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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Schizofreni är en av de vanligaste psykossjukdomarna i världen. Förloppet är kroniskt 
och förknippas med personer som har förvrängd verklighetsuppfattning. Påfrestningar som 
hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar och grovt oorganiserat beteende präglar 
personernas vardag. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med schizofreni. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys 
baserad på tre patografier. 
Resultat: Upplevelsen av att leva med schizofreni analyserades i fyra huvudkategorier och fyra 
underkategorier: Fånge i sin egen kropp, Meningslöshet och lidande i tillvaron, Missnöje med 
vården och Hopp och välbefinnande i livet. 
Slutsats: Det förekommer att personer med schizofreni inte får tillräckligt med hjälp att förstå och 
hantera sin sjukdom. Av denna anledning är det betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om 
schizofreni och hur en person kan uppleva sin sjukdom. Detta för att sjuksköterskan ska kunna 
hjälpa dessa personer genom att lindra lidande, främja välbefinnande och hälsa samt medverka till 
en meningsfullare vardag. 
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Inledning 
 Enligt World Health Organisation (WHO) (2012) lever i dag cirka 240 miljoner människor världen 

över med diagnosen schizofreni. Socialstyrelsen (2013) anger att dödligheten hos män som har 

schizofreni är åtta gånger högre än hos befolkningen som helhet (ibid). Schizofreni är en ihållande 

sjukdom som kännetecknas av störningar i uttryck, tankar, känslor och beteende (Ko, Smith, Liao 

& Chiang, 2014). Socialstyrelsen (2013) uppger att personer med psykisk sjukdom upplever att det 

finns brister i bemötandet och informationen, och att de inte känner delaktighet i planeringen och 

genomförandet av sin vård och behandling (Linden och Kavanagh, 2012). Ko, Smith, Liao & 

Chiang (2014) menar att det kan vara ett problem för sjuksköterskor att möta personer med psykisk 

sjukdom, eftersom sjuksköterskor kan ha bristande kunskap om olika psykiska tillstånd. Macleod, 

Elliott och Brown (2011) påstår att forskningen fokuserar på sjukdomen i sig, i stället för att lägga 

fokuset på personens upplevelse, vilket resulterar i att det finns otillräcklig kunskap och erfarenhet 

om sjukdomen (ibid). Därför är det betydelsefullt att vårdpersonalen tar del av personernas 

upplevelse av sin sjukdom, för att kunna ge en god vård. Kunskapen är viktig för sjuksköterskor 

som under sitt yrkesliv troligen kommer möta patienter som har sjukdomen schizofreni. 

Forskningssammanställningen över hur det är att leva med schizofreni kan leda till ökad kunskap 

och ge upphov till fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

Bakgrund 

Schizofreni 

Schizofreni är en av de vanligaste och mest omtalade psykossjukdomarna. Sjukdomens förlopp är 

kroniskt och innebär att personen har en förvrängd verklighetsuppfattning (Ottosson, 2009). 

Schizofreni kan innebära en livslång sjukdomsbörda med långa perioder av symtom och nedsatta 

funktioner. Dödligheten i kroppsliga (somatiska) sjukdomar har ökat för personer med psykisk 

ohälsa. Förutom de somatiska sjukdomarna finns det en risk för samsjuklighet med annan psykisk 

ohälsa, exempelvis ångest och depression, och det finns inom gruppen även en stor risk för 

självmord (Socialstyrelsen, 2013). Det kan finnas en ökad risk för självmord under hela 

sjukdomsförloppet, därför är det viktig att utföra suicidriskbedömning vid vård av dessa personer. 

Den ökade sjukligheten hos personer med schizofreni kan innebära ett ökat behov av sjukvård, 

vilket medför att sjukvårdspersonal i såväl somatisk som psykiatrisk vård kommer att möta dessa 

personer. Cullberg (2004) menar att de som lever med schizofreni har svårigheter att tolka intryck 

och göra egna tolkningar samt bedöma trovärdigheten i dem. Sjukdomsförloppet utvecklas många 
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gånger plötsligt och snabbt. Personen förlorar stora delar av verklighetsuppfattningen och beroende 

på var personen befinner sig i livet varierar förlust och förändring. Geanellos (2005) menar att dessa 

förändringar vid schizofreni kan leda till känslor i form av rädsla, hopplöshet och sorg. Personer kan 

uppleva sin verklighet förvrängd vilket kan skapa en identitetskonflikt som i sin tur kan resultera i 

lidande. Enligt Noiseux och Ricard (2008) kan sjukdomen schizofreni innebära en förändring av 

livsvärlden då personen förlorar stora delar av sitt sociala nätverk.  

Symtom vid Schizofreni 

Enligt Cullberg (2004) är självstörning ett av de vanligaste schizofrenisymtomen. Självstörning 

innebär att personen upplever sig själv och den sammanhängande identiteten som förändrad. 

Flanagan, Solomon, Jonson, Ridgway, Strauss och Davidson (2012) anger att de symtom som oftast 

förknippas med schizofreni är hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar och grovt 

oorganiserat beteende. Hallucinationer uttrycks i form av syn, hörsel, lukt och smak. Exempelvis 

kan personerna höra röster som talar med dem och se andra personer som inte finns (Cullberg, 

2004). Detta kan resultera i att personerna kan bli passiva, apatiska, tillbakadragna och kan bli 

mindre intresserade av omvärlden. Som kan leda till att det blir svårt för personer att bilda sociala 

relationer, förlust av arbete och sociala nätverk (Noiseux och Ricard, 2008).  

Behandling 

Enligt Cullberg (2003) bör sjukvården ge omvårdnad till psykotiska personer i samband med deras 

första sjukdomsperiod. Mötena med personen bör vara kontinuerliga för att kunna tillgodose 

personens behov och ge en lämplig behandling. Behandlingen av psykotiska personer innefattar 

medicinering, samtal och olika typer av terapier. Vidare förklarar Cullberg (2003) att kognitiv 

beteendeterapi (KBT) är förstahandsbehandlingen i Sverige för psykotiska personer. KBT innebär 

att terapin utarbetas tillsammans med patienten under kontinuerliga individuella samtal, där 

patienten stöds i att hantera sina kognitiva (mentala) och känslomässiga mönster. Under terapin 

formuleras realistiska mål till förändring, mål som sedan utvidgas och utvärderas. Enligt Noiseux 

och Ricard (2008) är syftet med behandlingen att personen ska återfå sin självkänsla och kontroll 

över inre och yttre påfrestningar. Behandling kan leda till en rikare hantering av den sociala världen 

och återskapa en känsla av välbefinnande på alla psykosociala nivåer (ibid). Tan och King (2013) 

förklarar att kognitiv sanering (CR) är en behandlingsmetod med framgångsrika resultat vid 

behandling av schizofreni. Syftet med CR är att förbättra prestandan inom kognitiva områden som 

uppmärksamhet, minne, inlärning, språkliga och exekutiva funktioner samt funktionella 

förbättringar hos personer som lever med diagnosen schizofreni. Behandlingen innehåller övningar 
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inom självförvaltning, strategier, aktivitetsmodifiering och miljöanpassning. CR kan genomföras 

genom grupparbeten, övningar med papper och penna eller via datorn (Tan & King, 2013). Mark, 

Oosterhout, Daalman, Sommer och Korrelboom (2012) anger att tillämpning av KBT inom psykisk 

ohälsa är ett underforskat område och därför är det viktigt med att betona problemområden. 

