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Sammanfattning 
Bakgrunden skildrar hur personer med schizofreni har svårt att få förtroende för och 
upprätthålla relationer med andra människor. De har oftast en mycket förvrängd livsvärld som 
är svårt att förstå för människor i samhället och även inom vården. Vilket kan leda till ett 
avståndstagande som resulterar i en otillräcklig vård. Syftet med studien var att belysa hur 
personer med schizofreni upplever sin livsvärld. Metoden som användes var en kvalitativ 
litteraturstudie gjord på två självbiografiska böcker. Innehållsanlysen utgick ifrån Graneheim 
och Lundman (2004). Resultatet utgörs av tre kategorier. De är: familjens betydelse, 
upplevelser av arbete och studier samt problematik i vardagen. I diskussionen framkom bland 
annat hur personer med schizofreni ofta har en svår familjesituation under barndomen samt att 
de upplever känslor som ensamhet och frustration i samhället. 
 
 
 
Nyckelord: Livsvärld, schizofreni, upplevelser.  
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INLEDNING  
  
Människans livsvärld och verklighet upplevs som den enda sanna för varje person, både friska 
och sjuka. Människor upplever exempelvis smärta eller glädje på olika sätt och därför kan det 
vara svårt att bekräfta eller förneka en annan individs upplevelse. Att försöka förstå 
livsvärlden hos en person som lever med schizofreni kan tyckas svår och komplicerad. 
Schizofreni är en psykisk sjukdom som kan upplevas främmande och deras livsvärld kan vara 
svår att sätta sig in i. Personer med schizofreni har oftast förändrad verklighetsuppfattning. 
Detta kan bland annat handla om förvirringar, olika tankestörningar, vanföreställningar, 
ångest, hallucinationer och humörsvängningar (Malm, Lundin och Rutz, 1990). Sjukdomen 
innefattar också en värld som är mycket olik den livsvärld vi vanligtvis möter.  Kunskapen 
om hur personer med schizofreni upplever sin livsvärld är inte alltid tillräcklig för att kunna 
ge en så värdig och bra vård som möjligt (Løkensgard, 1997). Denna litteraturstudie belyser 
därför hur personer med schizofreni upplever sin livsvärld utifrån dennes egen verklighet. Det 
handlar då främst om hur sjukdomen påverkar vardagen och den sociala miljön. Genom 
fördjupningar och jämförelser av olika schizofrena personers livsvärld via självbiografiska 
böcker uppmärksammas i denna studie deras syn på sin livsvärld. Med kunskap om hur 
livsvärlden upplevs av schizofrena personer kan sjuksköterskor bidra till att förbättra 
livskvaliteten för dessa personer. Som personal inom sjukvården är detta viktigt att lyfta fram 
för att kunna bemöta dessa människor på ett bra och korrekt sätt och för att undvika 
missförstånd mellan sjuksköterskan och den sjuke.  
 
 
 
BAKGRUND 
Då och nu  
Schizofreni är en sjukdom som förmodligen är lika gammal som människan själv. Trots detta 
dröjde det fram till 1911 innan begreppet schizofreni myntades av den schweiziske 
psykiatrikern Eugen Bleuer. Sjukdomen har haft många olika behandlingar och diagnoser 
under de senaste 200 åren. Under 1700-talet uppfattades den sjuke mer som en syndare som 
bestraffades av högre makter med sitt bisarra beteende än en patient som behöver vård. En 
viktig del i behandlingen mot schizofreni var när läkarna vann kampen mot prästerna om de 
sjukas själar. Trots detta tog det mycket lång tid innan de sjuka fick en behandling som var 
mänsklig. Läkarna använde sig av dårkistor, brännjärn, skräck och förnedring med mening om 
att chocka sinnet till sans. Inte förrän långt in på 1800-talet byttes dessa metoder ut mot andra 
behandlingar som till exempel dagliga långbad, insulinchocker och stympande hjärnkirurgi, 
dessa gav tyvärr inga goda resultat. Det var först under 1950-tal som ett antipsykotiskt 
läkemedel presenterades och som revolutionerade sinnessjukvården (Ajanki, 1999). Green 
(1964) beskriver dock att det fortfarande fanns många tveksamma och inhumana behandlingar 
kvar. Bland annat beskrivs det hur patienter som var oroliga och stökiga spändes fast och 
virades in i kalla lakan där de fick ligga under ett par timmar, detta gjordes med syftet att 
lugna patienter. En inpackning i kalla lakan var bara en av många kurer som förekom på 
mentalsjukhusen under mitten av 1900-talet. Arjanki (1999) fortsätter att beskriva hur det i 
samband med att psykofarmaka började användas också beslutades att patienterna skulle 
skrivas ut från de stora sjukhusen, till ett friare och värdigare liv. För många människor ledde 
detta tyvärr till ett liv i ensamhet och stor misär, då de inte kunde ta hand om sig själva. Idag 
får de patienter som skrivs ut till hemmet stöd och hjälp i form av team som följer upp och 
kontrollerar att de mår bra och klarar av sin livssituation. Då är det viktigt för teamet att de 
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kan förstå och ha kunskap om hur livsvärlden ser ut hos den människa som lever med 
schizofreni för att kunna ge den bästa vården och bemötandet. 
 
Schizofreni 
Schizofreni kommer av grekiska schizein som betyder splittra/klyva och frén som står för 
sinne (Allgulander, 2005). Detta är en psykisk sjukdom som drabbar 0,8 % av den svenska 
befolkningen, och då främst ungdomar (Socialstyrelsen, 2003). Det är även den vanligaste 
psykiska sjukdomen i Sverige och det finns idag omkring 35000 personer som lever med 
schizofreni, det är lika många män som kvinnor som drabbas (Karolinska Institutet, 2008). 
 
De flesta personer med schizofreni saknar sjukdomsinsikt, vilket gör att de sällan själva söker 
vård. För att få diagnosen schizofreni krävs enligt DSM-IV(Diagnostic and Statistic Manual 
of Mental Disorders version IV, som är en manual för psykiatriska sjukdomstillstånd) att 
störningen har pågått i minst sex månader och att minst två av följande symtom har kunnat 
uppvisas under åtminstone en månads tid: vanföreställningar, hallucinationer, 
osammanhängande tal, katatoni, som betyder osammanhängande eller avvikande 
rörelsemönster, eller negativa symtom som till exempel viljelöshet och minskad 
tankeverksamhet. Dessa symtom ska ha orsakat en påtaglig funktionsnedsättning i det 
vardagliga livet. Som gemensam nämnare har alla tillstånd hallucinationer, vanföreställningar 
och tankestörningar. Orsaken till varför vissa människor drabbas av schizofreni är idag inte 
helt klarlagd. Det finns dock en ökad risk att drabbas om någon i familjen tidigare har 
diagnostiserats med schizofreni (Allgulander, 2005). Schizofreni är en sjukdom med ärftliga 
orsaksinslag. Dock insjuknar inte alla som bär på dessa anlag. Det behövs ytterligare 
påfrestningar av social psykologisk eller existentiell karaktär. Det finns även biologiskt 
skadliga faktorer i form av till exempelvis amfetamin eller cannabis som kan utlösa 
schizofrena psykostillstånd (Malm et al., 1990). 
 
