den vägen hon var villig att gå för att ta sig ur sjukdomen. 

I den sjuka världen har jag en självklar plats men det är en plats jag inte 

vill ha, i den friska världen finns allt för många besvikelser, där finns 

ingen säkerhet och jag kanske inte kan leva upp till kraven. (Pålsson, 

2008, s. 25) 

Ett ljus i mörkret 

Upplevelser av livslust 

Bernt och Marcus upplevde till en början att det inte längre var deras egen kropp i 

spegelbilden utan en främling de aldrig tidigare hade skådat. När de till slut accepterade 
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sjukdomen och vågade möta sin blick kände de en lycka över sin existens vilket de i sin tur 

upplevde som ett stort steg mot ett friskare liv. De upplevde även hur de kan se och känna att 

små glimtar av att ljus finns där, om än långt borta. Marcus kände hur han ville bli kvitt 

sjukdomen och starta ett nytt kapitel i sitt liv. Han upplevde även hur rösterna tedde sig 

lugnare än tidigare vilket gav honom en känsla av att ha lyckats lura bort några av dem. Han 

upplevde också en ny röst inom sig som visade vägen tillbaka till livet och gav honom kraft. 

Berny kände en stark vilja att skapa nya minnen och känslor fritt från sjukdomen. Hon 

upplevde att hon hade ett extra hjärta som slog i en njutningsfull och hälsosam takt, vilket i 

hennes ögon ingav trygghet. Hon kände hur det var hennes tur att återfå makten och styra 

över sitt eget liv istället för att bli styrd av hallucinationer. Hon upplevde också hur hon såg 

nya nyanser av livet. Berny kände varje snöflinga som föll mot huden, njöt av varje klunk 

kaffe och upptäckte en nyfikenhet inom sig som hon trodde var död. Hon kände hur ångesten 

dämpades, demonerna skingras och en värme som vällde upp över henne. 

Jag ger livet ännu en chans, men det är så skört, så bräckligt, ibland 

osynligt framför mina ögon. Ändå reser jag mig alltid, fattar tag i livets 

armar och mina tankar klarnar. (Pålsson, 2008, s. 67) 

Upplevelser av framtidstro 

Berny upplevde att hon med ett försiktigt darrande leende insåg att demonerna var 

hallucinationer som en konsekvens av sjukdomen. Ett bubblande skratt och en svallvåg av 

lättnad sköljde över henne. Hon kände att hon trots sin tragiska sjukdom kommer att överleva 

och att hon än en gång rest sig redo att åter möta den verkliga världen. Hon upplever att hon 

gått genom ett eldhav för att rädda sig själv och återfå sin styrka. Hon känner också hur hon 

inte kan förändra sitt förflutna, men istället välja hur hon vill leva i framtiden. Berny 

upplevde även en nyfikenhet och längtan över att det finns mycket kvar av livet att upptäcka 

och utforska och att hon vågade tro på en framtid. Hon kände att hon äntligen försonats med 

livet och tagit avstånd från döden. Marcus beskrev känslan av hur skönt det var att skratta för 

första gången på mycket länge om än inte så mycket. Det fanns även en stark önskan att allt 

skulle vara som innan sjukdomen. Han upplevde hur konstigt och nytt det kändes att umgås 

med sina vänner i det verkliga livet. Någonstans inom sig kände han även att allt skulle bli 

bättre och att varje dag innebar nya chanser till ett normalt liv.  

Lägg fingertopparna mot handleden. Känn pulsen slå. Det är ditt liv och 

det är värt mer än allting annat. (Pålsson, 2008, s. 255) 



 

14 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Fördelar med att använda en kvalitativ ansats är att studiens resultat ger en bredare bild av 

personers upplevelser. På grund av att patografier har använts skulle en kvantitativ metod inte 

vara lämplig i samma utsträckning som en kvalitativ metod. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) syftar den kvantitativa forskningen främst till statistiska undersökningar med ett högt 

antal deltagare och mätbar data. En litteraturstudie avser att sammanfatta redan befintlig 

forskning och kan på så sätt ge en djupare förståelse kring ämnet jämfört med exempelvis en 

empirisk studie (ibid.).  