Exempelviss att sjuksköterskor ska ha mer kunskap om personernas förhållningsätt och acceptans 

av användning av KBT. Enligt Economou, Palli,Peppou och Madianos (2011) kan den aktuella 

rutinen och processen vid behandlingar dämpa schizofrena symtom och berika personernas 

situationshantering av ångest samt stress. Det som inte främjas i de aktuella 

behandlingsprogrammen kan vara personernas vardagliga sysselsättning och självständighet. 

Cullberg (2003) uppger att personer med schizofreni oftast är insatta på antipsykotiska läkemedel, 

vilket främst används för att dämpa schizofrena symtom, exempelvis vanföreställningar och 

hallucinationer. Antipsykotiska läkemedel kan ge biverkningar i form av kroppsdarrningar, dysfori 

(olust) och ostillbar ångest. Dessa biverkningar kan upplevas påfrestande vilket kan resultera i att 

personer med schizofreni avstår från läkemedelsbehandling (ibid).  

Lidande 

Wright (2005) uppger att lidande kan vara en fysisk, emotionell eller existentiell upplevelse av 

exempelvis ångest, smärta eller oro som är relaterad till konflikter, påfrestningar eller smärta. Enligt 

Eriksson (2001) används begreppen livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande inom 

vårdvetenskapen och beskriver lidandet i vården. Livslidande kan vara knutet till livssituationen i 

dess helhet och kan uppstå vid sjukdom, trauma eller negativt återkommande mönster. Livslidande 

innebär enligt Lindwall (2004) det liv människan själv skapat i sammanhang med dåliga vanor eller 

bristfällig situationshantering. Exempelvis kan det uppstå vid lindring med självmedicinering eller i 

form av tröst såsom överätning. Sjukdomslidandet innebär lidandet vid sjukdom och är en följd av 

symtom och sjukdomskonsekvenser. Människan kan uppleva sjukdomslidande när sjukdomen får 

överläge och personen inte längre känner sig hel. Sjukdomslidandet kan då betraktas som en 

förlorad kontroll över sjukdomssituationen och sig själv i den (Lindwall, 2004). Vårdlidande kan 

uppstå när den fysiska, psykiska och sociala vården upplevs som karaktärslös. Personen kan 

exempelvis uppleva brister i bemötande, empati eller förståelse från sjukvården, när personens 

behov inte uppfylls (Eriksson, 1994). 

Upplevelse 

Upplevelser av olika fenomen är individuella. Fenomen upplevs olika då personer tolkar och 

uppfattar utifrån egna erfarenheter och kunskaper. Utgångspunkten för upplevelser är en persons 
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självmedvetenhet och medvetenheten om omgivningen (Eriksson, 1991). Dahlberg, Fagerberg, 

Nyström, Segesten, och Suserud (2003) anser att den enskilda människans upplevelse av världen 

kan beskrivas som ett livsvärldsperspektiv. Livsvärlden är den verklighet människor lever i 

omedvetet och att göra en insats här innebär att uppmärksamma, beskriva, förstå, se och analysera 

personers dagliga tillvaro och vardagliga livsvärld. Upplevelsen av att leva med en psykisk sjukdom 

kan variera mellan olika personer, eftersom upplevelsen är individuell. Vid en specifik sjukdom kan 

det även förekomma likartade upplevelser eftersom personer kan ha liknande symtom. I 

sjuksköterskans arbete kan livsvärdesperspektivet innebära engagemang och intresse för personens 

egna berättelser och dess livshistoria (Dahlberg et al, 2003). Ko, Smith, Liao och Chiang (2014) 

uppger att personer som lever med schizofreni ständigt kan uppleva ett hot mot sitt inre jag. 

Självidentifikation och självständighet kan upplevas utifrån en enorm rädsla, osäkerhet, maktlöshet 

och ilska. De kan även uppleva känslan av outhärdligt lidande, förtvivlan och ensamhet samt en 

känsla av att ha tappat kontroll över livet. Reflektion och nya perspektiv kan hjälpa dem att leva 

med sin sjukdom och sina psykiska störningar (Ko et al, 2014). 

 

Sjuksköterskan kan spela en viktig roll för att främja personens egen upplevelse av hälsa och 

välbefinnande. En viktig del i omvårdnaden enligt Dahlberg et al (2003) kan vara stöttning, 

vägledning och rådgivning i den processen som leder till ett hälsosammare, friskare och 

meningsfullare liv. Utgångspunkten i sjuksköterskans arbete är att alla personer är unika liksom 

varje persons erfarenheter. Flensner (2010) menar att varje person har en egen upplevelse av ohälsa 

och sjukdom. Genom att belysa upplevelsen av att leva med en sjukdom, kan sjuksköterskor lindra 

lidandet för patienten samt få en ökad förståelse för patientens tillstånd. Studien kan bidra till en 

ökad kunskap och förståelse hos sjuksköterskan som troligtvis kommer möta personer med 

diagnosen schizofreni i vården. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med schizofreni. 

Metod 

Studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats av patografier. Forsberg och Wengström (2013) 

anser att en kvalitativ ansats eftersträvar förståelse, förklaring, tolkningar och skapande av mening 

utifrån människans egna upplevelser och uppfattningar. Marshall och Rossman (2011) påstår att den 
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kvalitativa ansatsen representerar ett holistiskt synsätt och att den har för avsikt att studera 

personers levda upplevelser och erfarenheter av olika fenomen. När det gäller patografi menar 

Slade, Connor, och Tsao (2008) att den kan definieras som en form av själv- och sjukdomsbiografi. 

Det vill säga den kan återskapa erfarenheter som främjar läkning av en viss sjukdom. Patografier 

återberättar personers efterenheter av livet och hur det är att leva med en specifik sjukdom (ibid). 