Cullberg (2003) beskriver psykos som att verklighetskontakten är bruten och man tolkar 
omvärlden som något ingen annan människa kan sätta sig in i. När en människa befinner sig i 
en psykos kan det verka som hon inte har kvar ett spår av vanligt tänkande och det kan då 
vara svårt att få kontakt med henne. Under en akut schizofrenipsykos är personligheten 
upptagen av ett inre skeende och det är något som är starkare än den yttre världen. Haugsgjerd 
(1999) skriver att den person som har insjuknat i en schizofrenipsykos har en förvrängd och 
störd verklighetsuppfattning. Det kan handla om olika hallucinationer som för den sjuke 
uppfattas som verkliga, exempelvis syn-, känsel- och hörselhallucinationer. Oftast är det 
omöjligt att få den som drabbas av en psykos att förstå att det inte är verklighet eftersom det 
som händer är helt sant för dem.  

 
På läkarens fråga om jag har haft hallucinationer kan jag bara svara nej. 
Hallucinationer, vad är det? Det är ju min verklighet. Likadant är det när 
han istället frågar om jag hör röster. Vad då röster? Det är ju mina tankar. 
Inne i huvudet finns mina tankar som talar om för mig vad jag ska göra och 
inte göra. Det är inget märkvärdigt med eller konstigt med det. Att sedan 
tankarna har blivit förvrängda har jag just då ingen möjlighet att förstå 
(Wegler: 1998, s. 58).  

 
En människa med en psykisk sjukdom står skild från resten av världen. Därför har hon en 
egen värld där vanföreställningar inte sällan förekommer. I och med denna annorlunda värld 
skapas svårigheter med att umgås med andra människor vilket resulterar i att den psykiskt 
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sjuke människan blir väldigt ensam. Ensamheten är en central del i den psykiska sjukdomen, 
oavsett vad det visar sig vara för sjukdom (Biley och Galvin, 2007). 
För att förbättra livskvalitén hos personer med schizofreni är det viktigt att fokusera på de 
negativa och depressiva symptomen. Detta kan  bland annat göras med hjälp av kognitiv 
beteendeterapi, KBT, då vården formas utifrån den enskildes behov (Narveaz, Twamley, 
McKibbin, Heaton och Patterson, 2008). KBT är en terapiform där målet är att påverka ett 
felaktigt sätt att tänka. Terapeuten hjälper patienten att bli medveten om sina negativa 
tankemönster och tänka på ett mer positivt sätt. Det innebär också att patienten med hjälp av 
positiva tankar ska kunna stöta bort de negativa tankarna när de dyker upp (Cullberg, 2003). 
Narveaz et al. (2008) menar också att det är viktigt att ha regelbundenhet i sin terapi för att få 
bästa möjliga resultat i sin behandling. Att träffa en och samma terapeut och skapa en relation 
är också ett sätt att få det bästa resultatet i sin vård. Patienten lär sig lita på sin terapeut och 
terapeuten lär känna sin patients behov, dennes livsvärld och vilken typ av vård som passar 
bäst. 
 
Livsvärld 
Enligt Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten och Suserud (2003) innebär 
livsvärldsperspektiv att människans dagliga tillvaro och vardagsvärld uppmärksammas.  
Malm et al. (1990) skriver att en person med schizofreni kan ha stora problem men att klara 
av vardagsrutiner, vanliga automatiska processer som att borsta tänderna eller bre en smörgås 
kräver helt plötsligt stor tankemöda och koncentration. Dahlberg et al. (2003) fortsätter 
beskriva att livsvärldsperspektivet innefattar att se, förstå, beskriva och analysera världen eller 
delar av den så som den upplevs av människor. De menar även att det är genom livsvärlden vi 
älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och tänker. Det är också i livsvärlden vi söker mening och 
livsinnehåll. Alltså är det via vår livsvärld som vi finns till i världen och vi kan aldrig ta oss ur 
den så länge vi lever.  

 
Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än 
omedvetet, tar för given. Livsvärlden är således något mer och annat än 
summan av fysiska fakta. (Bengtsson, 1998, s.18) 

 
Begreppet livsvärld kommer ifrån fenomenologin och betyder läran om det som visar sig. Det 
är dels en kvalitativ forskningsansats och dels en filosofi. Den verklighet som vi lever i kallar 
vi för livsvärld men den är inte synonym med den fysiska verkligheten. Livsvärlden är inte 
omvärlden eller vår subjektiva föreställning om världen, utan världen som vi lever den 
(Wiklund, 2003). En person som har insjuknat i schizofreni har inre upplevelser som skiljer 
sig drastiskt från omgivningens. Detta innebär att vederbörande till en viss del lever i en 
annan verklighet, som många gånger präglas av kaos och ensamhet. Den schizofrenisjuke kan 
vara så upptagen av sin värld att han eller hon glömmer bort de grundläggande behoven 
såsom näringsintag och hygien (Løkensgard, 1997). Livsvärlden är unik för varje människa, 
detta innebär att erfarenheter och upplevelser ser olika ut. Människor kan vara med om exakt 
samma upplevelse men ändå uppleva det på olika sätt. Detta beror på att tidigare erfarenheter, 
identitet, miljö och ursprung ser olika ut. Genom att stanna kvar hos den lidande människan 
blir vårdaren delaktig i lidandet.  Detta ökar möjligheten för att människan ska känna 
välbefinnande och värdighet. Genom att vid vårdandet ha med sig livsvärlden i tanken kan 
hänsyn tas till människans verklighet med tyngdpunkten på upplevelserna och erfarenheterna 
(Dahlberg et al. 2003). I en studie av Biley och Galvin (2007) går att läsa hur en person som 
upplever en psykos kan uppleva gator i sin omgivning som folktomma och övergivna, de 
öppna ytorna upplevs som tomma, hotfulla och oattraktiva. Samma gator kan för en annan 
person ge ett varmt och angenämt intryck. 
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Familjen 
När en familjemedlem insjuknar i schizofreni förändras familjesituationen och detta kan bland 
annat leda till separationer. Att hålla ihop, kunna samarbeta, stötta, och försöka få den sjuke 
att känna glädje kan både vara en fördel för den sjuka och de andra familjemedlemmarna 
(Nyström och Svensson, 2004 ). Familjen är en viktig del hos ett barns uppfostran. Det är 
viktigt att ett barn får stöd och stöttning av föräldrarna under sin uppväxt och skoltid. I dag 
har samhället tagit mer och mer över ett barns uppfostran och även sjukvården. Den viktigaste 
uppgiften hos föräldrarna är då den emotionella och den sociala närheten. Barnet ska känna 
sig trygg i sin uppväxt och med sin familj och kunna ha en kommunikation med sina 
föräldrar. Inom psykiatrin är det vanligt med dysfunktionella familjer. Barnet har till exempel 
inte fått den närhet och det stöd som behövs i uppväxten och har därmed utlöst en psykisk 
sjukdom. Att föräldrarna kan ha utsatt sitt barn för skuld kan också orsaka en ond cirkel. Att 
ge sitt barn skuldkänslor straffar effektivare än vrede och den som är skuldgivare är alltid den 
egentlige ledaren (Cullberg, 2003). Nyström och Svensson (2004) menar också att det är 
viktigt att utbilda och informera allmänheten om psykiska sjukdomar. Detta för att 
uppmärksamma och försöka undvika de hinder som finns mellan psykiskt sjuka, deras 
familjer och samhället. Familjen måste förstå att den sjuka familjemedlemmens livsvärld inte 
är som övriga familjemedlemmarnas. 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att belysa hur personer med schizofreni upplever sin livsvärld. 
 