 

Vid sökningarna i Libris hittades böckerna endast med sökorden schizofreni och biografi, 

trots att böckerna är klassade som självbiografier. Patografi som sökterm gav inte något 

resultat och det kan bero på att det kanske inte är ett lika vedertaget begrepp som ordet 

biografi. Holme och Solvang (1997) påtalar att självbiografier kan ge en personlig, djupare 

och mer fullständig bild av studiens syfte än vid intervjuer. Enligt van Manen (1997) kan 

självbiografier ses som ett adekvat komplement till intervjuer. De negativa aspekterna med att 

använda sig av självbiografer är att oklarheter inte kan tillrättaläggas till skillnad från en 

intervjusituation (Olsson & Sörensson, 2011). Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) menar 

att om studien baseras på människors upplevelser, uppfattningar och erfarenheter är det talade 

eller skrivna ordet bästa sättet att beskriva det på (ibid.). Genom att använda citat kan 

tillförlitligheten påvisas i högre grad eftersom det är författarens egna ord som illustreras.  

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att kategoriseringen av meningsenheterna kan leda 

till svårigheter eftersom meningsenheterna kan svara till flera kategorier. Det kan även vara 

svårt att hitta en gemensam kategori för de olika koderna (ibid.). Analysprocessen resulterade 

dock i ett antal kategorier och underkategorier som passade in i de meningsenheter som 

plockats ut.  Ingen problematik upplevdes således vilket kan bero på böckernas likheter med 

varandra och deras tydliga innehåll. 

 

En stor skillnad gällande böckerna som kan ha påverkat resultatet är att den ena boken är 

skriven i efterhand medan den andra är skriven som en dagbok. I en bok där händelser är 

skrivna i efterhand kan det hända att författaren till boken gömmer bort viktiga upplevelser, 
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känslor och aspekter kring en händelse, eller att händelser som är av vikt helt glöms bort. 

Forsberg och Wegström (2008) och Hartman (2003) menar att om boken skrivs i efterhand 

kan författarens minne påverka resultatet och bokens trovärdighet (ibid.). Är boken däremot 

skriven som en dagbok kan känslor och upplevelser beskrivas djupare och mer äkta. Skrivs 

boken i efterhand kan det vara svårt att minnas tillbaka till hur situationer upplevdes och 

dessutom kan psykotiska perioder glömmas bort. Resultatet kan även påverkas av huruvida 

alla personer med schizofreni kan skriva en bok om sin sjukdom eller om det endast är de 

som är som kommit ur tunga perioder av sjukdomen som besitter förmågan att skriva. Med 

andra ord kanske resultatet inte är direkt överförbart eller talar för varenda person med 

schizofreni. Dock skall det tilläggas att Pålsson (2008) många gånger under skrivandets gång 

är inne i djupa svackor av sjukdomen och att skrivandet upplevs terapeutiskt. På grund av att 

författarna själva skrivit böckerna och förhoppningsvis valt vad de vill ta med ansågs det inte 

nödvändigt med ett etiskt övervägande. Dock kan bokförlagen redigera böcker innan 

utgivning och därigenom ta bort eller förfina delar av böckerna i kommersiella syften. 

Dahlborg Lyckhage (2006) menar å andra sidan att trovärdigheten i böckerna stärks av att 

bokförlaget bedömer biografins trovärdighet innan utgivning. 

