
  

 

 
 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 
 

 
 
LIVET MED SCHIZOFRENI 
EN LITTERATURSTUDIE SOM BELYSER 
LIVSVÄRLDEN HOS EN PERSON MED 
SCHIZOFRENI 
 
 
PETRA SVENSSON 
ANNA HOBERG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete i vårdvetenskap  Examinator Mats Lintrup 
VO 1309    Handledare Peter Petersson 
Sjuksköterskeprogrammet 180p  Blekinge Tekniska Högskola 
Maj 2009     Sektionen för hälsa 
    371 79 Karlskrona 



 

LIVET MED SCHIZOFRENI 
 

EN LITTERATURSTUDIE SOM BELYSER 
LIVSVÄRLDEN HOS EN PERSON MED 
SCHIZOFRENI 
 
PETRA SVENSSON 
 
ANNA HOBERG 
 
 
 
Svensson, P & Hoberg, A. Livet med schizofreni. En litteraturstudie som belyser 
livsvärlden hos en person med schizofreni.  Examensarbete i vårdvetenskap 15 
högskolepoäng.  
Blekinge Tekniska Högskola: Sektionen för hälsa, 2009. 
 
 
Abstrakt  
Schizofreni är en sjukdom som är fascinerande och en av de mest tragiska. I 
sjukdomsbilden ingår det autism, associationsrubbningar, ambivalens och affektiv 
rubbning. Schizofreni ger ett utanförskap från samhället och en känsla av ensamhet 
på grund av svårigheter att fungera i sociala sammanhang. Begreppen som 
behandlades i studien är livsvärld, subjektiv kropp och lidande. I tidigare studier har 
det visats att människor som lever med schizofreni upplevde en stor ensamhet och 
utanförskap i samhället. Syftet med studien var att belysa hur en person med 
schizofreni upplever sin livsvärld. Metoden som användes var en litteraturstudie 
med kvalitativ ansats. Studien baserades på en självbiografisk bok, skriven av en 
man med sjukdomen schizofreni. Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys 
med kvalitativ ansats användes till analysen av boken för att få fram förståelsen av 
personens upplevelse av sin livsvärld. Resultatet bestod av tre huvudkategorier, 
svek, rädsla att förlora kontrollen och självkänsla. Det framkom i resultatet att 
sveket från barndomen blev till grund för personens upplevelse av sorg, smärta och 
ensamhet. Personen kände också ett utanförskap i samhället som upplevdes 
smärtsamt. Sammanfattningsvis kunde författarna till denna studie utläsa att med 
rätt terapi och socialt stöd gav möjligheter och hopp om en förbättrad livssituation. 
 
 
Nyckelord: Lidande, livsvärld, schizofreni, självkänsla, subjektiv kropp. 
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BAKGRUND 
 
Schizofreni 
Schizofreni är en av de mest fascinerande men också en av de mest tragiska 
sjukdomar skriver Cullberg (2003). Det finns fyra grundsymtom för schizofreni. Ett 
utav dem är autism det vill säga inåtvändhet och självsjunkenhet och inget intresse 
av stimuli utifrån. Associationsrubbningar är ett annat symtom som speglar 
sjukdomen. Vilket innebär att personen med schizofreni plötsligt avbryter mitt i en 
mening, tystnar eller kommer med en fortsättning med ett obegripligt innehåll. Den 
schizofrene är ambivalent som menas med att personen har svårt att konkret 
uttrycka sig och fatta beslut. Onaturliga känsloyttringar det vill säga affektiv 
rubbning tillhör också ett av grundsymtomen, vilket innebär att personen inte kan 
styra över sina känslor och hur dessa yttra sig. Yttringen kan vara att man kastas 
hela tiden mellan att känna enorm glädje som snabbt övergår till vredesutbrott. 
Sorgsamma situationer kan locka till våldsamma skratt, lika så glädjefyllda 
situationer kan ge uttryck i sorgsamhet (Cullberg 2003). 
 
Men symtomen som är mest förknippas med sjukdomen är tankestörningar, 
hallucinationer, vanföreställningar, motoriska symtom och tvångsfenomen skriver 
Cullberg (2003). Tankestörning kan upplevas av många schizofrena som om 
tankarna sänds i radion, så alla kan höra dem eller kan upplevas som om andras 
tankar tränger in i deras huvuden och de blir tvingade att tänka dem. 
Hallucinationer yttrar sig som lukt-, smak- och hörselhallucinationer, då 
hörselhallucinationer är vanligast. Symtomen är att den sjuke hör en eller flera 
tydliga röster som oftast ger befallningar och hot. Vanföreställningar ger sig yttryck 
i diffusa idéer om att det är andra makter eller människor som de står under 
påverkan av. De motoriska symtomen kan yttra sig med svårigheter att sitta stilla. 
Tvångsfenomen kan vara att i perioder, ha en fixering vid vissa 
sifferkombinationer, tvångsmässiga rörelser eller känna sig tvungen att göra på ett 
visst sätt, annars kommer något hemskt att hända dem (Cullberg 2003). 
 
Rydin (1992) skriver att schizofreni kan beskrivas och upplevas på många sätt. 
Ångest och rädsla är något som personen upplever genomgående. Oftast förstår inte 
den schizofrene vad som händer, för att inombords är det ständigt kaos. 
Översvämmad av intryck kan göra det svårt att skilja ut väsentligheter från 
oväsentligheter. De är också stresskänsliga vid påfrestningar och reagerar med 
psykossymtom som till exempel att höra röster som de känner sig styrda av menar 
(Rydin 1992).  
 
