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Sammanfattning 
Bakgrunden beskriver att det i samhället finns en stereotyp av hur människor med 

schizofreni är. Studien behandlar begreppen kommunikation, livsvärld, 

sjukdomslidande och subjektiv kropp. Tidigare studier har visat att personer som 

lever med schizofreni kan ha problem i det sociala samspelet. Syftet med studien var 

att beskriva hur livsvärlden upplevs av en person med schizofreni. Metoden som 

användes var en kvalitativ litteraturstudie på en självbiografisk bok, skriven av en 

person som lever med schizofreni. Analysen inspirerades enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) innehållsanalys. Resultatet utgörs av fyra huvudkategorier: en 

inre värld, att uppleva respekt, rädsla att förlora kontrollen och ett inre kaos. I 

diskussionen framkom bland annat att personen i studien kände ensamhet och 

utanförskap på grund av brister i det sociala samspelet.  

 

Nyckelord: kommunikation, livsvärld, schizofreni, sjukdomslidande, subjektiv 

kropp. 
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INLEDNING 

 

Genom att förstå hur en person som lever med schizofreni upplever sin verklighet, sin 

livsvärld och sitt lidande, kan dessa personer bemötas utifrån ett förståelseperspektiv. 

Författarna menar även att en sådan förståelse ger bättre kvalitet i omvårdnaden. Studien 

syftar till att beskriva hur en person med schizofreni upplever sin livsvärld. Cullberg 

(2005) beskriver schizofreni som en av de mest tragiska och samtidigt mest fascinerande 

sjukdomarna (a.a.). Har personer som lever med schizofreni ett annat sätt att se på 

världen och livet? Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver 

att många vårdare inom psykiatrin talar om psykisk sjukdom och psykiatriska symtom. 

Nytänkande vårdare talar om olika former av psykiskt lidande istället för psykiatriska 

diagnoser (a.a.). Det är i en sådan nytänkande vårdvetenskaplig anda som studien 

kommer att genomföras. 

 

BAKGRUND 

 
Schizofreni 
Enligt Cullberg (2005) är schizofreni en allvarlig psykisk sjukdom som innebär defekter i 

perceptionen eller verklighetsuppfattningen. Grundsymtomen för schizofreni är 

associationsrubbningar, autism, ambivalens och affektiva rubbningar. En person med 

schizofreni drabbas också av gravt desorganiserat tänkande, vanföreställningar och 

hallucinationer. Störningen rör huvudsakligen kognitionsförmågan och kan yttra sig på 

beteendemässiga och känslomässiga sätt. Autism, som är ett av grundsymtomen för 

schizofreni, innebär en inåtvändhet och en avsaknad av intresse för stimuli utifrån. 

Människor med schizofreni lyssnar inåt och är svåra att få kontakt med när de befinner 

sig i sin inre värld. Associationsrubbningar gör att det kan vara svårt för utomstående att 

följa med i sådana tankegångar där någon plötsligt avbryter sig mitt i en mening, för att 

sedan tystna eller komma med en fortsättning som kanske inte går att förstå. 

 

 
Kommunikation 
Ordet kommunikation har sitt ursprung i latinets communicare, som innebär att något blir 

gemensamt. Kommunikation är grunden till alla sociala relationer. Kommunikationen är 

en hörnsten för identitet och möten med andra människor. Betydelsen av ordet är att dela 

med sig av något och att meddela sig. Exempelvis innebörder, tankar, känslor, handlingar 

och värderingar (Nilsson och Waldemarson, 1994).  
 

Nilsson och Waldemarson (1994) skriver vidare att kommunikation kan vara en hjälp att 

få identiteten bekräftad och med kommunikationen kan människor visa och läsa ut 

upplevelser och reaktioner hos varandra. Kommunikation bidrar till människans mognad 

och hennes utveckling av jaguppfattningen eftersom uppfattningen av den egna 

identiteten är starkt påverkad av hur människan tror hon uppfattas av andra. Kunskap om 

vad i beteendet som accepteras och uppskattas fås genom kommunikation med 

omgivningen. Jämförelsevis används bara en liten del av den vardagliga 

kommunikationen till förmedling av fakta, medan större delen av tiden ägnas åt att finna 

egen identitet och stärka den. Det är genom kommunikation med andra människor som 

det skapas ordning i den upplevda världsbilden, där personer och händelser namnges och 

kategoriseras. Detta samspel får världen att bli mer gripbar och lätthanterlig. Vidare 
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menar Nilsson och Waldemarson (1994) att människan är instängd i ett fängelse som 

utgörs av kroppen, men att hon med språkets hjälp kan nå ut till andra människor och 

deras egna inre världar. Sociala processer får utrymme genom mellanmänsklig 

kommunikation, vilket leder till samspel med andra människor i form av till exempel 

närhet och gemenskap, men även avund och fientlighet. Samma förmåga som gör att 

människan kan skapa avstånd till- och stöta bort andra, används också för att visa kärlek 

och vänskap. En förutsättning för ett sådant samspel är att denna förmåga fungerar. Utan 

denna blir relationen och självkänslan påverkad och kommunikationen otillräcklig.  

Dahlberg et al. (2003) menar att det är av stor betydelse att upprätthålla mellanmänskliga 

relationer i livet, då det är just genom relationer till andra som det är möjligt att förändras 

och utvecklas. Tillvaron får innehåll och innebörd genom språket och genom en dialog 

med människor i omgivningen. Genom att förstå och uppfatta samma saker och liknande 

innebörder som andra gör, blir människan bekräftad och upplever mening i tillvaron. 

Eriksson (1987) menar att människor har en önskan om att få bekräftelse på det som de är 

och på det som de skapar. Att bli bejakad är att verkligen bli bekräftad och att få 

verifierat sin rätt att få vara sig själv. Genom bekräftelse får människan mod och kraft att 

gå vidare. Förutsättningen för att en människa ska få bekräftelse är att någon har lyssnat 

till henne.  