En subjektiv litteraturtolkning genomfördes för att avgöra om vissa böcker var patografier. 

Materialet ansågs vara patografier då personerna som skrivit böckerna förmedlade egna 

erfarenheter och upplevelser av sitt eget sjukdomsförlopp. 

Datainsamling och urval 

För att hitta patografier som svarade på studiens syfte användes och genomfördes sökningar i Libris. 

Libris (2014) är en nationell söktjänst och gemensam katalog för svenska forskningsbibliotek. 

Katalogen uppdateras dagligen och för närvarande finns sju miljoner registrerade titlar i katalogen. 

Inklusionskriterier för studien var att böckerna skulle vara klassade som patografier eller 

självbiografier. Biografierna skulle vara skrivna av personer med diagnosen schizofreni och det 

skulle tydligt framgå hur personerna upplevde det att leva med diagnosen. Böckernas originalspråk 

skulle vara svenska, för att minska risken för feltolkning, och böckerna skulle vara skrivna efter år 

2000. Exklusionskriterier var att personerna i böckerna inte skulle ha någon annan psykisk sjukdom, 

detta för att undvika missvisande resultat. Sökorden som användes var schizofreni, patografi, 

självbiografi och biografi. Vid första sökningen användes orden schizofreni och patografi. 

Sökresultatet gav noll träffar. En vidare sökning genomfördes med sökorden schizofreni och 

självbiografi. Sökresultatet gav sju träffar. Dessa sju träffar innehöll böcker skrivna av personer som 

drabbats av schizofreni och av dessa sju böcker fanns det två böcker som uppfyllde kriterierna. 

Resterande böcker gjorde det inte då vissa av dem var översatta från andra språk och andra innehöll 

mer om missbruk än om själva sjukdomen. I den tredje sökningen som genomfördes användes 

orden schizofreni och biografi. Sammanlagt gav sökningen fyrtiofyra träffar inklusive de sju 

träffarna från den tidigare sökningen. Sökresultatet gav många böcker som var översatta till svenska 

eller innehöll mer om missbruk än om sjukdomen. Vid denna sökning förekom även böcker skrivna 

av anhöriga och familj till den sjuke, dessa böcker uteslöts då de inte svarade på studiens syfte. De 

böcker som återstod från tredje sökningen var två stycken, samt de två som funnits i den första 

sökningen. Av dessa fyra böcker valdes tre böcker ut som stämde väl överens med studiens syfte 

och uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. Den fjärde boken valdes bort, eftersom 

personen missbrukade alkohol.   
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Beskrivning av de patografier som valdes till resultatet 

Förskjuten identitet av Kristina Nilsdotter, 2009. 

Kristina skriver en minnesanteckning från drygt tio års upplevelser av att leva med schizofreni. I 

boken skriver hon om kampen, lidandet, ensamheten, förändrade funktionsförmågor samt hur hon 

lyckades med att kunna leva ett fungerande liv. Med sin bok vill hon förmedla sina upplevelser och 

erfarenhet av att leva med diagnosen schizofreni. Hon hoppas att boken kommer kunna hjälpa 

andra för att öka förståelse och acceptans av sin sjukdom samt öka kunskaper och förståelse hos 

sjukvårdspersonalen. (596 sidor) 

Det är svårt att sjunga med kluven tunga av Lars-Göran Selander, 2005. 

Boken är en dagboksanteckning om upplevelsen av att leva med sjukdomen schizofreni. Lars-

Göran beskriver i sin bok om sjukdomsförloppet, hur sjukdomen styrde hans vardag och hur svårt 

det var att leva med smärta och lidande. I sin bok skriver han om sitt liv, från att vara nära att ta 

livet av sig till att uppleva välbefinnande och se meningen med livet. (375 sidor) 

En lång väg hem av Marcus Sandborg, 2010. 

 I boken beskriver Marcus sin upplevelse av hur det är att leva med schizofreni. Han berättar om hur 

det har varit att brottas med paranoida tankar och rösthallucinationer och i boken skildras hur det är 

att bli sjuk samt kampen för att få tillbaka ett normalt liv. (187 sidor) 

Analys 

Analysmetoden som användes var Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys. Innehållsanalysen innefattar en tolkning och granskning av texten, och används för 

att hantera en stor mängd data. Materialet kan tolkas antingen genom en manifest eller en latent 

metod. Manifest innehållsanalys återger det som står i texten utan egna tolkningar. Latent 

innehållsanalys ger utrymme för djupare tolkningar av underliggande meningar. Graneheim och 

Lundman menar att vid både den manifesta och latenta tolkningsmetoden sker en tolkning av texten, 

med mer eller mindre djup. Till denna studie användes manifest innehållsanalys med latent inslag, 

detta för att få en bredare och djupare inblick i böckernas innehåll. I första steget lästes 

patografierna två gånger enskilt, för att vi skulle få en djupare inblick i böckernas innehåll. 

Graneheim och Lundman (2004) uppger att textmaterialet skulle läsas ett flertal gånger för att få en 

helhetsbild. I det andra steget plockades meningsenheter ut som svarade mot syftet, därefter 

diskuterades och jämfördes de ett flertal gången innan de valdes till analysen. Graneheim och 
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Lundman (2004) menar att meningsenheter består av beskrivande ord eller meningar som visar den 

centrala innebörden i texten. I det tredje steget utfördes en kondensering av meningsenheterna, 

vilket innebär att de förkortas utan att förlora viktigt innehåll. Efter kondenseringen kodades 

meningsenheter, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att sätta en etikett på 

meningsenheternas innehåll. I det sista steget klipptes de kodade meningsenheterna ut. Därefter 

sorterades och grupperades meningsenheterna efter kodernas gemensamma innebörd i olika 

underkategorier och huvudkategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar att kategorierna 

innehåller koder med liknande innebörd. (Se bilaga 1) 

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån fyra huvudkategorier och fyra underkategorier. Citat presenteras för 

att förstärka innebörden i texten. 

 Figur 1. Analysens kategorier och underkategorier. 

Fånge i sin egen kropp 

Personerna som lever med schizofreni upplevde att de hade tappat kontrollen över sina tankar, 

känslor, beslut och gärningar. De kände en förlust av kroppslig och mental kontroll och hade 
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förlorat hela meningen med att existera. De upplevde sig styrda av någon annan eller andra som 

hade tillgång till deras kroppar och upplevde att de inte kunde uttrycka sina känslor. 