 
Livsvärld 
Bengtsson (1998) beskriver livsvärlden som den verkligheten vi dagligen befinner 
oss i och omedvetet tar för given. Vi föds in i en värld av kulturella, språkliga, 
sociala och historiska faktorer. Dessa faktorer kan inte väljas, de finns redan där. 
Genom dessa faktorer influeras människan att skapa egna tankar och erfarenheter, 
som blir till den enskilda människans livsvärld (Bengtsson 1998).  
 
I Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserus och Fagerberg (2003) studie skrevs det att 
livsvärldsperspektivet menas med att se den enskilda människans vardagsvärld och 
försöka förstå vad hon förmedlar med sitt uttryck. I teorin om livsvärlden fokuseras 
det inte enbart på världen eller enbart på subjektet, utan relationen däremellan 
menar Dahlberg et al. (2003). Människans unikhet är en utgångspunkt i 



 2 

livsvärldsbegreppet, då de samlade erfarenheterna gör individen unik. Människor 
kan ha liknade erfarenheter, men de kan upplevas på olika sätt. Genom 
livsvärldsteorin läggs det vikt vid hur människors upplevelser och erfarenheter 
yttrar sig. Livsvärlden är den världen som levs nu, genom den älskar, hatar, leker, 
arbetar, tycker och tänker människan. Det är genom livsvärlden som tillgången till 
världen finns och så länge människan lever kan hon aldrig komma ur eller ifrån den 
(Dahlberg, et al. 2003). 
  
Livsvärlden för en person med schizofreni kan ses på två sätt enligt Corin (1990). 
Ett utav sätten avslöjar bara sjukdomen genom att endast se symtombilden. Det 
andra sättet är att se sjukdomen som ett fenomen, vilket ger sig uttryck i att förhålla 
sig på ett särskilt sätt till världen. Detta innebär att man tittar på hur den schizofrene 
personen uppfattar och upplever sin verklighet som i sin tur är präglad av den 
enskilde personens erfarenheter. På så sett kan det ses utifrån ett 
livsvärldsperspektiv menar (Corin 1990).  
 
Caron, Tempier, Mercier och Leouffres (1998) beskriver att personer med 
schizofreni behöver få socialt stöd och acceptans från omgivningen för att känna sig 
sedda. När de får det, upplever de en bekräftelse av sitt egenvärde vilket leder till 
att de får en högre livskvalitet.  
 
Det som framkom i Knight, Wykes och Hayward (2003) studien är att det finns 
mycket fördomar om sjukdomen schizofreni, både hos folk i allmänhet och hos dem 
som drabbats av sjukdomen. Det leder till diskriminering i samhället och ger en 
dålig självkänsla hos de sjuka. För att accepteras kämpar de ständigt med att 
motarbeta de fördomar som finns runt sjukdomen i samhället. I den ständiga 
kampen att bli accepterad påverkas den schizofrenes livsvärld, genom att personen 
blir mer kontrollerande, isolerar sig från omgivningen och blir mer inåtvänd. Allt 
detta i rädsla av att bli betraktad som sinnessjuk (Knight et al. 2003). 
 
 
Subjektiv kropp 
Dahlberg et al. (2003) skriver att livet har människan tillgång till genom kroppen. 
Det är genom våra kroppar människan lever. Utan kropp inget liv! En förändring i 
kroppen leder till en annan tillgång till världen och livet. En förändring av den 
subjektiva kroppen kan vara när människan drabbas av till exempel ångest, ängslan 
eller rädsla. Den subjektiva kroppen är inte bara fysisk utan den är psykisk, 
existentiell och andlig på en och samma gång, med upplevelser, visdom, 
erfarenheter och minnen. Människan har bara inte en kropp, utan ”är” sin kropp 
menar Dahlberg et al. (2003). Det är först när människan upplever ett lidande som 
kroppen blir tydlig. Ohälsa och lidande är inte bara symtom och diagnos utan det 
ska ses med en djupare dimension. Då det upplevs ohälsa och lidande i livet blir det 
obalans i tillvaron vilket påverkar den subjektiva kroppen enligt (Dahlberg et al. 
2003).  
 
Vid denna obalans beskriver Hayne och Yonge (2003) att de som lever med 
schizofreni ibland upplever sin dagliga tillvaro som obehaglig men emellanåt även 
som en skyddande kokong. När de lever i denna förvillande verklighet har de svårt 
att avgöra var den egna kroppen börjar och var den slutar. Det tycks även vara 
svårdefinierbart för dem att veta distansen mellan den egna kroppen i förhållandet 
till andra människor (Hayne & Yonge 2003).   
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Lidande 
Eriksson (1994) skriver att lidandet är tillägnat människan, vilket innebär att leva är 
bland annat att lida och att lidandet är till sitt djupaste väsen ett döende. Hon skriver 
också att det är en kamp mellan det onda och goda och mellan lidandet och lusten. 
Det som utgör kärnan i allt mänskligt liv är liv och död, lidande och lust. Utan detta 
vore livet tomt och utan strävan. Det behövs mod och kraft även tröst och hopp, för 
att människan ska kunna kämpa mot sitt lidande. Möjligheten att bevara sin 
värdighet måste finnas hos människan, oavsett hur grymt lidandet är menar 
(Eriksson 1994) 
 
Hawley och Jensen (2007) skriver att lida upplevs av människan som en helhet, 
kroppen lider inte utan människor gör. Uppfattningen av lidandet är individuellt. 
Det kan bottna inom psykologiska, fysiska, själsliga och sociala områden. Smärta, 
ett möte, en händelse eller en situation kan vara källan till lidandet. En ålderdomlig 
beskrivning av ordet lida är att bära, hålla ut och att tolerera. Det kan även 
beskrivas som en börda (Hawley & Jensen 2007). 
 