 

Resultatdiskussion 
Personerna i resultatet upplevde rädsla i samband med hallucinationerna eftersom rösterna i 

huvudet skrek och hotade personerna om död. De upplevde också ångest och panik. En av 

dem upplevde även att rädslan ingav en känsla av klösande klor inombords. Nilsson, Nåden 

och Lindstöm (2008) menar att personer med schizofreni kan uppleva en ständig rädsla för 

hallucinationer och vanföreställningar. Även McCann och Clark (2004) samt Mauritz och van 

Meijel (2009) påpekar att schizofrenis symtom kan upplevas skrämmande för personen med 

sjukdomen på grund av att sjukdomens karaktär upplevs oförutsägbar och inte stämmer 

överrens med verkligeten. Dock menar Merleau-Ponty (1999) att en upplevelse är personlig 

är den enda gripbara verkligheten. En av personerna kände att det var svårt att hålla en röd 

råd i samtalen med sina vänner eftersom hon både lyssnade på dem och på demonerna. 

Cullberg (2003) menar att associationsrubbningar kan ge hopp i tankegångarna som gör att 

talet blir svårtolkat och osammanhängande. 

 

Personerna upplevde även en känsla av hopplöshet och att inte ha tillträde till sig själv. 

Merleau-Ponty (1999) hävdar att om personen blockerar sin subjektiva kropp, medvetet eller 
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medvetet, kan personen bli viljelös och inåtriktad. Syrén (2010) menar att sjukdomen kan 

upplevas hopplös inför allt som förloras i samband med den. Personerna i resultatet kände 

även att de tvivlade på om de kunde ha ett vanligt liv med sjukdomen. McCann och Clark 

(2004) menar att sjukdomen kan ge en känsla av hopplöshet över att framtidsplaner aldrig 

kommer att uppfyllas samt att den framtid som väntar dem är mer oförutsägbar. Gee, Pearce 

och Jackson (2003) hävdar att oro för framtiden kan innebära lidande för personen. En av 

personerna i resultatet upplevde att vara i krig mot sin sjukdom samt att varje dag var en 

kamp mot röster och demoner. Barker, Lavender och Morant (2001) framhåller att varje dag 

med schizofreni kan kännas som en kamp i sinnet mot både tankar och röster. Även 

Geanellos (2005) menar att livet med schizofreni är en daglig kamp och att lyckas ta kontroll 

är en medveten process som kräver attityd och tro på framtiden. Knight, Wykes och Hayward 

(2003) menar att kampen även kan innebära att försöka förstå sig själv och sin sjukdom. 

Personerna i resultatet upplevde även att känslan av hopplöshet ledde till nedsatt hygien på 

grund av de inte längre brydde sig om hur de såg ut. Witmann och Keshavan (2007) menar att 

nedsatt hygien dels kan bero på paranoida och konspiratoriska tankar men även på grund av 

en social tillbakadragenhet och ett liv i ensamhet.   

 

Personerna i resultatet beskriver sjukdomen som ett lidande eftersom de upplever att 

sjukdomen slagit sönder dem samt att de är ensamma i sjukdomen. Merleau-Ponty (1999) 

menar att igen person kan förstå en annan persons lidande och att lidandet kan utgöra ett inre 

hot mot personen i fråga.  Dahlberg et. al (2003) menat att lidande är en del av livet och kan 

påverka personen både psykiskt och fysiskt. En av personerna i resultatet upplevde att 

demonernas röster gjorde att hon inte längre kunde känna sin kropp och att kroppen hade 

blivit hennes fiende. Hon känner att sjukdomen hade blivit övermäktig henne och att 

livslusten förlorades. Merleau-Ponty (1999) menar att om människan förlorar kontrollen över 

sin inre kropp förlorar hon också sin stolthet och värdighet. Även Dahlberg et al. (2003) 

menar att varje förändring av kroppen medför en förändring av tillgången till världen och 

upplevelsen av sig själv. 