En förlorad kontroll över sin kropp 

Personerna kände sig kränkta och var som passiva mottagare, påtvingade yttre och inre intryck som 

om de var fångna i sin egen kropp. De upplevde att de var instängda in i en främmande kropp med 

främlingar som styrde dem inifrån och en omgivning av oförstående människor. De kände sig 

maktlösa och oförmögna att självständigt och av egen vilja se, lyssna, handla, tänka, minnas och 

tala. De upplevde sig vara ett objekt, att de inte kunde styra tal, rörelse och tankar. Kroppen gjorde 

som den själv ville, om personen exempelvis skulle dricka ett glas vatten kunde den spilla ut 

innehållet mot sin egen vilja. Enkla handlingar som att bära, skära och hålla i något kunde inte 

utföras med ett säkert och gott resultat. Personerna upplevde att tankefunktionen var nedsatt och vid 

utförandet av handlingar kunde de inte fokusera och se processen i sin helhet. Delar i 

handlingsprocessen försvann och utfördes inte korrekt. De hörde röster som kommenterade deras 

tankar och handlingar. De uttryckte att rösterna styrde deras beteende och handlingar. Emellanåt 

blev de stela i munnen och kroppen, kunde inte uttrycka sig i tal och tappade rörelseförmågan. 

 

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

omöjligt för mig att ta mig ut och bara vara mig själv igen (Sandborg, s.100). 

Avtrubbade och okontrollerade känslor 

Personerna upplevde en barriär mellan sig själva och sina känslor. De kände en avsaknad av glädje, 

sorg, lust eller intresse och en känsla av instängdhet i sin egen kropp. De upplevde att känslor som 

uttrycktes inte var deras egna då de ansåg att de inte hade någon koppling till dessa. Många gånger 

kände personerna att de saknade sig själva och kärleken till sig själv, men kunde inte återfinna sig 

själva då de upplevde att de inte styrde över sina känslor. Närheten till andra upplevdes obehaglig, 

äcklig och de ansåg att känslorna från andra inte var äkta. Personerna upplevde ofta en ilska inom 

sig som inte var deras egen och som var svår att hantera. Känslorna kunde uppkomma i fel 

situationer, vid sorg kunde exempelvis skratt uppkomma. I vissa situationer, när personerna kände 

sig trängda, förnekade eller otrevligt bemötta, hade de svårt att hålla sig lugna, tala och hantera 

situationerna väl. 

 

Det är tomt och jag lyckas inte uttrycka vad jag känner. Det är som om någon 

kört en glasskiva rakt in emellan min kropp och mina känslor. Jag är avstängd 
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(Selander, s.172). 

Meningslöshet och lidande i tillvaron 

Personerna upplevde att deras vardag var fylld av psykiskt lidande, såsom ångest, oro, rädsla och 

meningslöshet. Känslan av lidande kunde uppkomma när personerna upplevde oro över sin framtid 

eller ångest inför att utföra en viss handling. Personerna upplevde osäkerhet och förtvivlan då de 

blev osäkra på sin framtid, en känsla av kaotisk tomhet kunde då uppstå. Tankar om döden kändes 

som en sista utväg ur lidandet. 

  

Ibland undrar jag vad mitt liv spelar för roll när det ändå ska börja varje dag 

med en sådant djup ångest (Selander, s.170). 

Påfrestningar av tvångstankar, vanföreställningar och hallucinationer resulterade i att de upplevde 

sin vardag som meningslös. Personerna kände sig skräckslagna och försökte fly från sina 

upplevelser. Oro och ångest uppkom då personer i deras omgivning jämförde dem med andra, 

exempelvis syskon eller vänner. Personerna kunde uttrycka att de kände sig som zombies. Med 

detta menade de att de kände sig hängiga, orkeslösa, trötta, energilösa och att de inte kunde ta några 

initiativ i livet. När personerna hade ett krav på sig, till exempel när de skulle utföra en handling, 

kunde de känna sig trötta, apatiska, passiva eller undergivna. De kände att de levde i en värld utan 

stadgar, moral och där ingen tycktes kunna eller vara villig att stoppa det som plågade dem. De 

upplevde också att de inte hade någon att lita på. 

 

Dagarna går- och jag bara gråter. Var som helst och när som helst börjar 

tårarna rinna. Ensam. Kan ingenting, tro inte på någonting (Nilsdotter, s.8). 

När personerna upplevde att de inte kunde stå ut och att situationen inte var hanterbar, ansåg de att 

döden var den enda utvägen. De upplevde livet som avskärmat, ensamt, tomt, otryggt och fyllt med 

psykiskt och fysiskt lidande. De började planera, betänka och försöka att ta livet av sig då de 

upplevde tillvaron som en plåga. Självmord innebar inte att döda sig själv, utan var en 

självbevarelsedrift och befrielse från det andra som fanns inombords. Personerna försökte ta sitt liv 

ett antal gånger men lyckades inte, dels för att de var rädda för att dö, dels för att det fanns anhöriga, 

närstående eller vänner som hindrade dem. De uttryckte att deras självmordsförsök var rop på hjälp. 
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 Jag har tänkt dö i morgon, för jag är så leds.. ingenting av mitt liv, min kropp, 

mina relationer finns kvar. Ingen natur, ingen mänsklighet, inga känslor. Vad 

finns det att kämpa för? Ensam? Vad finns det att kämpa för alldeles ensam? 

(Nilsdotter, s.427). 

Missnöje med vården 

Personerna upplevde en brist på förståelse och empati från vårdpersonalen. De kände att 

vårdpersonalen inte var professionella, inte visade någon ödmjukhet och medmänsklighet och inte 

gav dem en passande omvårdnad. De ville ha kärlek och empati från vårdpersonalen, någon som 

kunde lyssna, krama och hålla dem i handen. De upplevde att vårdpersonalen inte hade tid att finnas 

där för dem fysiskt. De kände ett missnöje med den information de fick angående medicinering och 

behandling. Det framkom också att mediciner inte ansågs kunna hjälpa dem att uppnå 

välbefinnande. 

Brist på förståelse och empati 

Det visade sig att personerna kände att de inte fick vara med och bestämma över sin vård och 

glömdes bort som levande individer. De upplevde att vårdpersonalen inte hade en tydlig vilja att 

sätta sig in i deras situation och inte erbjöd dem en vård utifrån deras behov. Personerna kände att 

behandlingen de fick gjorde dem till någon de inte var. De upplevde att vårdpersonalen inte erbjöd 

dem tillräckligt stöd, vilket ledde till att de inte fick tillräcklig hjälp för deras besvär och att vården 

kunde upplevas som hopplös. Vården fick personerna att känna sig otrygga och inte värda något. De 

ville inte söka vård frivilligt då de upplevde att vården tog ifrån dem deras integritet. I vissa fall var 

det närstående eller familjen som tog kontakt med vården, vid sådana tillfällen omhändertogs 

personer under Lagen om psykisk tvångsvård (LPT). Vid vistelse på sjukhuset under LPT, upplevde 

de sig vara inlåsta och förstod inte varför de behövde övervakning. Personerna upplevde en rädsla 

och vågade inte ta kontakt med vården när de hade andra somatiska besvär, med anledning av att de 

kände sig orättvist behandlade och var oroliga att bli inlåsta på sjukhuset. 