Enligt Corin (1990) finns det två sociala normer hos folk i allmänhet som anses ha 
ett högt värde. Det är att ha en livskamrat och att ha ett arbete, något som personer 
med schizofreni har väldigt svårt att klara av, vilket leder till ett utanförskap och ett 
lidande som upplevs oftast mycket smärtsamt. Erdner, Nyström, Severinsson och 
Lützén (2002) skriver att schizofrena känner ofta en stor ensamhet. Trots att de är 
medvetna om sin situation, har de svårt att skapa nya kontakter. Insikten finns hos 
många, men det faller på oförmågan att handla och ta initiativ. Sysselsättning och 
att ha vänner var något som de schizofrena personerna i studien av Erdner et al 
(2002) ansågs var livsviktigt. Men oförmågan till att skapa kontakter och vårda de 
vänner som redan finns, ledder till ett stort lidande. I följd av ensamheten förstärks 
symtomen, som till exempel rösthallucinationer. I perioder när symtomen är som 
mest påtagliga känner de schizofrena en stor ensamhet, trots att de har vänner 
(Erdner et al 2002).  
 
Knight et al. (2003) beskriver att det ligger ett lidande i att samhället har en 
förutfattad mening om hur personer med schizofreni ter sig. Personer som lever 
med schizofreni beskriver i Knight et al. (2003) studie att det medför en 
skamkänsla, av att de har fått stämpeln som sinnessjuk. Det är vanligt att 
schizofrena identifierar sig med sin diagnos. Identifikationen medför ett förlorande 
av sin egen identitet, vilket leder till en känsla av utanförskap i samhället (Knight et 
al. 2003).  
 
Eriksson (1994) beskriver att sociala sammanhang är det primära för människan, 
och ett utanförskap med känslan av att inte ha en position medför ett lidande. 
Lidandet medför en ensamhet, på grund av oförståelsen från omgivningen och att 
det inte finns någon som har förmågan att se människans behov. För att kunna 
minska lidandet menar Eriksson (1994) att det i mötet krävs vördnad och respekt 
utan tvång och frågor samt medmänsklig ödmjukhet och kravlös kärlek. Kärleken är 
den kraft som utgör grunden för att lindra lidandet enligt (Eriksson 1994).  
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SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa hur en person med schizofreni upplever sin 
livsvärld. 
 
 

METOD 

 
Studien var en litteraturstudie med en kvalitativ ansats som grundades på en 
självbiografisk bok skriven av en man med diagnosen schizofreni. Utgångspunkten 
av studie med kvalitativ ansats leder till bättre förståelse vad lidande innebär, hur 
livet kan te sig i relation till hälsa, processer och hur personliga upplevelser, 
förväntningar, behov och erfarenheter kan bemötas (Friberg 2006).  
 
 
Urval av böcker 
Inklusionskriterierna var självbiografiska böcker skrivna på svenska och av 
personer med diagnosen schizofreni. På stadsbiblioteket i Karlskrona och på 
Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek söktes det böcker på sökordet schizofreni, 
vilket resulterade i tio träffar på vartdera bibliotek. Exlusionskriterierna var böcker 
skrivna utifrån ett anhörigperspektiv, av terapeuter, utländska författare och 
facklitteratur. En och samma bok hittades på vartdera bibliotek som stämde överens 
med syftet. Den valdes sedermera bort för att den var svårtolkad i sitt uttryck och 
skriven i gåtor och dikter. 
Boken som slutligen valdes för analys hittades inte på något av nämnda bibliotek. 
Den framkom på första handledarträffen genom tips från handledaren som själv läst 
boken. Då personen i vald litteratur skriver på ett målande och lättförståligt sätt hur 
upplevelser kan vara att leva med sjukdomen schizofreni, alltifrån barndomen till 
vuxen ålder, blev valet av litteratur en självklarhet för författarna till denna studie. 
 
 
Det är svårt att sjunga med kluven tunga 
Med en humoristisk underton, värme och självdistans ger Selander (2003) en 
gripande skildring om hur han upplevde och besegrade sjukdomen schizofreni. 
Historien handlade om hur han mot alla odds återerövrade sitt liv och förverkligade 
sina drömmar.  
 
 
Analys 
Graneheim & Lundman (2004) analysmodell användes till analysen i studien. 
Analysmodellen innehåller flera steg. Första steget var att boken lästes igenom flera 
gånger för att få en helhetskänsla. Det gjordes av båda författarna var och en för sig.   
 