Belin (1994) beskriver att det kan vara en förvirrande upplevelse att möta en person med 

schizofreni. Förvirringen hänger ihop med språket och sättet, som människor med 

schizofreni kan uttrycka sig med. Detta kan vara svårt att hantera för utomstående, då en 

person med schizofreni kan ha en helt annan föreställning om verkligheten. Dahlberg et 

al. (2003) menar att det lätt kan uppstå missuppfattningar i kommunikationen, vilket kan 

påverka förtroendet och samhörigheten i en relation negativt. Enligt Nyström, Dahlberg 

och Segesten (2002) upplever personer med schizofreni en existentiell ensamhet på grund 

av svårigheterna med mellanmänskliga relationer. De har svårt att skapa nya kontakter. 

Lidandet hos personer med schizofreni kan minska om de blir accepterade för de 

individer de är utan krav på personlig utveckling.  

Eriksson (1987) anser att när någon pratar på ett sätt som är svårt att förstå, till exempel i 

ett psykotiskt tillstånd, får det inte behandlas som något nonsensbetonat. Att ignoreras är 

förödmjukande och kan upplevas av en person med psykiskt sjukdom som att han eller 

hon blir behandlad på detta vis för att han eller hon är sjuk eller annorlunda och därmed 

inte behöver tas på allvar. 

 

Livsvärld 
Att se patienten genom ett livsvärldsperspektiv innebär att försöka förstå hur patienten 

menar, eller vad patienten försöker uttrycka. I begreppet livsvärld uppmärksammas 

människors vardagsvärld och vardagliga tillvaro, med betoning på deras upplevelser och 

erfarenheter. Genom livsvärlden älskar, hatar, leker, arbetar, tycker och tänker 

människor. Här söks innehåll och mening i livet. Via livsvärlden existerar människan och 

så länge hon lever kommer hon aldrig ur den (Dahlberg et al., 2003).  

När det talas om livsvärld, fokuseras inte bara på världen eller subjektet i sig, utan 

relationen mellan världen och subjektet. I livsvärldsteorin framhävs människors bakgrund 

och upplevelser (Dahlberg et al., 2003). Fenomenologi, som är en filosofisk inriktning, 

betyder läran om det som visar sig. Begreppet livsvärld har vuxit fram ur de 

fenomenologiska tankegångarna (Bjurwill, 1995). Människor föds in i en värld som inte 
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kan väljas, då de kulturella, språkliga, sociala och historiska faktorerna redan finns där. 

Influerade av dessa faktorer skapas hos oss genom egna tankar och erfarenheter våra egna 

livsvärldar (Bengtsson, 1998). En annan utgångspunkt i livsvärldsbegreppet är 

människans unikhet. Det är människans samlade erfarenheter som gör henne unik. Olika 

individer kan ha liknande erfarenheter, men kan ha upplevt dem på olika sätt (Dahlberg et 

al., 2003).  

Enligt Corin (1990) finns det två sätt att se på sjukdomen schizofreni. Ett sätt är att endast 

se symtomen, som avslöjar sjukdomen. Ett annat sätt är att se sjukdomen som ett 

fenomen som ger uttryck för ett särskilt sätt att förhålla sig till världen. Genom att se hur 

en person med schizofreni uppfattar verkligheten och sätta det i relation till dennes 

erfarenheter kan patienten ses från ett livsvärldsperspektiv.  

Caron, Tempier, Mercier och Leouffres (1998) studie visar att många personer med 

schizofreni upplever att de inte har ett tillfredställande socialt kontaktnät. Det 

framkommer i studien att detta leder till en försämrad livskvalitet då de inte får 

tillräckligt socialt stöd. Det visar sig även att dessa patienter kopplar bekräftandet av sitt 

egenvärde till en högre livskvalitet. I en studie av Knight, Wykes och Hayward (2003) 

framkommer att i samhället finns, hos många människor, även bland dem som drabbas av 

sjukdomen, en stereotyp av hur människor med schizofreni är. Denna bild uppkommer 

genom fördomar från omgivningen och leder ofta till diskriminering av och dålig 

självkänsla hos dem som drabbats av sjukdomen. Det är denna bild de ständigt försöker 

motarbeta i sin kamp för att accepteras i sociala sammanhang. 

 

 

 

Subjektiv kropp 
Dahlberg et al. (2003) anser att det är genom kroppen som människan har tillgång till 

livet. Den subjektiva kroppen är både fysisk psykisk, existentiell och andlig. Den är fylld 

av minnen, erfarenheter, upplevelser och kunskap. Människan har inte bara en kropp, hon 

är sin kropp. Genom begreppet subjektiv kropp ses människan ur ett helhetsperspektiv. 

Människan skiljer inte mellan kroppen och jaget. Upplevelsen är den levda kroppen, en 

helhet. Vidare menar Dahlberg et al. (2003) att först när människan upplever ett lidande 

blir kroppen märkbar för oss på ett särskilt sätt. Det finns alltså en djupare innebörd av 

ohälsa och lidande än bara symtom och diagnos. Varje förändring i kroppen innebär en 

förändrad tillgång till världen och till livet. Lidande och ohälsa skapar en obalans och 

tillvaron blir lika skör som den subjektiva kroppen.  

Personer som lever med schizofreni förklarade att deras upplevda tillvaro ibland var 

obehaglig och ibland som en skyddande kokong. I en illusorisk verklighet kan det vara 

svårt att avgöra var den egna kroppen börjar och var den slutar. Även distansen mellan 

den egna kroppen och andra människor tycks vara svårdefinierbart (Hayne och Yonge, 

2003). Knight et al. (2003) beskriver att det med diagnosen schizofreni följer en skam 

och en känsla av att ha fått en stämpel som ”sinnessjuk”. Studien visar att det är vanligt 

att identifiera sig med sin diagnos. Det visar sig även vara vanligt hos dem som fått 

diagnosen schizofreni, att uppleva en känsla av att förlora sin egen identitet och att känna 

utanförskap. 
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Sjukdomslidande 
Hawley och Jensen (2007) skriver att lidande är något som upplevs av människan i sin 

helhet. Kroppen lider inte, människor gör. Lidande kan bottna i de fysiska, psykologiska, 

sociala och själsliga domänerna hos en individ och vars och ens uppfattning av lidande är 

individuellt, vare sig källan till lidandet är smärta, en händelse, ett möte eller en situation. 