  

Finns det verkligen ingen hjälp för detta? Finns det bara mediciner? Kärlek då? 

Kramar, samtal? Men ingen har tid (Selander, s.181). 

Misstro till medicinering 

Nilsdotter (2009) och Selander (2005) upplevde att medicinering inte hjälpte mot deras besvär. De 

ansåg att medicinerna påverkade deras tillstånd negativt. De kände att biverkningarna tog över deras 
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medvetande och känslouttryck vilket gjorde att de inte kunde uttrycka sig med medicin i kroppen. 

De kände att någonting i kroppen var bortkopplat och avskuret och de kände inte igen sina 

reaktioner. De avbröt medicineringen då de tyckte att samtal var ett bättre alternativ. 

  

De har stulit mitt språk med sitt medicinhelvete och jag kan inte längre uttrycka, 

vad jag känner. (Selander, S.179) 

 

 

Sandborg (2010) upplevde i början av sin behandling att mediciner inte underlättade hans besvär 

och med anledning av detta avstod han från medicinerna. Efter att ha blivit övertalad av familjen 

bestämde han sig för att återuppta sin medicinering, och upplevde därefter att medicineringen 

hjälpte och lindrade besvären. 

  

Mina psykotiska tankar är idag med hjälp av mediciner, i stort sätt borta, med det 

har självklart varit mycket arbete bakom denna ganska nyvunna frihet. (Sandborg, 

S.184) 

Hopp och välbefinnande i livet 

Personerna upplevde en mening med livet när de kände sig förstådda, när de började acceptera och 

förstå sig själva. Förälskelse blev en räddning för dem och ett hopp om livet samt en styrka för att 

kämpa. 

 

Så, ja, förälskelser avtrubbar, som bedövningsmedel som sitter i åtminstone en 

tid, gör något i mig villig att sluta misstänka, sluta vaka och lystra till allt, gör 

mig villig att kompromissa. (Nilsdotter, s.391) 

Respekt och förståelse från familj, närstående, vänner och samhället hjälpte dem i 

rehabiliteringsprocessen och de kunde uppleva en känsla av välbefinnande. Genom att kunna prata 

om sin sjukdom och förmedla sin upplevelse fick de en form av bekräftelse, hopp och 

självförståelse. Samtliga personer trodde på att samtal och aktiviteter var det viktigaste i 

rehabiliteringsprocessen för att uppnå välmående och acceptans av sin sjukdom. Personerna 

upplevde att kommunikationen med omgivningen fick dem att känna sig accepterade och värdefulla 
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då någon lyssnade på dem, vilket gjorde att de inte kände sig ensamma. 

 

Samtalet den kvällen var den viktigaste i mitt liv. Jag började förstå att jag kunde 

förändras och att jag inte var ensam om det (Sandborg, s.182) 

Det som kunde medföra att personerna kände välbefinnande och lycka var estetiska aktiviteter, 

såsom musik och dans. Genom de fysiska aktiviteterna lärde sig personerna att känna sin kropp och 

trivas med den. Under träningen fokuserade personerna endast på att utföra de olika 

rörelsekombinationer vilket medförde att alla tankar, röster och syner försvann. Träningen bidrog 

även till att förbättra koordinationen och skapa en enighet mellan själ och kroppen. 

 

Rörelser, koncentration, lyssnande på musiken, ”saboterar” den fruktansvärt 

noggranna kontroll jag har över min kropp och mina känslor och tankar (Selander, 

s.247). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 Till studien användes en kvalitativ analys för att kunna presentera personens upplevelse av att leva 

med schizofreni. För att få en bredare bild av personens upplevelse anser Forsberg och Wengström 

(2008) att den kvalitativa analysen är en fördel, då metoden eftersträvar ökad förståelse och 

förklaringar på en djupare nivå. Ett alternativ till analysen var en litteraturstudie baserat på 

vetenskapliga artiklar. Detta alternativ valdes bort eftersom patografier ansågs tillföra en djupare 

och bredare helhet av upplevelser. Den kvantitativa metoden var inte relevant för studien, då 

studiens forskning inte fokuserade på mätning. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är den 

kvantitativa metoden främst användbar i statistiska undersökningar där ett högt antal deltagare och 

mätbar data ingår. En empirisk studie hade kunnat bidra med mer kunskap inom området genom 

intervjuer med personer som lever med sjukdomen. Denna metod valdes bort, eftersom det inte 

fanns möjligheter på kandidatnivå att intervjua patienter. Det finns både fördelar och nackdelar med 

att genomföra en studie på patografier. Enligt Slade, Connor och Tsao (2008) beskriver patografier 

personens sjukdomserfarenhet och innebörden av deras sjukdom. Även Holme och Solvang (1997) 

menar på att patografier tillför en personligare, djupare vinkel och bättre beskriver 

helhetsupplevelsen än vad som är fallet vid intervjuer. Nackdelarna med självbiografier kan vara att 
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otydligheter eller frågor som väcks vid läsningen inte kan klargöras, till skillnad från vid en 

intervjusituation (Olsson och Sörensen, 2011). En annan nackdel är att det finns en risk att 

personerna förvränger fakta för att göra boken mer intressant (ibid). 

 

Eftersom böcker på andra språk inte inkluderades blev sökresultatet mindre. Men detta påverkade 

inte resultatet av studien eftersom det fanns tillräckligt med material som var skrivet på svenska. 

Ingen avgränsning gjordes på manliga och kvinnliga författare vilket resulterat i en bredare bild av 

upplevelse av att leva med diagnosen schizofreni. För att minska missvisande resultat valde böcker 

skrivna av personer som hade en annan psykisk sjukdom bort. Inga avgränsningar gjordes angående 

somatiska sjukdomar. Enligt Socialstyrelsen (2013) förekommer det ofta att personer med psykisk 

ohälsa även kan ha somatiska sjukdomar.  