I steg två sattes det markeringar i boken, vid meningar/fraser som svarade upp till 
studiens syfte så kallade meningsbärande enheter. Ett exempel på en meningsenhet 
är: ”Jag ryser i hela min kropp och själ och förstår, att det långa och mödosamma 
arbetet med att komma tillbaka till livet börjar ge återbäring. Nu pulserar mitt 
hjärta.” (Selander, 2003, s. 271). 
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Steg tre var att kondensera de meningsbärande enheterna och på så vis förkorta 
texten men ändå behålla innehållet. Ett exempel på en kondenserad meningsenhet 
blev: Det långa mödosamma arbetet har gett återbäring. Nu pulserar hjärtat. 
 
Det fjärde steget var att koda de kondenserade meningsenheterna, så var och en fick 
en passande kod. En kod kunde se ut så här: Tillbaka till livet. De koder som hade 
ett samband med varandra, utgjorde det manifesta innehållet och blev till 
subkategorier. Till exempel: Att bli sedd.  På så sätt blev översikten inför 
kategoriseringen bättre.  
 
I steg fem samlades de subkategorier som hade liknande innebörd, som sedan blev 
till kategorier i studien. Ett exempel på kategori är Självkänsla. En av kategorierna 
fick subkategorier under sig.  
 
Exempel på analysförfarande kan ses i bilaga 1. 
 
 

RESULTAT 
 
I resultatet framkom det tre huvudkategorier med sammanlagt två subkategorier. 
Den första kategorin blev ” Svek”  under den hittades inga subkategorier. Kategorin 
nummer två blev ”Rädsla att förlora kontrollen”. Den tredje kategorin blev 
”Självkänsla” med subkategorierna ”Att inte bli sedd” och ”Att bli sedd”.   
Författaren av boken som valts till analys benämns som, barn, personen i boken, 
författaren av boken, han och honom. 
 
 
Svek 
När personen i boken var runt nio år gammal låg hans mamma döende på sjukhus. 
Ett löfte gavs från familj och närstående att mamman skulle återvända hem levande. 
Men löftet bröts, mamman dog.  
 

” Jag kommer ihåg löftet att mamma, när hon skulle komma hem, skulle 
vara levande. Det surrar och bränner i mitt huvud och min kropp. Det 
gör ont. De hade lovat? (Selander, 2003, s. 53). 
 

Efter dödbeskedet pratades det aldrig mer om mamman. Utrymme gavs aldrig för 
att bearbeta sorg och smärta. Det var något som inte gjordes öppet i familjen, 
istället lades locket på. För att hantera förnekelsen av sorgen och smärtan, gick han 
in i sig själv, in i sin inre verklighet. Där gav sig sorgen och de ouppklarade 
känslorna sig till känna genom ett surr i huvudet. Surret återkom under hela livet 
vid pressade och kravfyllda situationer. Sveket och det brutna gjorde så att han gav 
sig själv skulden för mammans död. 
 

”I mitt huvud börjar jag leta efter svar på vad jag kunde ha gjort för att 
hon verkligen skulle komma hem levande. Vad var det jag gjorde som 
blev fel? Vad missade jag?” (Selander, 2003, s. 54). 

 
Oförmågan att inte kunna göra något åt situationen, beskrevs som en för tung börda 
för ett litet barn att bära. Skulden och sveket ledde till att känslor blev instängda. 
Det beskrevs i boken som att ha en instängd vulkan inom sig, nära till utbrott. I 
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kampen att förhindra utbrott av känslor blev han mer och mer avskärmad från den 
yttre verkligheten. Där i den inre världen behövdes det inte kännas några känslor 
alls. Han blev passiv, apatisk och okontaktbar för omgivningen.  Smärtan och 
traumat efter mammans död, satte så djupa sår i själen, att han lärde sig omedvetet 
att aldrig mer fästa sig vid en annan människa. Sveket från barndomen, de 
ouppklarade känslorna och den sorg som fanns inom honom, kom att prägla och 
genomspegla hela det vuxna livet.  
 
 
Rädsla att förlora kontrollen 
Personen i boken beskrev en känsla av inre förvirring. Vilket gav svårigheter med 
att kontrollera och få kontakt med känslor. Den inre förvirringen ledde till 
blockering av känslorna istället för att de gav sig uttryck. Det beskrevs i boken en 
rädsla för att all vrede och sorg som han bar inom sig, ska komma upp till ytan. 
Rädslan att förlora kontrollen gjorde honom mer och mer avskärmad från den yttre 
verkligheten, vilket skapade ångest och förvirring. Ångesten och förvirringen är 
något som personen själv inte hade kontroll över utan det var så sjukdomen gav sitt 
uttryck. I denna upplevelse av att inte ha kontroll, utvecklades det ett kodsystem. 
Där han skrev på lappar med, för och nackdelar, med allt som skulle göras, i rädslan 
av att fatta fel beslut.  
 

”Jag är fruktansvärt rädd för att mitt beslut ska bli fel. Om det skulle 
bli fel, kommer något att gå sönder inom mig. Då är det, som om någon 
skulle dö.” (Selander, 2003, s. 132). 

 
Den extrema beslutsångest gjorde så att han i vissa situationer inte kunde fatta 
rationella beslut då kraven ökade och pressen blev för stor. Vilket gav svårigheter 
med att behålla jobb och även utveckla och behålla relationer. I tron på att ångesten 
och kontrollbehovet skulle minska lät han upprepade gånger skönhetsoperera sig 
eller så köptes det nya kläder för att sedan lämna tillbaka dem för att han inte kunde 
bestämma vilket som skulle behållas. Det kunde sluta med att han valde att gå 
naken och barfota för det blev för övermäktigt att fatta ett beslut.  
 