Den ålderdomliga innebörden av ordet lida är att hålla ut, bära och tolerera. Lidandet kan 

också beskrivas som en börda.  

I en studie av Corin (1990) framkommer att personer med schizofreni känner ett slags 

utanförskap som ofta upplevs som mycket smärtsamt. Vidare menar Corin (1990) att de 

två sociala normer som värderas högt är att ha en livskamrat och att ha ett arbete och att 

detta är något som en person med schizofreni ofta inte klarar av att ha, vilket kan bidra 

till det utanförskap de ofta känner. Även Erdner, Nyström, Severinsson och Lützén 

(2002) menar att personer med schizofreni ofta upplever ensamhet men att de trots detta 

är oförmögna att etablera nya vänskaper. De menar även att dessa personer har insikt om 

att deras isolering skapar problem. Många har även en insikt om vad de kan göra för att 

förbättra sin situation genom olika handlingar, men detta faller på förmågan att handla 

eller att ta initiativ till att verkligen göra något åt det. Det framkom att personerna i 

studien såg det som livsviktigt att ha vänner och att ha någon form av sysselsättning. När 

de upplevde en stark känsla av ensamhet upplevde de att symtom som till exempel 

rösthallucinationer förvärrades. Detta härledde de själva till hur viktigt det är att ha ett 

socialt kontaktnät. En del hade vänner men kände sig ändå ensamma då de i vissa 

perioder upplevde svårigheter i att träffa till och med vännerna. Symtom som till exempel 

hallucinationer skapade restriktioner i deras liv, speciellt i samband med kontakt med 

andra. Brist på vänner och meningsfull aktivitet ledde till ett existentiellt vakuum. 

Dahlberg et al. (2003) anser att själva sjukdomslidandet verkar vara sammanvävt med det 

existentiella lidandet. Livslidande och sjukdomslidande är i psykiskt lidande 

svårskiljbara. Enligt Eriksson (1994) har lidandet tre akter: bekräftandet av lidandet, 

själva lidandet och försoningen, där försoningen kan symbolisera vägen fram till en ny 

fas i livet. Att bekräfta någons lidande är att finnas där, att inte överge, att visa att ”jag 

ser”. Att någon ser lidandet kan vara en tröst. Att inte bekräfta det är att bortförklara eller 

överse lidandet, vilket ofta bara leder till mer lidande för människan i fråga. I själva 

lidandet är det viktigt att inte ta ifrån människan hennes lidande genom att försöka 

bortförklara det. För att kunna uppnå en försoning med lidandet är det viktigt att 

acceptera och kanske kunna se en mening i lidandet. Det finns många vägar som leder till 

försoning. Oavsett hur en människa tar sig dit innebär det att hon har genomgått en 

förändring (Eriksson, 1994). 

 

SYFTE 

 
Syftet var att beskriva hur en person med schizofreni upplever sin livsvärld. 
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METOD 

 
Studien var en kvalitativ litteraturstudie och grundades på en självbiografisk bok, skriven 

av en person med diagnostiserad schizofreni. En kvalitativ studie har förståelse som sitt 

huvudsakliga mål. Kvalitativa studier ger en utgångspunkt som leder till bättre förståelse 

för vad lidande innebär, hur livet gestaltar sig i relation till hälsofaktorer och processer 

och hur personliga upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov kan mötas 

(Friberg, 2006). För att få ett inifrånperspektiv genomfördes studien med hjälp av 

självbiografisk litteratur. Författarens egna ord och berättelser i boken analyserades för 

att komma så nära hans verklighetsuppfattning som möjligt.  

 
 
 
Urval  
Böcker söktes med schizofreni som sökord i bibliotekskatalogerna på Karlskrona 

stadsbibliotek och på Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek. Detta resulterade i 23 

träffar på stadsbiblioteket, respektive 15 på högskolebiblioteket. Många av dessa träffar 

var facklitteratur eller fiktiv litteratur och valdes av den anledningen bort, likaså böcker 

skrivna av anhöriga och terapeuter eller utländska författare. En bok på vartdera 

biblioteket stämde överens med syftet, men den bok, som slutligen valdes för analys, 

fanns inte med bland träffarna på sökordet. Denna framkom genom tips från någon som 

läst den. Den bok som valdes ut motsvarade syftet, då den byggde på ett inifrånperspektiv 

från en person med schizofreni. Författaren av boken kommer från Sverige, vilket gör att 

texten inte först genomgått översättning från annat språk, vilket var anledningen till att 

böcker av utländska författare valdes bort. På så sätt kom författarens eget språk och 

ursprungliga uttryck fram. Boken ger en personlig skildring om ett liv präglat av 

schizofreni. Personen i boken beskriver på ett mycket målande och lättförståeligt sätt sina 

upplevelser från pubertet till vuxenliv. De målande beskrivningar och den tydlighet som 

fanns i språket gjorde att författarna till föreliggande studie slutligen bestämde sig för 

denna bok. 

 

Analysmetod  

Analysen inspirerades av en innehållsanalysmodell av Graneheim och Lundman (2004). 