 

Det som har kunnat påverka resultaten var att en av böckerna skrevs i efterhand medan de två andra 

böckerna var skrivna utifrån dagböcker och anteckningar. När böcker är skrivna i efterhand kan det 

resultera i att författaren glömmer viktiga upplevelser och känslor vid en viss händelse. Forsberg 

och Wengström (2008) anser att böcker skrivna i efterhand inte är lika trovärdiga eftersom det kan 

hända att författaren inte minns detaljer från upplevelserna. Det kan påverka hur en person upplever 

sin sjukdom. En manifest innehållsanalys med latenta inslag användes i studien. För att minska 

graden av egentolkning användes det till större delen av analysen en manifest innehållsanalys. Viss 

tolkning förekom, eftersom det är svårt att enbart använda manifest innehållsanalys vid 

sammanställningar av stora datamängder. Graneheim och Lundman (2004) uppger att både vid 

manifest och latent innehållsanalys förekommer det i olika grad tolkningar. Det har vid vissa 

tillfällen upplevts som problematiskt att sortera meningsenheter efter likheter för att skapa 

kategorier, eftersom många meningsenheter kunde tillhöra flera kategorier. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att det kan finnas svårigheter med kategorisering av meningsenheter, 

eftersom dessa kan passa in i flera kategorier. Dessutom är det viktigt att information som är given 

inte förekommer i mer än en kategori eller att viktiga delar av innebörden inte försvinner. 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att personer som lever med diagnosen schizofreni upplevde att deras vardag 

påverkades av sjukdomen och att livsvärlden var präglad av lidande och påfrestningar som hade sitt 

ursprung i sjukdomssymtom. Påfrestningar upplevdes i form av förlust av självkontroll, psykiskt, 
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fysiskt och känslomässigt. Personerna kände sig styrda av andra och kunde uppleva maktlöshet och 

meningslöshet. Flanagan et al (2012) uppger att personer som lever med schizofreni kan känna sig 

inlåsta, styrda och vilsna i sig själv. Anledningen till att personerna med schizofreni inte kan 

uttrycka sina känslor kan bero på att de upplever sina känslor styrda av andra. (ibid).  

 

Psykiska och fysiska begränsningar resulterade i att personer med schizofreni upplevde 

meningslöshet och lidande i sin tillvaro samt dödslängtan. Lidandet hos personerna uttrycktes i 

form av oro, rädsla, ilska och ångest. Detta kunde leda till att personerna inte kunde organisera sin 

vardag och till att en känsla av psykiskt, fysiskt och socialt lidande blev tydlig. Wright (2005) påstår 

att konflikter, påfrestningar eller fysisk smärta är en form av lidande och kan leda till ångest, oro 

eller rädsla. Vidare förklarar Eriksson (2001) om livslidandet som påverkar personens lidande 

genom vanor och situationshanterande (a.a). Brist på initiativ för att förändra eller förbättra sitt liv 

kan även vara en anledning till lidande hos dessa personer (Sharaf, Ossman och Lachine, 2012). För 

att få en rikare förståelse och för att kunna lindra lidandet hos personer med schizofreni anger 

Dahlberg et al (2003) att sjuksköterskan bör använda personens särskilda livssituation. Personerna 

upplevde sjukdomen som påfrestande och plågsam, vilket kunde leda till att dödslängtan och tankar 

på döden kändes som en sista utväg. Självmord innebar inte att döda sig själv, utan var en befrielse 

från det andra som fanns inombords. Ko et al (2014) menar att döds- eller självmordstankar kan 

uppstår när känslan av hopplöshet, förtvivlan, ensamhet och rädsla blir så stark hos personen att 

personen kan uppleva att det inte finns någon väg ut ur lidandet. Vidare verifierar Sharaf, Ossman 

och Lachine (2012) att självmordstankar uppkommer när personer med schizofreni upplever att de 

inte kan leva upp till sina egna förväntningar, vilket kan leda till en förlust av hopp och framtidstro. 

Detta kan resultera i att det uppstår en känsla av meningslöshet i livet som kan leda till hjälplöshet, 

förtvivlan, ångest, och oro (ibid.). 

 

Missnöje med vården upplevdes av samtliga personer. Det framkom att de upplevde en brist på 

förståelse och empati och att vårdpersonalen inte gav tillräckligt med stöd vilket resulterade i att 

vården kändes meningslös. Detta medförde att två av författarna avbröt behandlingen och avstod 

kontakt med sjukvården. Koehn och Cutcliffe (2007) uppger att sjuksköterskan kan skapa en 

relation med och ett förtroende till patienten genom att bry sig, se och lyssna på sina patienter. 

Sjuksköterskan bör möta patienter med ett öppet sinne, ägna tid åt dem, respektera och acceptera de 

som individer. Om dessa aspekter inte följs kan det resultera i att patienter upplever relationen med 

sjukvårdspersonalen som kall, meningslös och fientlig. Talseth, Lindseth, Jacobsson, och Norberg 
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(1999) påstår att personer med psykisk ohälsa kan känna sig isolerade och ensamma när de ligger 

på avdelning. De kan uppleva hopplöshet som kan leda till att självmordstankar uppstår. 

Sjuksköterskan kan genom att ta sig tid att prata, lyssna, informera och förstå få personen att känna 

sig värdefull (Talseth et al, 1999). 

 

I resultatet framkom även att två av författarna avstod från medicinering. De upplevde att mediciner 

inte hjälpte mot deras besvär och tog ifrån dem deras medvetande och deras känslouttryck. Enligt 

Usher (2001) kan anledning till att vissa personer avstår medicinering bland annat vara påfrestande 

biverkningar. Biverkningar av antipsykotiska läkemedel kan upplevas som psykiskt och fysiskt 

vanställande, kännas obehagliga och leda till känslomässigt avtrubbande. Kroppen kan upplevas 

som främmande och annorlunda. Cullberg (2003) uppger att medicinen kan medföra biverkningar i 

form av kroppsdarrningar, olust och ångest. Vissa personer lär sig att leva med dessa biverkningar 

och vissa avstår behandlingen. 

 

Trots begränsningar, motgångar och lidande, kunde personerna också uppleva hopp, lycka och 

välbefinnande. Betydelsefulla aspekter var att kunna prata om sin sjukdom, få respekt, stöd och 

förståelse från anhöriga, vänner och samhället. Genom att personerna lärde sig nya perspektiv för 

framtiden, accepterade sitt sjukdomstillstånd och anpassade sig till livsvärldsförändringar kunde de 

uppnå ett värdefullt liv. Hälsa och välbefinnande kan uppnås när en person själv känner en helhet, 

kroppsligt och mentalt, samt en mening med livet (Dahlberg et al, 2003). Enligt Eriksson (1995) är 

välbefinnande en meningsskapande process eftersom upplevelser och reflektioner ger livet en 

innebörd. Collier (2010) påstår att hopp är en nödvändig återhämtningskomponent. Hoppet kan 

påverka hälsa och relationer och forma framtiden. Ett viktigt inslag när det handlar om att 

upprätthålla förhoppningar kan vara att hjälpa personerna att ha realistiska förväntningar och lära 

dem om behandlingar. För återhämtningsprocessens skull är förmågan att lära av erfarenheter och 

att acceptera sin sjukdom en viktig aspekt som kan medföra en känsla av hopp. Även social 

integration, delaktighet och stöd från familj och vänner kan vara en nyckel till 

återhämtningsprocessen (ibid).  