”Jag fortsätter att ösa ur mig som i trans och berätta för drottningen 
om mina problem att köpa skor och kläder och att jag hellre går 
barfota och naken, då valet att köpa medför så stor vånda. (Selander, 
2003, s. 187). 
 

I boken beskrevs en rädsla för att tappa kontrollen i möten med människor. Det 
kunde ge sig uttryck i fysiska symtom såsom en känsla av stelhet i ansikte och 
kropp. Rädslan för att någon skulle upptäcka upplevelsen av den inre oron som 
förtär honom, gjorde så att han tappade talförmågan och blev stum. 
  

”Jag oroar mig mycket över att jag blir stel i munnen och näsan när jag 
pratar med andra människor.” (Selander, 2003, s. 106).  
 

Under de perioder personen i boken mår som sämst kände han en uppgivenhet och 
en dödslängtan. I dessa situationer skapades det en ångest och rädsla, vilket 
beskrevs som mycket plågsamt att bära. Det ingav en känsla av hopplöshet. Vid 
några tillfällen fanns det funderingar på att ta livet av sig och att det skulle vara en 
lösning ut ur uppgivenheten, ångesten och rädslan. Det som hindrade självmorden 
var att han förmådde inte att så djupt svika sin familj.  
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De djupa sår i själen som uppkom när mamman dog gjorde så att han omedvetet 
lärde sig att aldrig mer fästa sig vid en annan människa. Separationsångesten som 
förföljt honom under hela livet och stört relationerna till andra människor ville han 
inte återuppleva igen. Smärtan som uppkom efter separationer blandades lätt ihop 
med ångesten efter mammans död. Därför var det svårt i relationer där känslorna 
krävde ett gensvar.  
 

” När vi kommer så långt att kyssar kräver en fortsättning, är jag som 
död inuti. (Selander, 2003, s. 127). 

 
Personen kände mer tillit till hundar för de krävde inget gensvar. Det gick att läsa i 
boken om episoder i livet där han anförtrodde sig mer till dem än till människor. Då 
han utsattes för kontakt med människor så skyddade han sig genom att skärma av 
sig och gå in i sig själv. Det benämndes som att gå in i en ”glaskupa”. Där var han 
avskärmad och avstängd från alla känslor, där kunde han känna sig trygg, utan att 
känna skamkänslor för sin personlighet och sin sjukdom. Avskärmningen gjorde det 
svårt att inleda och behålla en relation. Rädslan för vad folk skulle tycka och tänka 
om honom gav en stark emotionell stress. Under stressen uppstod det, som han 
beskrev, ett surr i huvudet. Situationen upplevdes som mycket plågsam. Då han fick 
bära alla känslor inom sig själv och inte kunde prata med någon annan om dem.  
 
 
Självkänsla 
Personen i boken pendlade mellan sorg och smärta, hopp och förtvivlan. De olika 
känslostadierna påverkade självkänslan. När han inte blev sedd bröts den ner och 
när någon såg honom blev hans inre själsliga resa positiv och självkänslan stärktes.  
 
 
Att inte bli sedd 
Redan som barn hade personen en känsla av att inte känna sig sedd. Tiden efter 
mammans död var det ingen som bekräftade, ingen som såg den inre sorg och 
smärta. Alla dessa instängda känslor liknar han vid en pysande vulkan nära utbrott. 
Han beskrev också en längtan efter att pappan skulle ta i honom, krama honom och 
trösta honom.  
 

”Inte en enda gång lägger min pappa armen om mig. Ingen ser mig.” 
(Selander, 2003, s. 51). 

 
Avsaknaden av fysisk beröring och bekräftelse gav en känsla av att inte bli sedd. I 
boken beskrevs självkänslan likt en kristallkrona lika bräcklig och skör, med många 
små ojämna kristaller mödosamt och skirt uppbyggda. Det räckte med att någon sa 
något dumt eller nonchalerar honom, för att kristallkronan skulle falla sönder i en 
hög på golvet. Det blev då ett mödosamt arbete att bygga upp och samla ihop 
bitarna av sig själv igen till en ny kristallkrona. Många gånger under livets gång 
hamnade personen i boken i situationer då han kände sig kränkt, förolämpad och 
inte sedd. Det kan ha räckt med att någon inte hälsade eller att någon sa något 
ofördelaktigt. Konsekvensen blev då att hela livet rasade samman. I en episod i 
boken beskrevs det, som om det väckts upp en vulkan till liv inom honom. 
Vulkanen liknades vid alla de känslor som hade varit instängda sedan barndomen. 
Episoden var när flickvännens väninna ignorerade honom efter en kontrovers dem 
emellan, då väcktes känslan av att inte finnas till. Det medförde en stor ångest och 
vånda.  
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”Det räcker med att någon säger nått dumt till mig, skäller ut mig eller 
bara nonchalerar mig. Då rasar alltihop ner på golvet i en hög.” 
(Selander, 2003, s. 240). 
 