Denna modell innebär att materialet genomgås i olika steg. Analysen inleddes med att 

läsa boken en gång, för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter lästes boken en gång 

till och denna gång markerades intressanta stycken i boken. Steg ett var att med syftet 

som utgångspunkt anteckna stycken som utgjorde grunden för de så kallade 

meningsenheterna. Dessa fördes därefter in en tabell (se tabell 1). Steg två: Varje 

meningsenhet kondenserades därefter för att den underliggande innebörden skulle lyftas 

fram. Det tredje steget var att genom kodning frigöra dessa kondenserade 

meningsenheter, så att var och en sådan fick en passande kod. När koderna var skrivna 

skapades en bättre överblick inför kategoriseringen. Steg fyra var att dela in de koder som 

hade ett samband i grupper, som vi kallar subkategorier. En del av dem fick inte någon 

subkategori, utan istället enbart en kategori. De subkategorier som hade liknande 

innebörd, fick, enligt steg fem ett passande samlingsnamn som i studien nämns som 

kategori. Ett exempel på analysförfarande kan ses nedan i tabell 1. Övriga steg i analysen 

redovisas i bilaga 1. 
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Tabell 1 

Meningsenhet Kondensering Kodning Subkategori Kategori 

”Jag blir bekräftad 

som den jag är, inte 

som samhället vill 

ha mig. Han ser mig. 

Han tar mig på 

allvar. Jag blir inte 

bara en 

journalanteckning, 

och jag blir inte 

bara en diagnos.” 

(Selander, 2003, s. 

211). 

Jag blir bekräftad 

som den jag är. 

Någon ser mig och 

tar mig på allvar som 

den jag är som 

individ. 

Att bli sedd och 

bekräftad. 

Att bli bekräftad. Att uppleva respekt. 

 

RESULTAT 

 

Resultatet delades in i fyra kategorier med förekommande subkategorier. Under den 

första kategorin ”Egen inre värld” finns inga subkategorier. ”Att uppleva respekt” har 

subkategorierna ”Att bli bekräftad” och ”att känna välbefinnande”. Kategorin ”Rädsla att 

förlora kontrollen” har subkategorierna ”Att känna ambivalens” och ”Att uppleva tvång i 

tanke och handling” och kategorin ”Ett inre kaos” har inte några subkategorier. 

Begreppen personen, han och denne innefattar författaren till den skönlitterära boken som 

använts i resultatet. 

 
Egen inre värld  
Personen beskriver hur han ibland försvinner in i sig själv. Inne i sin värld stänger han ute 

omvärlden. Han upplever en avskildhet från verkligheten och hör ingenting utifrån. Här 

kan ingen nå honom. Det blir som en egen värld han omedvetet flyr till. Denna värld kan 

ibland vara en trygghet, men ofta upplever personen det som obehagligt. Han bestämmer 

inte själv över när han träder in i denna värld. I de perioder då personen mår sämre 

händer det allt oftare att han försvinner in i sin egen värld. Han känner sig isolerad och 

har härifrån mycket svårt att få kontakt med andra människor. Denna avskärmning från 

verkligheten upplevs som jobbig och han lider av att känna sig så ensam. Han beskriver 

en oförståelse inför sitt eget beteende när han flyr in i sig själv och blir ibland rädd när 

han inte förstår vad som händer. 

 

”Vi diskuterar och har olika uppfattning. Då kommer en 

strömning i min kropp och jag åker iväg in i mig själv. Blir 

frånvarande. Känslan är otäck och ångestfylld och jag blir rädd. 

Det känns overkligt.” (Selander, 2003, s. 130) 

 

Vid flera tillfällen beskrivs hur personen, när denne hamnar i konflikter reagerar med att 

sluta sig. I dessa situationer, när osäkerheten kommer och han inte vet hur han ska 

reagera flyr han in i sin egen värld. I den världen kan han ibland känna sig stark och 

betydelsefull. Det är den känslan som ibland får honom att vilja stanna kvar i det han 

kallar glaskupan. 
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”Inne i min kupa lever jag i fantasivärlden. Jag är stark och 

betydelsefull. Likt en reptil sitter jag i mitt terrarium och iakttar 

världen utanför. När jag någon gång kommer ut, blir jag stel och 

oformlig. Lika bra att stanna i kupan. Instängd.” (Selander, 

2003, s. 217) 

 

När personen var omkring nio år dog hans mamma på sjukhus, trots att hon en gång lovat 

honom att komma hem. Detta uppfattade han som ett stort svek. Från den dag då han fick 

beskedet att hans mamma dött, pratades det inte mer om henne eller orsaken till hennes 

död. När han ger uttryck för sin sorg får han inte gensvar från vare sig familj eller 

utomstående. Det märks tydligt att sorgen tynger honom oerhört, då han inte får leva ut 

den. Det är ett problem för honom att det sällan talas om känslor i hans familj. Personen 

får svårt att gå vidare och beskriver sig vara fast i sin sorg. I sin inre verklighet hör han 

röster, som talar till honom. Han går och gestikulerar och pratar med människor som inte 

existerar i den yttre verkligheten. Bland annat pratar han mycket med sin mamma.  

 

”Efter en stund hör jag inte fröken längre. Jag är inne i min 

fantasi och där lever min mamma fortfarande.” (Selander, 2003, 

s. 72) 

 

I sin inre värld gör han även upp med dem som retats med honom och gjort honom illa 

när han var barn. Han upplever av och till en oro för att möta andra människor, på grund 

av rädsla att bli ockuperad genom att de går in i hans huvud och styr över hans tankar. 

Flera gånger uttrycker han sin förundran över att han blir frånvarande och sjunker in i sig 

själv. Han uttrycker också rädsla för det som händer inuti honom och beskriver vid flera 

tillfällen hur han i samband med konflikter drar sig undan och blir avskärmad utan att 

kunna rå över det. Det är en känsla personen upplever som obehaglig och skrämmande. 

Personen kämpar hela tiden med att hålla kontakten med den yttre världen och att inte gå 

för djupt in i sig själv. Det blir då svårt att skilja på verklighet och fantasi. Det händer 

också att personen blir osäker på sin egen existens och ifrågasätter om han egentligen 

finns till. Dessutom ifrågasätter han sin rätt till att få finnas till och känner sig oduglig 

och otillräcklig. Vid ett tillfälle berättar han hur han blir nonchalerad. Plötsligt upplever 

han på grund av det en osäkerhet på om han verkligen existerar.  

 

”Hela vägen hem sitter jag och nynnar i huvudet på en Ferlinlåt. 