 

I resultatet framkom det även att personerna upplevde välbefinnande när de fick använda kroppen i 

fysiska aktiviteter. Detta förbättrade deras självkänsla och självbild samt dämpade 

sjukdomssymtomen. Dessa aktiviteter gjorde att de fick förbättrad självkänsla och social kompetens. 

Holley, Crone1, Tyson och Lovell (2011) uppger att fysisk aktivitet kan påverka autonomin positivt 
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hos personer med schizofreni. Det sociala intresset, självbilden och den psykiska hälsan kan 

förbättras genom fysiska aktiviteter. Det kan också dämpa ångest, vanföreställningar och 

hallucinationer hos personer med schizofreni (ibid). Fysiska aktiviteter ingår inte i behandlingen av 

schizofreni,  

Slutsats 

 Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om schizofreni för att kunna förstå, värdera 

och tillgodose en personcentrerad omvårdnad. Genom att sjuksköterskan tar del av hur personen 

med schizofreni upplever sin livsvärld kan sjuksköterskan lindra lidande, främja hälsa och bidra till 

en ökad förståelse för personens tillstånd. För att skapa en god vårdrelation krävs det en god 

kommunikation och information. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan utgår från att varje person 

och varje persons upplevelse är unik och att vården ska ske med respekt för alla människors lika 

värde. Det finns inte tillräckligt med forskning om hur personer med schizofreni upplever sin 

sjukdom och hur de blir bemötta i vården. Vidare forskning behövs inom dessa områden. 

Självständighet 

 Frans Larsson och Hosay Rahimi har genomfört examensarbetet tillsammans. Hosay hade 

huvudansvaret för inledningen och Frans för bakgrunden. Även om det fanns en uppdelning 

hjälptes Frans och Hosay åt med båda delar. Metod och urval genomfördes gemensamt. Sökning av 

böcker gjordes, studiens kriterier diskuterades och tre böcker valdes ut gemensamt. Alla tre böcker 

lästes av både Frans och Hosay som sedan enskilt plockade ut meningsenheter. Därefter 

sammanställdes och jämfördes meningsenheterna som båda två plockat ut. Meningsenheterna 

sorterades, bearbetades, diskuterades och placerades i kategorier. Metod och resultatdiskussioner 

genomfördes gemensamt. 



20 

Referenser 

 Cahoon, E., McGinty, E. E., Ford, D. E., & Daumit, G. L. (2013). Schizophrenia and potentially 
preventable hospitalizations in the United States: a retrospective cross-sectional study. BMC 
Psychiatry, 13(1), 1–8. 
  
 Cassel, E.J. (1996). Lidandets natur och medicinens mål. Lund: Studentlitteratur. 
  
 Collier, E. (2010). Confusion of recovery: one solution. International Journal Of Mental Health 
Nursing, 19(1), 16–21. 
  
 Cullberg, J. (2003). Dynamisk psykiatri. Stockholm: Natur och Kultur. 
  
 Cullberg, J. (2004). Psykoser, ett integrerat perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur 
  
 Dahlberg, K., Fagerberg, I., Nyström, M., Segesten, K., & Suserud, B. (2003). Att förstå 
 vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
  
 Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber. 
  
 Eriksson, K. (1995). Vårdandets idé. Stockholm: Liber. 
  
 Eriksson, K. (2001). Den lidande människan (The suffering human being). Stockholm: Liber. 
 
 Flanagan, E.H., Solomon, L.A., Johnson, A., Ridgway, P., Strauss, J.S. & Davidson, L. (2012). 
Considering DSM-5: The Personal Experience of Schizophrenia in Relation to the DSM-IV-TR 
Criteria. Washington School of Psychiatry, 75(4), 375–386. 
 
Flensner, G. (2010). Vem är patienten?. I E, Dahlborg (Red.), Att bli sjuksköterska - en introduktion 
till yrke och ämne. (109-122). Lund: Studentlitteratur 
  
 Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och 
Kultur. 
 
Holley, J., Crone, D., Tyson, P., och Lovell, G. (2012). The effects of physical activity on 
psychological well-being for those with schizophrenia: A systematic review. British Psychological 
Society, 50(4), 84–105. 
 
 Hsiao, C., Hsieh, M.H., Tseng, C.J., Chien, S.H., & Chang, C.C. (2012). Quality of life of 
individuals with schizophrenia living in the community: relationship to socio-demographic, clinical 
and psychosocial characteristics. Journal of Clinical Nursing, 21(10), 2367–2376. 
  
 Johnston, N.E. & Schoher-Jaqish, A. (2007). Meaning in suffering. Caring practices in the health professions. 
The University of Wisconsin Press. 
  
 Ko, C.J., Smith, P., Liao, H.Y., & Chiang H.H. (2014) Searching for reintegration: life experiences of 
people with schizophrenia. Journal of Clinical Nursing, 23(10), 394–401. 
  
  



21 

 Koehn, C., & Cutcliffe, J. (2007). Hope and interpersonal psychiatric/mental health nursing: a 
systematic review of the literature: part one. Journal Of Psychiatric & Mental Health Nursing, 
14(2), 134–140. 
  
 Libris. (2013). Om Libris. Hämtat från: 
 http://librishelp.libris.kb.se/help/about_libris_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=&textsize 
(2014-04-15) 
  
 Linden, M., & Kavanagh, R. (2012). Attitudes of qualified vs. student mental health nurses towards 
an individual diagnosed with schizophrenia. Journal Of Advanced Nursing, 68(6), 1359–1368. 
  
 Lindwall, L. (2004). Kroppen som bärare av hälsa och lidande. Stockholm: Liber. 
  
 Marschall, C., & Rossman, G.B. (2011). Designing Qualitative Research. London: Sage Publication. 
  