METOD 
Detta är en kvalitativ litteraturstudie som är baserad på två självbiografiska böcker.  
Kvalitativa metoder inbegriper och resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. 
Eftersom syftet med denna studie var att belysa en upplevelse så valdes självbiografiska 
böcker framför vetenskapliga artiklar. Detta för att självbiografier är skriva på ett beskrivande 
sätt vad det gäller upplevelser och egna tankar och dessa berättelser har inte tolkats av andra. 
Självbiografisk litteratur är en enskild persons upplevelser nedtecknat av personen själv och 
är då det närmaste och bästa sättet att undersöka samt få en inblick i en dennes vardag och 
livsvärld (Backman, 1998). Författarens egna berättelser och upplevelser i de olika böckerna 
analyserades, det för att få en så bra uppfattning som möjligt av deras verklighet.  
 
Holme och Solvang (1986) skriver att vid användning av en kvalitativ ansats är det viktiga 
inte att pröva om informationen har generell giltighet utan att genom informationen få en 
djupare förståelse för det problemområde som studeras. 
 
Urval 
Sökmotorn Libris som finns på Blekinge Tekniska Högskolas hemsida har använts till att 
söka efter böcker som passar in på studien. Sökorden som används var: schizofreni och 
självbiografi. En sökning på Libris med orden schizofreni och självbiografi tillsammans 
resulterade i åtta olika böcker. Inklusionskriterier för de böcker som valdes var att de ska vara 
skrivna av personer som själva insjuknat i schizofreni och beskriva deras livsvärld på ett 
innehållsrikt och självupplevt sätt. Böckerna skulle också vara skrivna på svenska för att 
undvika att gå miste om innehåll och detaljer vid översättning av boken. För att få en 
sammanhängande syn på deras livsvärld skulle personerna i böckerna följas från barndomen 
till vuxenlivet. Exklusionskriterierna var böcker som är skrivna av anhöriga eller närstående 
till personer med scchizofreni eller icke verklighetsbaserade böcker. Med hjälp av inklusions 
– och exklusionskriterierna valdes fyra av böckerna ut. Böckerna lästes igenom noggrant och 
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därefter valdes två bort då den ena utspelades sig i mitten av 1900-talet och ansågs inte gav en 
aktuell syn på vård och personer med schizofreni. Den andra boken skildrar en kvinnas syn på 
de psykoser hon får genomlida under sin sjukdom och tycktes därför inte beskriva livsvärlden 
ur en tillräckligt bred synvinkel. Dessa två böcker har istället använts i bakgrunden. De två 
böcker som slutligen valdes beskrev livsvärlden hos en person med schizofreni under en lång 
period, från barndomen till det vuxna livet. Detta för att följa sjukdomsutvecklingen. 
Böckerna utspelade sig i nutid och gav en utförlig beskrivning av hur det är att leva med 
schizofreni. De två självbiografier som tillslut valdes och som bäst svarade upp mot syftet var 
skriven av en kvinna respektive en man. Detta eftersom vårdpersonal träffar på och vårdar 
både kvinnor och män med schizofreni. Det ger också en bredare insikt och förståelse för 
schizofrenisjukas livsvärld.  
 
I den självbiografiska boken, Det är svårt att sjunga med kluven tunga, beskriver Lars-Göran 
Selander sin sjukdom från barndomen till det vuxna livet och hur han bekämpar sin 
schizofreni. Barndomsåren var tuffa, modern dog tidigt, fadern var känslomässigt frånvarande 
och farmodern gav honom skulden för allt. Tillslut träffade han sin blivande fru Margareta 
som hjälpte honom tillbaka till livet. Även det stora intresse för musik och rätt vård gav den 
kraft som behövdes för att återfå ett normalt liv. Här beskrivs även ångestattacker, 
självmordstankar och önskan att vara någon annan in i minsta detalj (Selander, 2003). 
 
Vingklippt ängel är en självbiografi av den unga kvinnan Berny Pålsson om hur hon som 
tonåring skrivs in och ut från olika behandlingshem och hela tiden får olika psykiska 
diagnoser. I återblickar berättar hon om sitt liv från barndomen, skolåren och fram till 20-
årsåldern då hon får diagnosen schizofreni. Livsvärlden beskrivs genom att få läsaren att sätta 
sig in i hennes tillvaro med droger, sex, självdestruktivitet, tvångstankar och hallucinationer. 
Vägen ut ur sjukdomen är svår och full av hinder men Berny har viljan och livskraften att bli 
fri från sina demoner (Pålsson, 2004).  
 
 
Dataanalys 
Biografier utgör ett utmärkt material för analyser i syfte att beskriva hur människor upplever 
världen. Skrivna berättelser passar bra då kvalitativt präglade företeelser ska undersökas. 
Syftet med analysen är att tolka, förstå, beskriva och sammanställa data så att de blir 
hanterbara och kan förstås av andra än forskaren själv (Dahlberg, 1997). 
 
Innehållsanalysen utgår ifrån Graneheim och Lundman (2004). De menar att en text alltid kan 
tolkas på flera olika sätt och att denna tolkning i en kvalitativ analys styr mycket av 
tillförlitligheten i diskussionen. Antingen kan texten tolkas manifest, då innehållet beskrivs 
med exakthet och inga egna tolkningar görs eller så görs en latent tolkning där egen tydning 
görs för att försöka förstå den underliggande texten.  
Denna studie är gjord med en latent tolkningsansats. Först lästes det valda materialet igenom 
enskilt för att få en helhet och förståelse om hur personen med schizofreni upplever sin vardag 
och livsvärld. Därefter diskuterades tillsammans böckernas handling och ifall innehållet 
motsvarade syftet, vilket det ansågs göra. Böckerna lästes igenom ytterligare en gång då 
tankar och meningar som svarade upp mot syftet skrevs ner enskilt under tiden, för att sedan 
jämföras och diskuteras. Det visade sig att det var liknande meningar som hade plockats ut 
var för sig och att de stämde väl överens med syftet. De meningar och noteringarna som inte 
tydliggjorde syftet togs bort. De valda meningarna kondenserades för att bli lätthanterliga och 
tydligare och benämndes sedan med en kod för att kortfattat beskriva innehållet.  Koderna 
jämfördes och delades in i olika subkategorier beroende på likheter och olikheter. 
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Subkategorier med liknande innehåll bildade kategorier. Resultatet blev följande kategorier: 
”Familjens betydelse”, ”Svårigheter att klara av studier och arbete” och ”Problematik i 
vardagen”.  
 