Det sättet har jag lärt mig efter mammas död. Jag kan stänga ute 

omvärlden.” (Selander, 2003, s. 78) 

 

 

Att uppleva respekt 
Personens sjukdom gör att det uppstår svårigheter i att knyta an till andra människor då 

de upplevs som komplicerade. Personen beskriver en längtan efter att hitta någon att 

prata med, någon som lyssnar, någon att lita på. Att hitta någon som verkligen respekterar 

honom för den han är ger en slags verklighetsförankring. Det finns en rädsla att mista de 

vänner och kontakter han har. Det finns en stor längtan att kunna relatera till och få 

respekt av andra, då detta ger personen välbefinnande. 
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Att känna välbefinnande 
Personen känner välbefinnande när han är tillsammans med sin familj och känner då en 

gemenskap. De gånger han i boken beskriver en känsla av välbefinnande är när andra 

visar kärlek och omtanke, när han får bekräftelse. När personen kommer i kontakt med 

sina egna känslor mår han bättre. Ett välbefinnande upplevs när han känner sig trygg och 

älskad, när någon ser och tycker om honom för den han är. Vid flera tillfällen uppträder 

personen som estradör med egen sång och musik. Innan han går upp på scen har han 

prestationsångest och är jätterädd att misslyckas, men väl uppe går det bra. Dessa 

tillfällen får honom att må bra och en stark känsla av välbefinnande infinner sig när 

publiken lyssnar till honom.  

 

”Applåderna vill inte sluta. Folk kramar mig, vingarna växer ut 

på min rygg och i mina ådror spelar det musik. Jag är 

vimmelkantig.” (Selander, 2003, s. 283) 

 
Att bli bekräftad  
Personen har svårt att få kontakt och känna förtroende för människor. Eftersom han 

känner sig så annorlunda uppstår ibland svårigheter att få den kontakt han skulle vilja. 

Personen nämner ett par gånger att han känner mer tillit till exempel för hundar, än för 

människor. Då personen anser att människor är komplicerade har han svårt att få kontakt 

med dem. Under militärtjänstgöringen uppstår svårigheter att få nära mänskliga 

kontakter. Han berättar att han hellre pratar med hundarna, som blir hans bästa vänner. 

När någon lyssnar och bekräftar honom, känner han sig inte lika utanför. Han letar hela 

tiden efter någon som kan lyssna och se honom och på så vis få honom att öppna sig och 

få kontakt med sina känslor.  

 

”Jag blir bekräftad som den jag är, inte som samhället vill ha 

mig. Han ser mig. Han tar mig på allvar. Jag blir inte bara en 

journalanteckning, och jag blir inte bara en diagnos.” (Selander, 

2003, s. 211) 

 

När personen träffar en människa han kan lita på kan han relatera de frågor han har inom 

sig. När han får förtroende för någon känner han en trygghet. Att inte bli förstådd får 

honom att känna sig uppgiven. Han beskriver genomgående i boken att han hör ett surr i 

sitt huvud. Detta surr förvärras vid stressade situationer och när personen mår dåligt. När 

han blir bekräftad och får kontakt med sina egna känslor upphör surret. Personen 

beskriver det som plågsamt att bära alla sina känslor och tankar utan att ha någon att 

prata med dem om.  

 

”Vi pratar och pratar och det känns bra. Hon håller på sig och 

det attraherar mig. Hon har ett härligt leende och trots att vi 

bara pratar kan jag känna något sensuellt. Det rör om i mina 

känslor och jag blir varm. Surret är borta.” (Selander, 2003, s. 

111) 

 

Personen uttrycker en önskan om att bli bekräftad och tagen på allvar som den han är. 

Han vill bli sedd som en individ och inte negligerad. Det är hjälp han vill ha och inte 

mediciner. Det finns en tydlig önskan om att få kommunicera. Personen uttrycker att 

kärlek och omtanke skulle ge den bekräftelse han är i behov av, men ingen har tid. När 

han känner gemenskap med andra människor i form av att kunna relatera till dem och 

deras känslor, känner han bekräftelse. En tydlig önskan finns också om att få existera och 

begära utan att be om ursäkt. 
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 ”Jag ville vara en utslagen blomma. Jag ville inte möta    

bortvända ansikten. Jag ville ha kontakt.”(Selander, 2003, s 

187) 

 
 

Rädsla att förlora kontrollen 
Personen lider av tvångstankar som får honom göra saker han inte egentligen vill eller 

har valt själv. Sjukdomen gör också att han upplever en ambivalens som han inte kan 

kontrollera. Han utvecklar olika system för att försöka återfå en slags kontroll och kunna 

leva ett ”normalt liv”.   

 

 

Att känna ambivalens 
Personen kommer till flera incidenter där hans extrema beslutsångest tar överhanden. 

Inom honom finns en oerhörd rädsla för att fatta fel beslut och för de konsekvenser som 

då eventuellt skulle följa. Han känner det som om någonting skulle gå sönder inom 

honom om det blir fel och har inte själv någon kontroll över sin ambivalens. Det blir som 

om ångesten över att ta beslut styr en del av personens liv. Han lider av det, men det är 

ingenting han kan rå över.  

 

Vid ett tillfälle beskrivs hur han på grund av sin beslutsångest inte kan bestämma vilka 

kläder han ska ha. Han köper kläder, men lämnar hela tiden tillbaka dem till affären. Han 

säger att han hellre går i gamla trasor än att behöva ta ett beslut. Personen får också på 

grund av sin ambivalens problem på jobbet. Då han inte kan ta rationella beslut, blir det 

svårt för honom att sköta sitt arbete. Han flyr från ansvarsfulla uppgifter och klarar inte 

av den stress och de förväntningar hans arbete emellanåt innebär. Han flyr in i sig själv 

mer och mer på rasterna och upplever tillvaron kaosartad. På eget initiativ och utan att 

berätta det för någon, tar han med jobbet hem och jobbar över hela nätterna i en ständig 

oro över att arbetsgivaren inte ska tycka att han duger och presterar tillräckligt.  