 Macleod, S., Elliott, L., & Brown, R. (2011). What support can community mental health nurses 
deliver to carers of people diagnosed with schizophrenia? Findings from a review of the literature. 
International Journal Of Nursing Studies, 48(1), 100–120 
  
 Noiseux, S. & Ricard, N. (2008). Recovery as perceived by people with schizophrenia, family 
members and health professionals: A grounded theory. International Journal of Nursing Studies, 
45(8), 1148–1162 
  
 Ottosson, J.O. (2009). Psykiatri. Stockholm: Liber. 
  
 Slade, D., Thomas-Connor, I., & Tsao, T. (2008). When nursing meets English: using a pathography 
to develop nursing students’ culturally competent selves. Nursing Education Perspectives, 29(3), 
151–155. 
  
 Socialstyrelsen. (2013). Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och 
schizofreni. Hämtat från: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19150/2013-6-27.pdf (2014-02-24) 
  
 Socialstyrelsen. (2014) Diagnoskoder – psykiatrikoder. Hämtat från: 
 http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder/psykiatrikoder (2014-03-03) 
  
 Talseth, A., Lindseth, A., Jacobsson, L., & Norberg, A. (1999). The meaning of suicidal psychiatric 
in-patients’ experiences of being cared for by mental health nurses. Journal Of Advanced Nursing, 
29(5), 1034–1041. 
  
 Tan, B., & King, R. (2013). The effects of cognitive remediation on functional outcomes among 
people with schizophrenia: A randomised controlled study. Australian & New Zealand Journal Of 
Psychiatry, 47(11), 1068–1080. 

 Usher, K. (2001). Taking neuroleptic medications as the treatment for schizophrenia: a 
phenomenological study. Australian & New Zealand Journal Of Mental Health Nursing, 10(3), 
145–155. 

Waston, J. (2005). Carring Science As Sacred Science. Philadelphia: F.A. Davis Company. 
 WHO. (2010). International statistical classification of diseases and related health problem – 



22 

Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders. Hämtat från: 
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F20-F29 (2014-02-19) 
  
 WHO. (2012). Schizophrenia. Hämtat från: 
http://www.who.int/mental_health/management/schizophrenia/en/ (2014-02-19) 
  
 Wright, L.M. (2005). Spirituality, Suffering, and Illness. Ideas for Healing. Philadelphia: F.A. Davis 
Company. 

 



23 

Bilaga 1 Meningsenheter 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori

Jag är tvungen att tänka på alla omöjliga och möjliga 
sätt som de ville komma åt mig på. Jag var tvungen 
att tänka precis som de, motorcykelgänget, rösten, 
terroristerna och utomjordingarna som redan precis 
visste var jag var.MS122 

Tvungen att tänka på alla 
sätt som de ville komma åt 
mig på. Motorcykelgänget, 
rösten, terroristerna och 
utomjordingarna. 

Känner sig 
förföljd 

Upplevelse av en 
förlorad kontroll 
över sin kropp 

  
  
  
  
  
  

Fånge i sin egen 
kropp 

  

Det kan t.ex vara genom läten, röster, beröring, 
genom att vara fysiskt och tankehindrande, eller 
genom att vara provocerande nära eller försöka 
manipulera ens känslor, tankar, beslut och gärningar. 
Så att man mister balans, kontroll eller 
koncentration.NK121 

Tappar kontroll över 
rörelser, känslor, tankar och 
gärningar. 

Identitetsförlust 

Gång på gång frågar jag mig själv: vad är det för 
kniv som skär bort mig från mina känslor?LG98 

Vad är det som skär bort 
mina känslor. 

Bortkopplade 
känslor   

Avtrubbade och 
okontrollerade 

känslor 
Vardagen fylldes av både psykiskt lidande, 
oförmågor, fängslande intryck och kaotiska rädslor, 
social lidande, som främlingskap, misstänksamhet 
och hemlighållande.NK21 

Min vardag är fylld av 
psykiskt och socialt lidande 
samt kaotisk rädsla och 
oförmåga. 

Psykisk och 
socialt lidande 

    
  
  
  

Meningslöshet 
och lidande i 

tillvaron. 
  

Nu stod jag framför foto och tittade, mina tankar om 
att ta mitt liv hade nu kommit tillbaka. Jag tänkte att 
det inte på något sätt kunde vara värre att vara död än 
att leva med allt detta snurrandes i mitt huvud.MS42 

Det kan inte på något sätt 
vara värre att vara död än 
att leva med allt detta. 

Meningslöshet 

Känslan av att vilja dö är ju inte att man vill dö utan 
för att man vill befria sig från den starka psykiska 
smärtan.LG226 

Jag vill inte dö egentligen, 
men vill bli befriat från 
lidandet. 

Befrielse från 
lidandet 

Var det något jag inte ville så var det att bli en jävla 
experimentråtta åt läkemedelsindustrin. MS145 

Jag vill inte vara en jävla 
experimentråtta åt 
läkemedelsindustrin 

Känner sig 
tvingad 

Misstro till 
medicinering 

  

  
  
  
  
  

Missnöje med 
vården 

  

Jag känner inombords att de försöker göra mig till 
någon annan, en som jag inte känner igen, med 
mediciner och nya inlärningsmönster. LG187 

De vill göra mig till någon 
annan, med hjälp av 
mediciner och nya 
inlärningsmönster 

Känner sig 
tvingad 

Efter tiden som patient tar jag det tyvärr inte föregivit 
att jag kan kontakta en psykiatrisk mottagning 
därifrån förvänta mig en passande omvårdnad och en 
lösning på mina besvär.NK438 
  

Jag tar inte föregivit att 
vården kan hjälpa mig med 
en passande omvårdnad för 
mina besvär. 
  
  

Tror inte på 
vården 

Brist på 
förståelse och 

empati 

Aerobics, dans och även gymnastik träning, har 
dessutom bidragit till en bättre relation till kroppens 
främmande konstitution- utseende och funktioner. 
NK 

Fysisk aktivitet hjälper mig 
med en bättre relation till 
kroppens konstitution, 
utseende och funktion. 

Fysisk aktivitet 
hjälper 

  
  
  
  
  

Hop och välbefinnande i livet 
  

Hos PO möter jag en människa. En som lyssnar och 
inte försöker göra om mig, så jag kan passa det 
omgivande samhället. Och han tvingar inte i mig 
någon medicin. Han ser mig.LG211 

Jag blir bekräftad som den 
jag är, äntligen finns det 
någon som ser, lyssnar och 
förstår mig. 

Någon lyssnar 

Det jag lärt mig mest av denna kärleksrelation är att 
jag duger precis som jag är, och att kärleken kan växa 
sig starkare genom motgångar såväl som medgångar. 
MK186 

Kärleksrelationen har lärt 
mig att jag duger precis 
som jag är 

Självkänsla 

  