 
Meningar Kondensering av 

meningar 
Kod Subkategori Kategori 

”Mina storasystrar 
bryr sig, jag har 
aldrig tvivlat på 
det, de vet bara 
inte hur de ska visa 
det.” 
 

Systrarna bryr sig 
men vet inte hur 
de ska visa det. 

Systrarna bryr 
sig 

Känner stöd 
från familjen 

Familjens 
betydelse 

”I skolan var det 
alltid bråk mellan 
mig och 
klassföreståndaren. 
Hon kallade mig 
uppkäftig och jag 
kallade henne alla 
fula ord jag 
kunde.” 

Bråkade med 
klassföreståndaren 
och kallade henne 
fula saker. 

Studietiden 
var en tid med 
bråk 

Bråkig skoltid Svårigheter att 
klara av 
studier och 
arbete 
 

”Aldrig mer ska 
jag börja med 
något arbete, 
förrän jag slipper 
detta djävulska 
tillstånd att inte 
kunna sluta.” 

Inte arbeta förrän 
det djävulska 
tillståndet 
försvinner. 

Tillståndet gör 
det svårt att 
arbeta 

Svårt att 
arbeta 

”Jag försöker 
avsluta det hela 
flera gånger men 
jag tvingas vidare. 
Sopar skräp, 
dammsuger. 
Tvångsmässigt 
dammsuger jag 
vidare.” 

Försöker att 
avsluta men 
tvingas vidare. 
 

Tvingas 
vidare mot sin 
vilja 

Tvång i 
handling 

Problematik i 
vardagen 

 
 
 
 
RESULTAT 
Analysen av de två självbiograferna resulterades i tre olika kategorier: ”Familjens betydelse”, 
”Upplevelser av studier och arbete” och ”Problematik i vardagen”. Under varje kategori 
följer att antal meningar som stöder de valda citaten. Beskrivningar av meningarna och citaten 
görs där sammanhanget och situationen förklaras. Författarna kommer att nämnas vid 
efternamn.  
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Familjens betydelse 
Familjen har en stor betydelse för hur Pålsson (2004) och Selander (2003) upplever sin 
livsvärld och har stort inflytande på hur vissa händelser och känslor upplevs i vardagen. Det 
kan både vara på grund av att familjen inte är närvarande eller att familjen lägger skuld och 
press på personerna i böckerna. Familjen är en del av uppväxten, en del av sjukdomen och en 
del av tillfrisknandet. De ser sin familj som en viktig del fast det kanske inte alltid visas utåt.  
Pålsson (2004) och Selander (2003) beskriver också hur de upplever stödet men även 
avsaknaden av stöd. Även beskrivningar kring deras barndom och hur barndomen och 
familjen påverkat sjukdomen följs i böckerna. Båda författarna upplevde en komplicerad 
barndom och kände ingen närhet av föräldrarna. Pålsson (2004) kände sig mycket ensam och 
tyckte inte hon fick den närhet av föräldrarna som ett barn bör få. Skam och skuld är två andra 
känslor som författarnas barndom har gemensamt.  
 
Selander (2003) berättar hur han som 9-årig pojke förlorar sin sjuka mamma. Han tar på sig 
skulden över sin mammas död och klandrar sig själv. Hemma är det ingen som pratar om 
varför eller hur mamman dog och pappan är ständigt frånvarande i sinnet. Inom några dagar 
är allt som vanligt i familjen igen. Farmodern tycker inte att pojkar ska gråta eller visa känslor 
så Selander (2003) håller alla frågor och känslor inom sig, något som upplevs som förvirrande 
och ger en känsla av ensamhet. Detta resulterar i samtal med inre röster istället och då särskilt 
med sin döda mamma. I den inre världen var mamman levande och vacker och de talade ofta 
med varandra. När yttre påfrestningar blev för stora kändes det tryggt att återvända hit. 

 
När jag några dagar tidigare satt nere hos mamma på kanten till kistan, 
kände jag inte den här ängslan och oron som farmor nu spred omkring sig. 
Då kände jag en närhet, jag kunde prata med mamma, trots att hon inte 
alltid svarade (Selander, 2003, s.63). 

 
Att vara ett litet barn och av föräldrarna känna skuld var något som Selander (2003) fick 
uppleva många gånger. Pappan såg alltid till att straffa sin son psykiskt, att ge honom skuld 
för saker som han inte hade gjort.  

 
Alltför lätt tar pappa på sig skulden att ha gjort nått fel i min uppfostran och 
vänder skuldbördan tillbaka till mig på ett oförklarligt sätt. Han säger till 
mig: ”Jag har uppfostrat de andra pojkarna på samma sätt som dig och de 
är det inget fel på” (Selander, 2003, s. 31). 

 
Pålsson (2004) upplever sin barndom som annorlunda från de andra barnen i hennes närhet. 
Känslan av att inte få den trygghet av föräldrarna som ett barn behöver resulterade i ensamhet, 
orolighet och rädsla. Pålsson (2004) beskriver även känslan av att vara en skugga, att inte 
kunde vara sig själv med sin familj och att inte bli förstådd. Med familjen var hon den de ville 
att hon skulle vara, en skugga, som ingen såg och kände. De hade inte tid, utan ägnade sin tid 
åt deras egna problem. Pålsson (2004) kände sig bara i vägen.  
 

Ingen hade tid med mig, ingen hörde min gråt, ingen såg min ilska. Jag 
skulle vara skuggan, skuggan som satt bredvid och var tyst och snäll. 
Mamma var på något sätt avlägsen och pappa var full. Och nästan all tid 
bråkade de bort. Det kändes som om ingen av mina föräldrar var där, inte 
ens när de faktiskt fysiskt var där. När mamma var borta brukade jag sitta 
och lukta på hennes nattlinne. Jag saknade min mamma  (Pålsson, 2004, s. 
64).  
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Syskonen hade en stor betydelse i Pålssons (2004) barndom. De fanns där men gav inget 
riktigt stöd. Inget stöd vid tvångsvård på psyket och inget stöd då det behövdes som mest. 
Den enda av de fem syskon som visade stöd var den yngre brodern. Pålsson (2004) älskar 
brodern mest av allt men känner ändå ångest då sjukdomen försvårar relationen. Syskon är en 
viktig del i hennes liv och stöd av dem är lika viktigt som stöd från ens föräldrar. 
 