 
Att bli sedd 
Under många år träffar personen en psykolog som arbetade med psykodynamisk 
terapi, där det ingick kroppspsykoterapi. Det betydde att kroppen användes som 
redskap för att gå tillbaka till det förflutna och få utlopp för de ouppklarade 
känslorna sen barndomen. Här fick han möjlighet att känna och bearbeta de känslor 
som varit undantryckta och gömda under alla år. Terapin gav honom en klarare bild 
av sig själv och hjälpte till att få kontakt med sina känslor. Att bli sedd som den han 
var upplevdes som mycket befriande.   
 

”Han ser mig. Han tar mig på allvar. Jag blir inte bara en 
journalanteckning, och jag blir inte bara en diagnos.” (Selander, 2003, 
s. 211). 
 

Denna befrielse och bekräftelse ingav hopp och gav en tro på sig själv i mötet med 
andra människor. I relationen med sin fru, hjälpte terapin till att nå fram och gav 
möjligheten att kunna se och besvara hennes känslor. Även att möta barnens olika 
känslouttryck, både glädje och sorg, ilska och vrede, var en stor svårighet för 
honom innan terapin. Terapin lyckades lösa upp de hårda knutar som varit ett 
hinder i mötet med familjen och i övriga relationer. Strategin han hade för att värja 
sig från dessa känslor, blev till en självsjunkenhet och en avstängning från 
omvärlden. Svårigheten med att behålla ett arbete gjorde så att frun fick bli den 
huvudförsörjande parten i familjen. Det var en omöjlig uppgift och väldigt 
ångestladdat, att inte kunna leva upp till myten av att vara den försörjande 
familjefadern. Terapin ledde till ett ökat självförtroende som gav honom en 
möjlighet att kunna förverkliga sina konstnärsdrömmar, som sedermera blev hans 
försörjning. Hoppet tändes i hans sargade själ som en fladdrande längtan. Vilket 
gav honom tro på sig själv. Då hoppet och tron infann sig, ledde det till ett 
tillfrisknande från sjukdomen. 
 

”Jag ryser i hela min kropp och själ och förstår, att det långa och 
mödosamma arbetet med att komma tillbaka till livet börjar ge 
återbäring. Nu pulserar mitt hjärta. (Selander, 2003, s. 271). 
 

 

METODDISKUSSION 
 
Vid studiens start lästes två självbiografiska böcker. När de var genomlästa 
framkom det att den ena boken var skriven i gåtor och dikter som gjorde den 
svårtolkad. Författarna till denna studie ansåg att det var för tidskrävande att 
analysera litteratur skriven i gåtor och dikter, och på grund av rådande tidsbrist blev 
inte boken underlag för studien. En annan anledning till att boken inte valdes för 
analys var att den var skriven på 70-talet under psykiatrireformen. Författarna till 
denna studie sökte efter mer dagsaktuell litteratur för att kunna belysa hur en person 
med schizofreni upplever sin verklighet idag, då krävs det en bok skriven i nutid. 
Boken som valdes för analys gav enligt författarna tillräckligt med underlag för 
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studien och samtidigt svarade den upp till syftet. Den är skriven på svenska, på ett 
beskrivande och lättåtkomligt sätt, om hur det kan vara att leva med sjukdomen 
schizofreni. Ytterligare resultat kunde möjligtvis ha framkommit om fler böcker 
analyserats. Om författarna använt sig av studier baserade på vetenskapliga artiklar 
eller gjort empiriska studier hade det kunnat leda till ett mer omfattande resultat. 
Studien hade då inte bara baserats på en person utan på många personers 
upplevelser av sin livsvärld om hur det är att leva med schizofreni. Eftersom 
författarnas syfte till studien var att belysa livsvärlden hos en person med 
schizofreni ansåg de att det var tillfredställande nog med en bok som underlag.  
 
En fördel för slutresultatet var att den valda boken var skriven på svenska och inte 
hade blivit översatt. På grund av det har inga detaljer i språket försvunnit och de 
personliga uttrycken har inte korrigerats. En annan fördel var att litteraturen var 
skriven på ett målande och lättförståligt sätt som gjorde det lättare för författarna till 
denna studie att få en förståelse för hur en person med diagnosen schizofreni kan 
uppleva sin livsvärld.  
 
En svaghet kan ha varit att personen som författat boken skriver på ett 
tillbakablickande sätt om hur livet kan te sig när man har sjukdomen schizofreni. 
Under sjukdomens svåraste faser hade personen minnesluckor, faserna beskrivs 
som kortfattade kapitel i boken vilket kan ses som en nackdel för resultatet. 
Omedvetet eller medvetet kan han ha tappat bort eller valt bort att skriva om vissa 
händelser ur livet. Något annat som författarna till studien anser har kunnat ha 
påverkat resultatet är att författaren till boken har en viss nationalitet och ett visst 
kön. Då normer och traditioner ser annorlunda ut i andra länder.  
 
Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa systematiska analysmodell valdes att 
användas till studien. Enligt Backman (1998) har analyser med kvalitativa ansatser 
det huvudsakliga målet att få förståelse, belysa känslor och upplevelser hos 
människor. Detta faktum gör så att mängden människor blir oväsentligt när det 
gäller denna studies resultat. Eftersom syftet är att belysa endast en persons 
upplevelse av sin livsvärld. Med den vetskapen blev det inte svårt för författarna att 
fatta beslutet att använda endast en bok som underlag till studien. Den kvalitativa 
ansatsen medför att det blir mer lättillgängligt att få fram innehållet ur texten, utan 
att det läggs in egna antagande och värderingar. Med hjälp av denna analys ses 
innehållet med andra ögon.  
 