 

Det förekom tvivel mellan viljan att leva och viljan att dö samt att denna upplevelse 

tenderade att skifta. Dock upplevde en av personerna att självmord inte längre var ett 

alternativ för att ta sig ur sjukdomen. McCann och Clark (2004) visade dock att känslan av 

hopplöset över sjukdomens påverkan på livet kunde leda till själmordsförsök (ibid.). Även 

Mauritz och van Meijel (2009) påpekar att ungefär hälften av de personer som har schizofreni 
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någon gång försökt ta självmord. En av dem började komma underfund med att hans 

verklighet som utifrån kallades overklig kanske inte var den enda sanna, men att det var den 

enda verklighet han kände till. Mauritz och van Meijel (2009) hävdar att sjukdomen upplevas 

som den enda sanna för personen med schizofreni. Merleau-Ponty (1999) menar att 

människans kropp är den enda gripbara verkligheten och Dahlberg et al. (2003) hävdar att 

den värld människan lever i och tar för given är lika naturlig som luften människan andas. 

 

Personerna i resultatet hade en vilja att leva och de upplevde att de stundtals kunde se glimtar 

av ljus. En av dem kände att han var redo att starta ett nytt kapitel i sitt liv och att han fått ny 

kraft. Den andra personen kände att hörselhallucinationerna blev svagare och att tron på en 

framtid blev starkare. Geanellos (2005) menar att personer med schizofreni har en längtan att 

vara fri från sin sjukdom och få bli frisk. Syrén (2010) påpekar att det finns en vilja att 

återerövra sin kropp från sjukdomen. Barker, Lavender och Morant (2001) hävdar att 

symtomen med tiden kan minska kanske på grund av att personen lärt sig att hantera dem 

vilket kan ge en upplevelse av lättnad.  I resultatet känner en av personerna hur hon inte kan 

förändra sitt förflutna, men istället välja hur hon vill leva i framtiden. Merleau-Ponty (1999) 

menar att livsvärlden innebär att se, förstå och analysera välden och at det är genom 

handlingar och erfarenheter som livsvärlden formas (ibid.).  

Slutsats    
Personerna med schizofreni upplevde rädsla och ångest i samband med hallucinationer. 

Rösterna i deras huvuden skrämde dem och hotade om död samt inbringade en känsla av att 

aldrig vara ensam. Paranoida tankar var vanligt förekommande hos personerna och kunde 

leda till sömnproblem och dödslängtan. De upplevde även att de stundtals tappade greppet 

om tillvaron och sin kropp vilket gav en känsla av hopplöshet. De tvivlade också på om de i 

framtiden skulle kunna ha ett vanligt liv med sjukdomen. Personerna upplevde att viljan att 

leva var starkare än viljan att dö och att de efter många år med sjukdomen började uppskatta 

sig själv och sin kropp. De vågade till slut tro på en framtid.  

 

I och med att personerna i vissa skeden av sjukdomen är väldigt sårbara som personer vilket 

resultatet framhäver är det av vikt att öka kunskapen och förståelsen hos sjuksköterskan. 

Brinn (2000) hävdar att sjuksköterskor kan uppleva personer med schizofreni som komplexa 

och svåra att förstå i större utsträckning än vad vårdare som är mer orienterade inom 
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psykiatrin gör. Aristegui, Fernández, González, Guimon och Oraa (2007) menar att personer 

med schizofreni kan uppleva sig som osynliga i vården på grund av att sjuksköterskorna inte 

visar förståelse för deras verklighet och har förutfattade meningar om dem. Det beror främst 

på okunskap om sjukdomen (ibid.). Således kan det vara av vikt att utföra vidare studier om 

hur personer med schizofreni blir och vill bli bemötta i vården för att sjuksköterskor skall få 

ett större kunskapsomfång av deras upplevelser i vårdsammanhang. Det kan även vara av vikt 

att öka kunskaperna om hur personer med schizofreni upplever sin livsvärld med vidare 

studier eftersom Flanagan, Davidson och Strauss (2010) menar att forskingen kring personers 

med schizofreni upplevelser är bristande. Kunskap och forskning går hand i hand, vilket 

innebär att ökad forskning inom området således skulle generera i ökad kunskap.  
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Bilaga 1 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Mörkret både skrämde mig och 
gav mig vissa fördelar hade jag 
märkt. Om jag var i ett rum som 
var helt släckt och mörkt kunde i 
alla fall ingen utifrån se mig. 
Samtidigt var mörkret 
fruktansvärt hotfullt och fick mig 
att vilja dö. Dö ifrån all den här 
ondskan. 