Syskonen såg mig inte, de såg Bernadette, skuggan. Jag ville berätta för 
dem, berätta hur jag mådde. Allra helst ville jag att de skulle fråga mig hur 
jag mådde. Men jag vågade inte vara till besvär, rädd för att störa och 
irritera. Alltid slöt jag mina tankar och känslor inom mig själv. Men inom 
mig fanns en stark längtan efter någon som hade tid med mig. Varför såg de 
inte hur dåligt jag mådde? (Pålsson, 2004, s. 81) 

 
Då Pålsson (2004) genomgår sin behandling börjar hon tillslut känna stöd ifrån föräldrarna. 
De finns där med känslor, stöd, kramar och positiva kommentarer. Från att bara ha känt ilska 
mot föräldrarna upplevs nu trygghet och stöttning. Att älska sina föräldrar och få den kärlek 
som behövs tillbaka visar en tryggare relation mellan dem och det leder därmed till en bättre 
vård och behandling för henne.  
 

Jag har börjat inse att jag behöver mina föräldrar och numera har vi en fin 
kontakt. Vi pratar med varandra, lyssnar och kramar om varandra när vi 
ses (Pålsson, 2004, s. 229). 

 
När Selander (2003) träffade sin blivande fru Margareta upplevs en stor samhörighet mellan 
dem. Det är Margareta som hindrar honom från att sjunka som djupast ner i psykoser under 
åren. De får tre barn tillsammans och Selander (2003) får helt plötsligt en egen familj att ta 
hand om och vara stark för. Pressen att ta hand om en familj ökar och han tvivlar på sin egen 
förmåga till att vara familjefar och hur de starka känslor som detta medför ska hanteras. Men 
det är också tack vare familjen som han kan ta sig vidare i livet och bli frisk. 

 
Margareta går på profylaxkurs, men jag klarar inte av alla känslor som 
väller upp. Ska jag vara med på förlossningen? Kan jag klara av en sådan 
känslostark situation? (Selander, 2003, s. 157) 

 
Svårigheter att klara av studier och arbete 
Pålsson (2004) och Selander (2003) beskriver sina upplevelser, känslor och beteende som 
onormala. De skildrar också hinder de stöter på i vardagen och hur detta påverkar möjligheten 
att leva ett normalt liv och fungera i samhället. Växelvis upplevs den schizofrena världen och 
den verkliga världen. Det är inte alltid de kan skilja världarna åt, vilket gör att det är mycket 
svårt för dessa personer att klara av ett arbete eller utbildning. Det krävs ibland mycket lite 
stress eller påtryckningar för att personerna i böckerna ska må dåligt.  Eftersom stress är en i 
stort sett oundviklig del av ett arbete eller studietid så är det ständigt en kamp och påfrestning 
för Pålsson (2004) och Selander (2003) att prestera bra på ett arbete eller i skolan.  
 
Pålsson (2004) ser på åren på förskolan och skolåren som tuffa och meningslösa. Det fanns 
ingen glädje under vistelserna där. Redan på dagis infann sig känslor som utanförskap och att 
något var fel. Familjesituationen hemma började gå ut över vardagen på dagis och det var 
svårt att koppla bort alla tankar som snurrade runt i huvudet. Till slut var inte lek med andra 
barnen något roligt längre, istället kom funderingarna och tankarna kring familjesituationen 
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och detta ledde till ensamhet och mobbing på dagis. Känslan av att vara annorlunda och 
konstig tog över helt. Det fortsatte sedan upp i skolåren då hon hela tiden hamnade i bråk med 
sina lärare och vänner byttes ut hela tiden. 

 
Skolstarten var ångestfylld. Varje gång jag skiljdes från mina föräldrar var 
jag djupt orolig. Jag hatade skolan (Pålsson, 2004, s.68). 

 
På liknande sätt upplevde Selander (2003) skoltiden. Småskoleåren innehåller många 
konflikter med de andra barnen i skolan. De retas och ger sig på Selander (2003) fysiskt. Efter 
mammans död blir det ännu värre och det leder till koncentrationssvårigheter och psykisk 
frånvaro när det uppstår jobbiga situationer i skolan. Fröken i skolan är orättvis och ger 
Selander (2003) skulden för saker som andra barn gör.  
 

Dagarna går fruktansvärt långsamt. Jag går i skolan, jag har just börjat i 
tredje klass. Det går inte att koncentrera sig på vad fröken säger. Jag kan 
inte samla tankarna och fröken gnatar på mig och förebrår mig för att jag 
inte har läst läxan, inte sover tillräckligt och inte är uppmärksam. Vet de 
inte att mamma dött, tänker jag (Selander, 2003, s. 54). 

 
Utbildningarna som följer senare i livet för Selander (2003) är olika men genomförs trots 
svårigheterna med det vardagliga livet som ständigt försvårars av schizofrenin. Det som 
upplevs som mest besvärligt under studietiden är relationerna till olika människor och alla 
beslut som ska tas, inte studierna i sig. Att inte känna sig hemma någonstans eller att inte hitta 
personer som ger den bekräftelse som behövs för att få en känsla av att bli sedd. 
 
Sjukdomen i Selanders (2003) liv tar så stor plats att ett arbete inte går att behålla. Stressen på 
jobbet, möten med nya människor ledde bara till att koncentrationen försämrades. Vilket 
resulterade i att mindre arbetsuppgifter blev gjorda och ansvarsfulla uppgifter kunde inte 
utföras alls. Känslan av att inte kunna misslyckas gör att även den minsta uppgiften blir ett 
stort projekt som tar på krafterna. För att hinna med alla arbetsuppgifter tar Selander (2003) 
med sig arbetet hem på kvällarna utan att berätta detta för någon. Vilket leder till trötthet, 
orkeslöshet och irritation. När stressen ökar och sjukdomen förvärras kommer ångesten 
krypande och han får lämna sitt jobb men en känsla av skam och misslyckande. Det medför 
också att den ekonomiska situationen försämras  vilket leder till ytterligare känslor av stress 
och hopplöshet. 
 

Tvångsmässigheten att inte göra ett enda fel, för mig in i situationer som nu 
ter sig fullständigt absurda (Selander, 2003, s. 169). 

 
Viljan att kunna försörja sin familj och få känna sig som en familjefar driver Selander (2003) 
till att börja arbetsträna som vaktmästare i ett mindre hyreshus. I början består 
arbetsuppgifterna av mindre åtagande då förmågan att klara av ett arbete är låg. Detta leder 
snabbt till större uppdrag vilka inte kan hanteras på ett normalt sätt utan blir till ett tvång, 
både i tanke och i handling.  
 

Aldrig mer ska jag börja med något arbete, förrän jag slipper detta 
djävulska tillstånd att inte kunna sluta (Selander, 2003, s. 235). 
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Problematik i vardagen  
Både Pålsson (2004) och Selander (2003) känner att deras sjukdom är ett hinder för det 
dagliga livet. Detta kan gälla tvångstankar som dyker upp då och då och leder till konstiga 
beteenden och tvångsmässiga handlingar. Hallucinationer dyker upp i vardagen och ibland vet 
de inte om det är verkligt eller inte, det kan bland annat handla om röster och synvillor. Båda 
författarna upplever även en annan värld som människorna runt omkring dem inte ser. En 
värld fylld av demoner, röster eller varelser som vill dem illa. Relationer med andra 
människor är svårt att upprätthålla och de känner sig ofta ensamma. Ångest, oro och osäkerhet 
är känslor som dyker upp när ett möte med en annan person ändå inträffar. 
 