 

RESULTATDISKUSSION 
 
I resultatet framkom det att när mamman till personen i boken dog så fick han inte 
hjälp att bearbeta sin sorg, känslorna stängdes in. Det fanns brist i omgivningen, på 
medmänsklighet, kravlös kärlek och respekt vilket gjorde lidandet mycket 
smärtsamt. I mötet måste det finnas menar Eriksson (1994) medmänsklighet, 
kravlös kärlek och respekt för att människan i svåra situationer ska få kraft att gå 
vidare i livet. Personen i boken beskrev att yttervärldens ignorerande av 
känsloupplevelser ledde till en inre självsjunkenhet och isolering från omvärlden.  
 
Isoleringen från omvärlden gav honom en skam över sin personlighet och sin 
sjukdom, vilket medförde stora ansträngningar att skydda sig från omgivningen och 
dölja sin åkomma. Knight et al. (2003) beskriver i sin studie att samhället har en 
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bild av hur schizofrena personer ter sig. I föreliggande studie beskrivs det att 
personerna med sjukdomen schizofreni känner en känsla av skam inför att ha fått 
stämpeln som sinnessjuk av samhället. 
 
Det framkom i resultatet att det är ett lidande för personen att leva med sjukdomen 
schizofreni. Personen i boken kände ofta ett utanförskap som upplevdes smärtsamt. 
Avskärmningen med att möta sina egna känslor och mötet med andra människors 
känslor gör det svårt för honom att leva det liv som han hade önskat. Corin (1990) 
kom fram till att personer med schizofreni ofta känner ett utanförskap som upplevs 
mycket smärtsamt. Det stämmer väl överens med personen i bokens upplevelser.  
 
Corin (1990) menar att det finns två sätt att se på sjukdomen schizofreni. Ett sätt är 
att bara titta på symtombilden, det andra är att se sjukdomen som ett fenomen. Att 
se utifrån fenomenet, menas att titta på hur personen med schizofreni upplever och 
förhåller sig till världen skriver Corin (1990). Den tolkning stämmer överens med 
hur personen i boken upplever världen. Att leva med sjukdomen och dess symtom 
påverkar ofrånkomligt livsvärlden. Sjukdomen är med hela tiden, det är något som 
han inte själv kan påverka.  
 
Det beskrivs i boken hur svårt det har varit att behålla jobb och både att bevara och 
inleda nya relationer. Hur ambivalensen har gett problem med att fatta rationella 
beslut. I situationer då det krävs förväntningar och pressen bli för stor, flyr han in i 
sig själv och tar inte itu med de ansvarsfulla uppgifter som tilldelats. Corin (1990) 
nämner två sociala normer som är viktiga för människan i allmänhet, de är att ha en 
livskamrat och att ha ett arbete. Det benämns i Corin (1990) studie att det är svårt 
för dem som lider av sjukdomen schizofreni att klara av det. Denna svårighet med 
mellanmänskliga relationer benämns även i en studie av Nyström, Dahlberg, och 
Segesten (2002). Erdner et al. (2002) talar också om hur livsviktigt det är för 
personer med diagnosen schizofreni att ha en sysselsättning som man känner sig 
bekväm i och att ha ett bra fungerande socialt nät.  
 
Den extrema beslutångesten och tvångstankarna som han lider av, tar överhand när 
det gäller att fatta beslut eller att förändra ett beteende. Det trots att han är fullt 
medveten om sitt absurda förhållningssätt till livet finns det en oförmåga till att 
förändra detta. Erdner et al. (2002) har kommit fram till att personer med 
schizofreni har en förståelse vad som ska göras för att förbättra sin livssituation, 
men de har varken förmågan att ta initiativ inte heller att påverka sitt handlande i 
olika situationer.  
 
Dahlberg et al. (2003) skriver att om det sker en förändring i den subjektiva 
kroppen innebär det en förändrad tillgång till världen och livet. Det stämmer 
överens med hur personen i boken upplever sitt förändrade förhållande till världen 
på grund av sin sjukdom. Han skriver att känslan att gå in i den inre världen kan 
upplevas som en trygghet men även som ett obehag. Hayne och Yonge (2003) kom 
fram till att personer med schizofreni kan uppleva tillvaron både obehaglig men 
även som en trygghet då de befinner sig i den inre världen, vilket benämns i Hayne 
och Yonge (2003) studie. När personen i boken är inne i sin inre värld kan han inte 
nå ut till andra människor vilket då ger en otrygghet, för kroppen utgör då ett 
fängelse för honom.  
 