 

Han har svårt att bestämma sig i känslomässiga situationer. I samband med stora beslut 

går all energi till att skriva oändliga listor med för- och nackdelar, för att kunna välja rätt. 

Särskilt vid ett tillfälle beskrivs detta väldigt tydligt. Personen funderar på att flytta till 

Umeå för att studera vid universitetet. Beslutet om flytten ska genomföras tar orimliga 

proportioner och trots alla listor och all tid som läggs ner på detta, blir det omöjligt att 

komma fram till ett beslut. Han förklarar att han nästan blir manisk när han skriver dessa 

listor och att det går åt så mycket energi till detta att han efteråt känner sig fullständigt 

utmattad och inte har någon energi kvar. 

 
 
Att uppleva tvång i tanke och i handling 
Personen beskriver hur det är att drabbas av tvångstankar. Han förklarar att han på grund 

av sina tvångstankar hamnar i absurda situationer han aldrig skulle ha gjort annars. De får 

honom att göra saker han egentligen inte vill eller tänkt göra. Vid ett tillfälle berättar 

personen hur han tvångsmässigt dammsuger under alla takpannor på ett hustak tills han 

blir helt utmattad. Han försökte avbryta, men det gick inte, han kände sig tvungen att 

fortsätta tills hela taket var klart. Vidare berättar han att det ibland händer att han blir 

sittandes i bastun, eller ståendes i duschen utan att kunna röra sig. Han klarar inte av att 

”avsluta” och gå. Detta är något som märks i alla de situationer då han drivs av sina 

tvångstankar, just att klara av att bryta upp, trots att han inget hellre vill. Han känner sig 



 12 

kontrollerad av sina tvångstankar och det innebär ännu ett hinder för hans önskan om att 

få vara som alla andra.  

 

”Tvångstankarna tvingar mig att göra saker jag inte vill. Ibland 

blir jag stående i duschen och kan inte röra mig.” (Selander, 

2003, s. 173) 

 
 
Ett inre kaos 
 

”Jag är delad och avstängd. Jag varken ser eller hör. Alla 

skärvorna ligger på marken och mitt liv är i kaos.” (Selander, 

2003, s. 241) 

 

Ett av personens stora bekymmer är att han har svårt att få kontakt med sina egna känslor, 

som han beskriver det. Detta leder till att han inte kan leva ut de känslor han har inom 

sig. Han säger att han har ett kaos inom sig och liknar sig själv med en vulkan. Rädslan 

för att förlora kontroll blockerar olika känslor i honom från att komma till uttryck. Han 

har ett starkt behov av att låta sina känslor komma ut. Han är rädd för att vreden ska bryta 

fram och att han inte ska kunna kontrollera den. Skuldkänslor kommer upp varje gång 

han visar sin ilska. 

 

”I ett helt liv har jag gått med en vulkan i mig. en glödande, 

pyrande och svavelhaltigt giftig sådan, nära till utbrott.” 

(Selander, 2003, s. 22) 

 

Personen förklarar hur han blir fysiskt illamående och yr ibland under de perioder han 

mår som sämst och att han känner livsleda och uppgivenhet. Han möter nya situationer 

med oro, osäkerhet och ångest. Han beskriver hur det har varit fruktansvärt plågsamt att 

bära på allt obehag och alla otäcka känslor. Samtidigt finns där en stark ångest inom 

honom, som får honom att nästan ge upp emellanåt.  

 

Personen är rädd att bli ansedd som galen. Han känner en skam över att bära en psykisk 

sjukdom och hittar på olika sätt att spela frisk för att dölja sitt beteende. Han berättar hur 

han vid varje besök hos sin psykiater ser sig om innan han går in för att se till att ingen 

han känner ser honom. 

 

”Jag hade utvecklat ett raffinerat sätt att överleva, för att ingen 

skulle tro att jag var knäpp. Jag hade mitt lappsystem och jag 

hade mitt sätt att ”spela frisk”.” (Selander, 2003, s. 191) 

 

Personen besväras av när människor som står honom nära blir emotionella och ger 

uttryck för sina känslor. När hans fru visar sorg och smärta försöker han att 

känslomässigt skydda sig genom att skärma av sig, vilket försvårar kommunikationen 

dem emellan. Han känner en emotionell stress och bär på en stor oro och osäkerhet inför 

sociala situationer som innebär krav på honom.  

 

Han säger att han vill lappa ihop sitt inre som är i en enda röra och menar att det finns så 

mycket i hans förflutna som han behöver ta itu med och reda ut, där det viktigaste är hans 

stora behov att få sörja sin mamma. 
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”Jag har vant mig vid att inte prata med någon om mina 

grubbel, så detta blir ett inferno som bara blir värre och värre.” 

(Selander, 2003, s. 169) 

 

Personen har svårt att jobba eftersom han lätt hamnar i stress som försvårar hans situation 

och som förvärrar den psykiska smärtan. På grund av att han till och från är oförmögen 

att arbeta, hamnar familjen i en otrygg ekonomisk situation. Detta ger honom 

skuldkänslor och får honom att känna otillräcklighet. Det förknippas för honom med ett 

sänkt värde på honom själv som människa, man och familjeförsörjare. Personens fru 

känner oro över att inte kunna räkna med hans bidrag till familjens ekonomi. 

Tillsammans med den vardagliga oro över hans sjukdom, som han känner att hon ständigt 

får bära, blir det för mycket. Skuldkänslorna blir ännu tyngre. Det finns en stor längtan 

efter att vara tillräcklig och att återfå förmågan att försörja sig och sin familj. Han får 

ytterligare skuldkänslor när han tänker på att hans fru fått ta hand om både honom och 

barnen under de perioder han mått som sämst och varit frånvarande. Han tycker det känns 

jobbigt att inte alltid ha funnits där för sin familj.  