Tvångstankar är vanligt förekommande hos båda författarna och de tar upp hur 
tvångstankarna tar över deras tankar och får dem att utföra handlingar. Det uppkommer 
situationer de vanligtvis inte skulle hamna i, vilket leder till tvångsmässiga beteende som inte 
annars skulle inträffa. Att inte kunna styra över tankar och handlingar sätter Pålsson (2004) 
och Selander (2003) i situationer som får dem att inte klara av andra sysslor de borde ta sig 
an. Pålsson (2004) började få tvångstankar under de tidiga skolåren. Detta ledde i sin tur till 
utmattning och trötta dagar.     
 

Jag led också av tvångstankar. Jag var tvungen att tugga maten fem gånger 
och ständigt gå och undersöka på kvällen att alla lampor var släckta så att 
det inte skulle börja brinna. När jag skulle gå och lägga mig var jag 
tvungen att släcka och tända lampan tills det kändes rätt. Jag var också 
tvungen att gå ut till toaletten och släcka och tända lampan där, gå upp för 
att öppna skåp, titta under sängen eller undersöka knäppningarna i den 
gamla villan. Eller leta efter djävulen. Allt var jag tvungen att göra om och 
om igen, tills jag somnade av utmattning (Pålsson, 2004, s.67). 

 
Selander (2003) påvisar att tvångstankarna tar över vardagen. Han tvingas vidare till att utföra 
tvångsmässiga handlingar om och om igen, ständigt mot sin vilja. Allt blir till ett mönster och 
det upplevs som en ond cirkel som är svår att slita sig loss ifrån och som inverkar stort på 
vardagen. Detta gör det i stort sett omöjligt att ha ett normalt liv med arbete och relationer. I 
ett avsnitt berättar Selander (2003) att han blir stående i duschen och kan knappt röra sig. Det 
tjuter i hans öron och han ser blåa ljussken. I huvudet ställs det krav och känslan av att livet 
förstörs när tvångstankarna når honom. 
  

Det jag känner igen är bytet av mina bilar, alla oändliga byten av kläder 
och skor, byte av orter, lägenheter, yrken, ja allt. Även tandregleringen och 
tungoperationen är utslagen av en omedveten tro, att om jag bara byter, 
ändrar eller låter någon operera mig, så kommer min ångest och inre eld 
att minska (Selander, 2003, s.199). 

 
Pålsson (2003) berättar vidare om hur tvångstankarna leder till onormala handlingar som 
självdestruktivitet i form av skäranden. Det började redan i sexan och blev snabbt en viktig 
del i livet och skärandet blev tillslut en del av vardagen. Att orsaka sig fysisk smärta en lycka 
som ledde till att den psykiska smärtan avtog. Blodlyckan var en stark drog.  

 
Skärandet är mitt sätt att hantera alla starka känslor som överväldigar mig 
och som jag inte annars vet hur jag ska hantera (Pålsson, 2004, s. 11). 
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Gemensamt för böckerna är upplevelser av olika världar. Författarna skriver om osäkerhet till 
vilken värld de befinner sig i eller om de verkligen vill befinna sig där. Oftast söker de sig till 
den andra världen när krav och känslor blir för starka att hantera, som ett slags skydd mot den 
verkliga världen. Den andra världen beskrivs som en värld som inte går att styra över utan 
styrs av andra varelser. Pålsson (2004) gör sin beskrivning av den andra världen som något 
osäkert och skrämmande där demonerna styr helt.   

Ibland står jag med ena foten i Jordsligheten och för ett samtal med en 
människa medan den andra foten är i Ingentinget där demonerna kräver 
min uppmärksamhet, vilket leder till att jag blir väldigt förvirrad och få 
minnesluckor (Pålsson, 2004, s. 38). 

 
Vid flera tillfällen skildrar Selander (2003) om hur han, när det blir diskussioner eller när han 
hamnar i konflikter med personer, försvinner in i sig själv som ett slags skydd. Denna 
försvarsmekanism har funnits sen barndomen men är inte alltid förknippad med lättnad eller 
trygghet utan resulterar ofta i negativa känslor som ångest och rädsla.    

 
Vi diskuterar och har olika uppfattning. Då kommer det en strömning i min 
kropp och jag åker in i mig själv. Blir frånvarande. Känslan är otäck och 
ångestfylld och jag blir rädd. Det känns overkligt (Selander, 2003, s. 130). 

 
Pålsson (2004) beskriver vidare att inte veta var man är blir allt starkare och hon vet knappt 
vad som är rätt och fel. Känslan av osäkerhet över det som för friska människor kan tyckas 
helt normalt märktes av allt oftare.  
 

Rädslan stiger och jag känner plötsligt en osäkerhet i fråga om jag 
verkligen befinner mig i samtalsrummet eller inte (Pålsson, 2004, s. 147). 
 

Pålsson (2004) upplever de rösterna tydligast och beskriver dem som krävande. Den egna 
viljan försvinner helt och rösterna styr vardagen. Kommentarer på allt som görs och inte görs, 
hot och hånskratt skriker i huvudet hela tiden. Upplevelser att vara iakttagen ledde till en 
ständig oro och tvång till att utföra onormala handlingar.  
 

Med tiden blev rösterna allt starkare och mer krävande, de kommenterade 
allt jag gjorde och satte upp regler som jag var tvungen att följa (Pålsson, 
2004, s. 78). 

 
 
DISKUSSION 
Metoddiskussion  
Syftet med denna studie var att belysa hur personer med schizofreni upplever sin livsvärld. 
För att få en direkt tillgång till människors upplevelser och beskrivningar av hur det är att leva 
med schizofreni användes självbiografiska böcker framför vetenskapliga artiklar som 
underlag till studien. Holme och Solvang (1986) menar att genom att använda självbiografier 
blir informationen istället mer personlig och skapar en djupare och mer fullständig 
uppfattning av den företeelse som studeras vilket passar syftet med studien.  
Analysen har genomförts som en kvalitativ litteraturstudie grundad på två självbiografiska 
böcker som är skrivna av personer som levt med sjukdomen schizofreni under många år. 
Willman och Stoltz (2002) skriver att just en kvalitativ forskningsmetod har som mening att 
tolka erfarenheter och upplevelser.  
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Enligt Ekengren och Hinnfors (2006) är en huvudregel att materialvalet ska möjliggöra att 
svara på syftet i studien och att materialet ska vara anpassat till undersökningen.  
Detta stämmer väl överrens med de val av material som har gjorts till denna studie då det har 
använts två självbiografiska böcker för att få ett så övergripande och innehållsrikt resultat som 
möjligt. Eftersom Selander (2003) och Pålsson (2004) lider av schizofreni och stundvis 
befinner sig i psykoser då de inte har någon verklighetsuppfattning kan detta ha påverkat 
deras förmåga av att kunna återge händelser och perioder i sina liv korrekt. Holme och 
Solvang (1986) skriver att detta bör finnas i åtanke när man använder sig av just 
självbiografier. Det blir en fråga om författarens intellektuella och moraliska förutsättningar 
samt hur villig denne är att återge sanningen. Om trovärdigheten i biografierna är hög är detta 
dock ett utmärkt material att använda för undersökandet av bland annat upplevelser. 
 