Mörkret både 
skrämde mig och 
gav mig fördelar. I 
ett mörkt rum 
kunde ingen 
utifrån se mig, 
men samtidigt var 
det fruktansvärt 
hotfullt och fick 
mig att vilja dö 
från all ondska. 

Rädsla för mörkret Upplevelser av 

rädsla och ångest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fängslad i sin egen kropp 

 

Demonerna lämnar mig inte ifred. 
Varför kan jag inte få en liten, 
liten stund av tystnad? Jag kan 
inte ens föreställa mig hur skönt 
det måste vara för andra som inte 
hör röster. I mitt huvud, i min 
omgivning, är det aldrig riktigt 
tyst, demonernas röster styr mitt 
liv och existerar både i mitt inre 
och i min yttre värld. 

Demonerna 
lämnar mig aldrig 
fred. Jag kan inte 
föreställa mig hur 
det är att inte höra 
röster. I mitt 
huvud är det 
aldrig riktigt tyst, 
demonernas 
röster styr mitt liv 

Demonernas röster Upplevelser av att 

aldrig vara ensam 
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och finns både i 
mig och i min 
yttre värld. 

Jag reste mig för att gå in på mitt 
rum, på vägen dit kom tankarna 
som kändes helt hopplösa. Fan, 
allt är som det var förut, jag 
kommer aldrig att komma ifrån 
den här förbannade skiten. Jag 
tror inte jag orkar mer av det här. 

Då kom tankarna 
som kändes 
hopplösa, allt är 
som det var förut 
och jag kommer 
aldrig ur det här. 
Jag orkar inte mer. 

Känsla av hopplöshet Upplevelser av 

hopplöshet 

Det svänger så snabbt, igår ville 
jag dö och nu sitter jag här och 
känner hur livslusten pulserar i 
kroppen. Jag förstår inte hur det 
kan vända så fort, så plötsligt, 
men jag vet också att livslusten 
kan växla till dödslängtan lika 
snabbt.   

Det svänger 
snabbt. Igår ville 
jag dö och idag 
känner jag hur 
livslusten pulserar 
i kroppen. Det kan 
vända så fort och 
lika plötsligt kan 
livslusten växla till 
dödslängtan.   

Liv och död Upplevelser av ett 

kluvet sinne 

Upplevelser av ett kluvet 

sinne 

Att sträva efter att dö kan faktiskt 
kännas som evig framgång. En 
bisarr önskan om fullkomlighet, 
en tvångsmässig tanke om att 
gräset alltid ä grönare på andra 
sidan. Men jag vill inte dö. Jag 
vill leva. 

Strävan efter 
döden kan kännas 
som evig 
framgång, en 
önskan om att 
gräset är grönare 
på andra sidan. 

Att vilja leva Upplevelser av 
livslust 

 
 
 
 
 
Ett ljus i mörkret 
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 Men jag vill inte 
dö, jag vill leva. 

En frihetskänsla, som om 
vingarna växer ut, läkta, och de 
bär mig genom livet och får mig 
att tro att jag kan förverkliga 
drömmarna om en framtid. Att en 
frisk framtid är möjlig. 

En frihetskänsla 
av läkta vingar 
som bär mig 
genom livet får 
mig att tro att jag 
kan förverkliga 
drömmarna om en 
frisk framtid. 

Positiva känslor Upplevelser av 
framtidstro 
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