 

 

 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
Till en början valdes tre olika böcker, för analys. Efter att författarna läst igenom 

böckerna insåg de att tiden inte fanns för att analysera alla tre, då det är mycket 

tidskrävande att analysera skönlitterära böcker. Förutom detta ansåg författarna att 

tillräcklig information för studien fanns att hämta i den bok som slutligen valdes ut. 

Det är möjligt att ytterligare resultat framkommit om fler böcker analyserats. Att 

författarna valde den slutliga boken berodde på att den gav en mycket beskrivande och 

utförlig skildring av hur det är att leva med schizofreni.  

 

En svaghet med att boken är skriven under ett tillbakablickande på personens liv kan vara 

att han ur sitt minne medvetet eller omedvetet kan ha valt bort att berätta vissa delar. Han 

har periodvis mått så dåligt att han inte kunnat skriva om det, på grund av minnesluckor. 

Dessa perioder beskrivs endast kortfattat, vilket ger en begränsad möjlighet till analys. På 

grund av detta bortfall kan resultatet vara ofullständigt. Personens nationalitet och kön 

kan ha påverkat resultatet, då normer och traditioner ser olika ut i olika länder och för 

olika kön och påverkar de förväntningar som finns på människan i samhället. 

Författarna till föreliggande studie ser som en styrka att boken som analyserades skrivits 

direkt på svenska och inte genomgått någon översättning. På så sätt har inga detaljer eller 

ursprungliga uttryck försvunnit.   

 

Genom att använda Graneheim och Lundmans (2004) systematiska analysmodell blev det 

lättare att få fram innehållet utan att lägga in egna värderingar och antaganden i texten. 

Författarna kunde med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) analys se innehållet 

med andra ögon. Genom denna analys framkom information som inte kunde utläsas 

genom att enbart läsa boken. Genom att göra tabeller och analysera isolerade 

meningsbärande enheter var och en för sig, blev det lättare att hitta svaren på 

forskningsfrågan.  
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Resultatdiskussion 
Resultatet visade att det innebär ett lidande för personen att leva med sjukdomen 

schizofreni. De hinder som sjukdomen utgör, leder till en känsla av att inte kunna leva sitt 

liv på det sätt som denne önskat. Personen sluter sig i sig själv, känner sig ensam och 

isolerad och upplever själv ett obehag i detta. Detta stämmer väl överens med det Corin 

(1990) kom fram till om att personer med schizofreni ofta känner ett utanförskap som 

upplevs som mycket smärtsamt. Då personen får svårt att försörja sin familj på grund av 

att han stundvis inte klarar av att ha ett arbete, mår han dåligt och lider även av att inte 

kunna ställa upp ekonomiskt. På samma sätt känner han sorg över att inte finnas där för 

sin familj då han mår dåligt. Att personens livsvärld påverkas av sjukdomen blir 

ofrånkomligt, då denne lever med sjukdomen och dess symtom. Det är ingenting 

personen själv valt, men sjukdomen finns med och kan inte undkommas. Som Corin 

(1990) förklarar är ett sätt att se på sjukdomen som ett fenomen som ger uttryck för ett 

särskilt sätt att förhålla sig till världen. Detta stämmer bra in på personen som, på grund 

av den sjukdom han lever med, påverkas i sitt sätt att finnas till och uppleva världen.  
 

Erdner et al. (2002) menar att många personer som lever med schizofreni har en insikt 

om vad de kan göra för att förbättra sin situation genom olika handlingar, men att detta 

faller på förmågan att handla eller att ta initiativ till att verkligen göra något åt det och 

kunna påverka sin livsvärld. Personen beskriver bland annat hur hans extrema 

beslutsångest och hans tvångstankar tar överhanden. Trots att det är något han är fullt 

medveten om finns det ingenting han kan göra åt det.  

 
Dahlberg et al. (2003) beskriver sjukdomslidande som sammanvävt med det existentiella 

lidandet, vilket passar bra in på personen. Det kan i psykiskt lidande vara svårt att skilja 

livslidande och sjukdomslidande åt. Erdner et al. (2002) menar att personer med 

schizofreni ofta upplever ensamhet men att de trots detta är oförmögna att etablera nya 

vänskaper. De menar även att dessa personer har insikt om att deras isolering skapar 

problem. Enligt Nyström et al. (2002) upplever personer med schizofreni en existentiell 

ensamhet på grund av svårigheterna med mellanmänskliga relationer. Att personen i 

föreliggande studie upplever en stark känsla av ensamhet framkommer tydligt. Under de 

perioder personen mår som sämst drar han sig undan och klarar inte av att ha kontakt 

med den yttre verkligheten. Detta är ingenting personen själv väljer eller vill. Personen 

uttrycker ett lidande över denna ensamhet men ofta även över tillfällen då det blir 

oundvikligt med mänsklig kontakt. Han möter nya situationer med oro, osäkerhet och 

ångest.  

 

Genom bekräftelse får människan mod och kraft att gå vidare (Eriksson, 1987). 

Personens mamma dog och han fick inte någon chans att bearbeta sorgen tillräckligt, för 

att ha en möjlighet att gå vidare i sitt liv. Det som leder till mer lidande för personen är, 

precis som Eriksson (1994) menar, att lidandet inte blir bekräftat, utan istället 

bortförklarat. På sätt och vis blir hans lidande inte bortförklarat, men sorgen han 

genomgår ignoreras genom att den inte talas om (a.a.).  

 

Det framkom även i föreliggande studie att personen bar på en skam över sin sjukdom. 

Han gjorde stora ansträngningar för att dölja för människor i sin omgivning att han hade 

en psykisk sjukdom. Detta beskrivs av Knight et al. (2003) där de i en sin studie menar 

att det i samhället finns en bild av hur en person med schizofreni är. Vidare förklarar de 

att det med diagnosen schizofreni följer en skam och en känsla av att ha fått en stämpel 

som sinnessjuk”.  
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Personer med schizofreni anser det vara livsviktigt att ha vänner och att ha någon form av 

sysselsättning (Erdner et al., 2002). Corin (1990) talar om två sociala normer; att ha en 

livskamrat och att ha ett arbete, samt tar även upp att en person med schizofreni ofta har 

svårt att klara detta. Personen i föreliggande studie beskriver tydligt hur sjukdomen på 

olika sätt påverkat äktenskapet och de arbeten han haft. Han har till exempel problem 

med ambivalens och då han inte kan ta rationella beslut, blir det svårt för honom att sköta 

sitt arbete. Han flyr från ansvarsfulla uppgifter och klarar inte av den stress och de 

förväntningar hans arbete emellanåt innebär.  