Med hjälp av inklusions – och exklusionskriterierna samt noggrann genomläsninga och 
diskussion av böckerna ansågs trovärdigheten vara hög. Den ena boken var skriven av en 
kvinna och den andra av en man, detta valdes för att få större förståelse för hur olika kön 
upplever sjukdomen. Dock framkom inga större resultat som var värda att nämna i studien på 
skillnader mellan män och kvinnor med schizofreni och deras upplevelser av sin livsvärld. 
Detta kan bero på att åldersskillnaden var så pass stor mellan de olika författarna till böckerna 
vilket gjorde att de befann sig i olika skeden av livet. Hade däremot två böcker som var 
skrivna av en man och kvinna i liknande åldrar valts skulle troligen jämförelsen underlättats 
och leda till ett rikare resultat. Ålderskillnaden var inte bara negativt utan gav även en bild av 
hur schizofreni kan påverka personer i olika livssituationer. Nackdelarna med valet av att 
använda endast två böcker var att man uteslutande fick följa två personers livsvärld vilket kan 
ha haft en betydelse för resultatet av studien. Om fler böcker inkluderats hade kanske 
resultatet sett annorlunda ut i och med att fler personers livsvärld och upplevelser hade 
analyserats. Fördelen med att de valda böckerna var skrivna på svenska var att viktig 
information och detaljer undveks att gå förlorad vid översättning. Eftersom böckerna till 
största delen är uppbyggda på tillbakablickar kan information och känslor vid vissa händelser 
och upplevelser gått förlorad under åren. Även detta kan ha haft en negativ påverkan på 
resultatet. Hartman (2003) skriver att tillförlitligheten och pålitligheten av en källa är 
beroende av bland annat hur nära i tid och rum som som företeelsen eller händelsen har 
studerats. Efterhand bleknar minnet och känslor och upplevelser blir svåra att återge på ett 
korrekt sätt.  
 
Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod användes för att få en struktur på de valda 
meningarna. Eftersom studien grundade sig på självbiografisk litteratur var det mycket text 
som skulle läsas igenom. Då böckerna var lånade kunde meningarna som svarade upp mot 
syftet inte strykas under direkt i böckerna utan fick skrivas på lappar. Det och att syftet inte 
fanns i åtanke då meningarna först valdes ut resulterade i alldeles för många lappar med 
meningar. Innehållsanalysen upplevdes oklar och fick göras om flera gånger innan de olika 
stegen i metoden tillslut utfördes korrekt. När analysmetoden tydliggjorts valdes slutligen de 
meningar som svarade bäst upp mot syftet ut. Användandet av Graneheim och Lundmans 
(2004) analysmetod ansågs till en början svår att följa och förstå men blev senare till en stor 
hjälp att svara på syftet till studien. 
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Resultatdiskussion 
 
Studien har belyst två olika människors berättelser kring sin sjukdom, schizofreni, och hur de 
upplever sin livsvärld. Det primära var att presentera resultatet utifrån den lästa litteraturen 
och vi är medvetna om att det innebär att resultatet kan bli annorlunda med annan litteratur. 
Resultatet av den lästa litteraturen visar på att personer med schizofreni oftast har haft en svår 
barndom, en barndom som är fylld med skuld och otrygghetskänslor. Inte sällan är föräldrarna 
en stor anledning till dessa känslor. Ett kännetecken och gemensam nämnare för de båda lästa 
böckerna visar att föräldrarnas påverkan i tidig barndom har en stor betydelse för sjukdomens 
utvecklande och förlopp. Pålsson (2004) känner redan som barn att hon är annorlunda och att 
familjen inte fanns där för henne. Hon känner sig som en skugga som ingen ser. Detta beror 
dels på hennes mammas ständiga depressioner och frånvarande och hennes pappas 
alkoholmissbruk. Om familjen hade visat närvaro i hennes liv tidigare kunde hon fått vård 
tidigare och därmed levt ett normalt liv.  Vidare läser vi i Selander (2003) och reflekterar över 
att han upplever tidigt i livet en stor och tragisk förlust i form av mammans död. Ingen ser 
honom längre och han känner sig mest ivägen hemma då pappan inte visar honom respekt 
eller kärlek. Efter denna händelse förvärras känslor som skuld och ensamhet, vilket leder till 
beteenden som bland annat inåtvändhet och rösthallucinationer. Detta stämmer väl överens 
med vad Malm et al. (1990) skriver om att tidiga separationer hos känsliga människor kan 
leda till beteendestörningar. Dessa störningar kan upplevas som ett kluvet och okoncentrerat 
beteende. Även Baily och Galvin (2007) kan stödja detta resultat då de menar att livsvärlden 
upplevs olika beroende på vilka upplevelser och händelser som har inträffat tidigare i livet. 
Det är då viktigt att belysa jobbiga händelser som har hänt i livet och som kan förklara varför 
personer med schizofreni upplever sin livsvärld på ett visst sätt. Även om Selanders (2003) 
far var i livet under barndomen och en bra bit in i vuxenlivet så var kontakten mellan dem 
mycket dålig. Fadern var ofta frånvarande i sinnet och visade aldrig några känslor. Pålson 
(2004) beskriver känslan av ensamhet som tung då modern var frånvarande på grund av 
depression. Om familjen hade gett stöd till både Selander (2003) och Pålsson (2004) så hade 
nog framtiden sett annorlunda ut för båda. Det var då familjen började bry sig de båda 
författarna kände styrka och kunde kämpa sig ur sin sjukdom. Pålsson (2004) beskriver även i 
sin bok att hennes yngre bror betydde allt för henne och att hon inte ville svika honom. Detta 
kan vara en grund till att hon aldrig gav upp helt och lämnade sin familj, fastän hon hade det i 
tankarna. 
 
I denna studies resultat framkommer det också att personerna som lever med schizofreni är 
medvetna om att deras handlingar och tankar är onormala men att de inte kan skilja på vad 
som är rätt och fel. Ofta leder det till att det dagliga livet i form av studier och arbete inte går 
att genomföra på ett normalt sätt. Pålsson (2004) beskriver att redan på dagis fanns det 
problem kring henne och lek med andra barn var inte en självklarhet. I de tidiga skolåren 
började bråken med lärarna förvärras och det ledde till koncentrationssvårigheter och 
frånvarande. I båda böckerna fann vi att författarna var tystlåtna och inåtvända och de drog 
sig undan andra människor. Beteendet kan då leda till att de får svårt att klara av relationer 
och samarbetet med andra och därmed svårt att klara av och att behålla ett arbete. Vidare har 
vår analys belyst att eftersom tvång i tanke och handling är ett vanligt symptom hos Pålsson 
(2004) och Selander (2003) är det svårt för dem att behålla en normal relation.  
 