Hayne och Yonge (2003) skriver att det är svårt för en person med schizofreni att 
avgöra vad den egna kroppen börjar och vad den slutar när de lever i den 
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förvillande verklighet som de gör. De skriver också att det tycks även vara 
svårdefinierbart för dem att veta distansen mellan den egna kroppen i förhållandet 
till andra människor. Personen i boken ifrågasätter åtskilliga gånger om han 
existerar och är periodvis mycket osäker på sin existens. De gånger känslan blir 
tydlig, som han uttrycker det, är när någon nonchalerar honom eller inte ser honom.  
Genom att bli bekräftad och sedd utvecklas människan skriver Dahlberg et al. 
(2003). Det sker under förutsättningen att någon lyssnar på henne. Genom 
bejakandet blir människan bekräftad och får rätten att vara sig själv menar Dahlberg 
et al (2003). Det som skapar oro och ångest hos personen i boken är att han har 
svårigheter med att ta kontakt och att kommunicera med andra människor. Det finns 
en oro över hur andra ser på honom. Detta ger sig uttryck i att han upplever en 
stelhet i kroppen och ansiktet. De upplevelserna skapar brister i samspelet med 
andra människor och medför då svårigheter att känna närhet och gemenskap med 
andra. Hans undermedvetna reagerar då med nervositet och vånda.  
 
Caron et al (1998) skriver att personer med schizofreni får en högre livskvalitet när 
de får bekräftelse av sitt egenvärde. Otillräckligt socialt stöd kan då leda till en 
försämrad livskvalitet hos dem som har diagnosen schizofreni. Personen i boken 
beskriver en längtan av att bli tagen på allvar och att bli förstådd. Han beskriver 
också upplevelsen av att om någon lyssnar och förstår honom minskar känslan av 
utanförskap. Surret som han bär med sig i sitt huvud minskar också när han känner 
sig sedd och bekräftad. Det beskrivs även att kärlek och medmänsklighet skulle 
kunna ge den bekräftelse han är i behov av. När han blir bekräftad av andra 
människor hjälper det honom att relatera till deras känslor och komma dem nära, 
som i sin tur ger en högre livskvalitet. Det Eriksson (1994) skriver om att 
människan behöver medmänsklighet och kravlös kärlek vid svårigheter i livet, för 
att kunna gå vidare, är något som personen i boken får uppleva under 
psykodynamiska terapin där han kände sig sedd och fick en bekräftelse av sitt 
egenvärde. Genom terapin fick han utlopp och hjälp med att bearbeta de instängda 
känslor som fanns kvar sedan barndomen efter mammans död. Detta genombrott 
beskriver han var början på den långa och mödosamma resa som fick honom till 
slut att återerövra sitt liv.   
 
 

SLUTSATS 
 
Personen i boken beskrev sin verklighet på ett naket och målande sätt, som en inre 
resa fylld av svek, sorg, inre kaos, upprättelse och hopp. Det gjorde det lätt för 
författarna att få en känsla och en inblick i hur det kunde vara att leva med 
sjukdomen schizofreni. I resultatet framkom det att sveket i den tidiga barndomen 
kom att bli den utlösande faktorn för utbrottet av sjukdomen. Livet med sjukdomen 
medförde en ensamhet och ett utanförskap i samhället på grund av de förutfattade 
meningar som råder runt personer med denna sjukdom. Det belystes i boken 
svårigheter med att inleda och bevara relationer och även med att kunna behålla 
arbeten. Med rätt terapi och socialt stöd, kunde författarna till studien utläsa hopp 
och möjligheter till en förbättrad livssituation och ett tillfrisknande från sjukdomen. 
Det har uppkommit en fråga under studiens gång som lyder följande. Ska 
psykiatrivården satsa mer resurser på psykodynamisk terapi? Då det visade sig i 
denna studie att det var den psykodynamiska terapin som ledde fram till ett 
friskförklarande från sjukdomen för personen i boken. En önskan med studien var 
att författarna ville lära sig mer om hur livsvärlden kunde upplevas av en person 
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med diagnosen schizofreni och ge läsaren en möjlighet till en förförståelse för 
sjukdomen. 
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BILAGA 1 
 
Exempel på analys 
 
 
Meningsenhet Kondensering Kodning Subkategori Kategori 
”I mitt huvud börjar jag 
leta efter svar på vad 
jag kunde ha gjort för 
att hon verkligen skulle 
komma hem levande. 
Vad var det jag gjorde 
som blev fel? Vad 
missade jag?” 
(Selander, 2003, s. 54). 

 

Letade efter 
svar på vad 
jag kunde ha 
gjort för att 
hon skulle 
komma hem 
levande.  

Känna 
skuld  Svek 

”Jag är fruktansvärt 
rädd för att mitt beslut 
ska bli fel. Om det 
skulle bli fel, kommer 
något att gå sönder 
inom mig. Då är det, 
som om någon skulle 
dö.” (Selander, 2003, s. 
132). 

Rädsla att 
fatta fel 
beslut. Om 
det skulle bli 
så går det 
sönder inom 
mig, som om 
någon skulle 
dö.  

Ambivalens  Rädsla att 
förlora 
kontrollen 

”Inte en ända gång 
lägger min pappa 
armen om mig. Ingen 
ser mig.” (Selander, 
2003, s.51). 

Pappa lägger 
inte armen 
om mig. 
Ingen ser 
mig. 

Att inte få 
bekräftelse. 

Att inte bli 
sedd. 

Självkänsla 

”Livet är inte bara pest 
inte bara bitterhet och 
besvikelse. Jag har 
upplevt att det höll. Jag 
gick inte sönder.” 
(Selander, 2003, s. 
231). 

Livet är inte 
bara elände. 
Det håller, 
jag gick inte 
sönder. 

Tro på sig 
själv. 

Att bli sedd Självkänsla 
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