Även känslan och upplevelsen av att leva i två världar försvårar arbetslivet. Båda författarna 
upplever de olika världarna på liknande sätt men känner även rädsla för dem. Selander (2003) 
får skuldkänslor och känner sig misslyckad då på grund av sina tankar och handlingar inte 
klarar av att behålla sitt arbete. Viljan av att ha ett arbete och kunna försörja sin familj är 
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mycket stark och när detta inte lyckas ledde det till depression och ångest. Pinikahana, 
Happell, Hope och Keks, (2002) skriver att när förhoppningarna på livet inte stämmer 
överrens med hur det verkligen blir kan människor med schizofreni inte riktigt hantera detta 
på ett normalt sätt. Motgångar ökar stressen som i sin tur förvärrar symptomen. De berättar 
samtidigt att förväntningarna på livet är betydligt lägre hos personer med schizofreni. Som 
Haugsgjerd (1999) förklarar utgör arbetet en central del av våra liv och att förlora möjligheten 
till att arbeta innebär en förnedrande situation som kan leda till depression, bitterhet, en känsla 
av meningslöshet och obalans i familjen.  
Det kan jämföras med Selanders (2003) liv då han sjönk ner i en depression när jobbet 
förlorades. Det beskrivs även att situationen på arbetet upplevdes som ohållbar och att 
Selander (2003) mådde allt sämre ju längre tiden gick. När anställningen avslutades blev även 
den ekonomiska situationen sämre. Detta stöds även av Malm et al. (1990) då de skriver att 
arbetslöshet och social misär ofta går hand i hand med schizofrenipsykoser och att det är svårt 
att veta vad som är orsakan och vad som är verkan. Trots detta så är det livsviktigt för 
personer med schizofreni att ha en sysselsättning. 
Detta innebär att även om Selander (2003) hade fått behålla sitt arbete är det inte säkert att 
han hade mått bättre. Om arbetsgivaren hade kunnat erbjuda ett jobb med mindre ansvarsfulla 
uppgifter är det möjligt att det hade fungerat att stanna kvar men då detta var omöjligt ledde 
det till att Selander (2003) fick avsluta sin anställning. Viljan av att kunna arbeta är stor men 
orken eller förmågan finns inte under vissa perioder i livet, något som upplevs som en känsla 
av skam och ett stort misslyckande. 
  
Det framkom även i studien att tvångstankarna och tvångshandlingarna som personerna i 
böckerna upplever blir ett stort problem i vardagen och påverkar deras liv negativt. Cullberg 
(2003) menar att personen ofta inte upplever handlingarna som något fel, de känner sig istället 
trygga i det.  Men om personen blir avbruten kan detta leda till stark ångest. Vilket man får 
uppleva i både Pålssons (2004) och Selanders (2003) liv. De är själva medvetna om deras 
tvång i tanke och handling men klarar inte själva av att bryta mönstret. Haugsgjerd (1999) 
skriver att många personer med schizofreni själva vet om vad de ska göra för att förbättra sin 
nuvarande situation men att de saknar handlingskraften att genomföra  det.  Selander (2003) 
beskriver ett ständigt byte av kläder och bilar som ett sätt att försöka få ro i sin oroliga själ. 
Då livsvärlden är en stor del av de vardagliga sysslorna och känslorna är det omöjligt att 
sjukdomen inte påverka den. Pålsson (2004) och Selander (2003) känner sig begränsade i sin 
livsvärld och ensamma i sin ständiga kamp mot de tvångsmässiga tankarna och handlingarna. 
Enligt Haugsgjerd (1999) är ett psykotiskt tillstånd både skrämmande och ensamt. 
Upplevelserna som människor med en schizofrenipsykos genomgår är svåra att förmedla till 
andra, vilket ökar känslan av ensamhet. Trots svårigheter med att umgås med andra individer 
har dessa personer oftast en stark önskan om att berätta för andra vad de känner och upplever i 
sitt inre. För att på så sätt kunna få ordning och struktur i de känslor och tankar som finns. 
Det framkommer även att personerna i böckerna helst undviker möten med andra människor 
men om något möte med en annan individ är oundvikligt genomförs detta med osäkerhet och 
ångest. Biley och Galvin (2007) menar att just ensamheten hos personer med schizofreni är 
särskilt uttalad. Genom att livsvärldarna hos schizofrenisjuka individer och friska människor 
är så olika blir möjligheterna att umgås och förstå varandra mycket små. Vilket i sin tur leder 
till ett avståndstagande både från människor med schizofreni och friska personer. Detta 
stämmer väl överrens med hur personerna i böckerna upplever sin ensamhet. Känslan av att 
vara ensam och känna utanförskap är en central del av livet för båda individerna. Svårigheter 
med att träffa nya människor och etablera relationer är en stor del av deras vardag och 
undviks gärna.  Periodvis mår de så dåligt att ingen annan människa når dem, de drar sig 
undan och vill inte ha social kontakt. Enligt Acil, Dogan och Dogan (2008) drabbas i stort sett 
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alla personer med schizofreni av misstänksamhet och känslor av att inte kunna lita på sin 
omgivning. Detta leder i sin tur leder till att de undviker andra människor vilket resulterar i 
social isolering. Ensamheten är därför ett stort problem och en stor del av livet för personer 
med schizofreni. 
En livsvärld som skiljer sig från andra människors gör det också svårare att umgås med andra 
individer. Inte sällan finns känslan av att andra personer stör deras tankar och gör dem 
okoncentrerade hos båda författarna. Den röda tråden vi fann när böckerna lästes var att en 
schizofren sjuk människa har svårt att klara påfrestningar hur små eller stora de än är i det 
vardagliga livet. 
 
SLUTSATS 
 
Denna studie visar att personer med schizofreni har svårt att lära känna och lita på människor 
vilket ofta leder till social isolering. Detta innebär även att de har svårt att genomföra studier 
och att behålla ett arbete. I resultatet framkommer det att upplevelser under barndomen och 
föräldrarnas frånvaro resulterar i upplevelser av skam och otrygghet och detta följer dem hela 
livet. Personerna känner båda skam för sin sjukdom och försöker dölja den i form av 
självdestruktivitet och flykt från den dagliga vardagen. Sjukdomen har inneburit ett försämrat 
liv med många hinder i vardagen. Det framkommer även att när de känner kärlek och stöd 
känner de även hoppet om att bli friska. Denna studie ger en tydlig bild och förståelse av hur 
en person med schizofreni upplever sin livsvärld.  
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