Dahlberg et al. (2003) menar att en förändring i den subjektiva kroppen innebär en 

förändrad tillgång till livet och världen, vilket stämmer bra in på personen som får ett 

förändrat förhållande till världen på grund av sin sjukdom. Personen förklarade att den 

inre världen ibland upplevdes som obehaglig, men att den även kunde vara en trygghet. 

Hayne och Yonge, (2003) förklarar att den tillvaro personer med schizofreni ibland 

upplever kan vara både obehaglig och som en skyddande kokong, vilket stämmer in på 

hur personen beskriver sin tillvaro. Enligt Nilsson och Waldemarson (1994) är 

människan instängd i det fängelse som kroppen utgör, men kan genom kommunikation 

nå ut till andra människor. Detta är något som personen har svårt med, då han ofta 

befinner sig i och är upptagen av sin egen inre värld. Väl inne i sin inre verklighet når han 

inte ut till andra och kan då inte komma ut ur det fängelse hans kropp utgör.  

Enligt Hayne och Yonge (2003) kan det vara svårt för en person som lever i en illusorisk 

verklighet att avgöra var den egna kroppen börjar och var den slutar. Även avståndet 

mellan den egna kroppen och andra människor tycks vara svårdefinierbart. När personen 

i föreliggande studie blir osäker på sin egen existens ifrågasätter han om han egentligen 

finns till. Vid ett tillfälle berättar personen hur han blir nonchalerad och plötsligt upplever 

han på grund av det en osäkerhet på om han verkligen existerar. 

Enligt Nilsson och Waldemarson (1994) bidrar kommunikation till människans mognad 

och hennes utveckling av jaguppfattningen, eftersom uppfattningen av den egna 

identiteten påverkas av hur människan tror att hon uppfattas av andra. Även Dahlberg et 

al. (2003) anser att det är genom bekräftelse som människan utvecklas. Det är genom att 

bli bejakad människan blir bekräftad och får verifierat rätten att vara sig själv. 

Förutsättningen för att en människa ska bli bekräftad är att någon lyssnat till henne. 

Personen känner att han har svårt att kommunicera med människor och undrar mycket 

över hur han uppfattas av andra. Detta är något han funderar över genomgående och som 

verkar bekymra honom. Vidare beskriver Nilsson och Waldemarson (1994) hur de 

sociala processer som sker i mellanmänsklig kommunikation leder till samspel med andra 

människor. Eftersom det hos personen förekommer brister i detta samspel har han många 

gånger svårt att känna närhet och gemenskap. Han uttrycker ofta en upplevelse av stelhet 

i kroppen och delar av ansiktet i samvaro med andra då de verkar få hans undermedvetna 

att reagera med nervositet.  

Som Caron et al. (1998) menar leder ett otillräckligt socialt stöd till försämrad livskvalitet 

då det visar sig att dessa patienter kopplar bekräftandet av sitt egenvärde till en högre 

livskvalitet. Personen känner att när någon lyssnar och bekräftar honom minskar känslan 

av utanförskap. När han blir bekräftad och då får kontakt med sina egna känslor upphör 

det han kallar ”surret”. Personen uttrycker en önskan om att bli bekräftad och tagen på 

allvar som den han är. Personen uttrycker även att kärlek och omtanke skulle ge den 

bekräftelse han är i behov av. När han känner gemenskap med andra människor i form av 

att kunna relatera till dem och deras känslor, känner han också bekräftelse. Alltså kopplar 

personen i föreliggande studie bekräftelsen av sitt egenvärde till en högre livskvalitet.  
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SLUTSATS 

 

Denna studie visar att det kan vara svårt för en person med schizofreni att kommunicera 

med personer i sin omgivning, då den inåtvändhet en person med denna sjukdom har 

försvårar det sociala samspelet. Vi anser att detta bidrar till den ensamhet och det 

utanförskap personen i vår studie känner. För att kunna känna sig respekterad och 

därigenom uppleva välbefinnande behövs enligt personen i studien, bekräftelse och 

möjlighet att relatera till andra människor i omgivningen. Av resultatet framgår även att 

personen i studien upplever en skam och försöker dölja sin sjukdom. Det framkommer att 

sjukdomen inneburit ett lidande och utgjort ett hinder för personen i studien att leva det 

liv han önskat. Människor som tar del vår studie ska kunna få förståelse och en tydligare 

bild av hur det kan vara att leva med schizofreni.  
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Bilaga 1 
 
Meningsenhet Kondensering Kodning Subkategori Kategori 

”Jag börjar känna 

mig mer och mer 

isolerad i mig själv 

och surret och 

grubblet tilltar.” 

(Selander, 2003, 

s.123).  

Känner mig isolerad 

i mig själv. Surret 

och grubblet blir 

värre. 

Vara instängd i sig 

själv. 

- En egen inre värld. 

”Innan jag går in i 

huset, ser jag att 

ingen, som jag 

känner, ser att jag 

går till en psykiater. 

Jag går där i ett år 

och varje gång 

samma rutin. All 

denna kontroll och 

tvångsmässighet för 

att slippa bli ansedd 

som galen.” 

(Selander, 2003, s. 

135). 

Innan jag går in i 

psykiaterns hus ser 

jag till att ingen ser 

mig gå in där. Jag 

gör allt för att slippa 

bli ansedd som 

galen. 

Rädsla att bli ansedd 

som galen. 

- Ett inre kaos. 

”Vi pratar och 

pratar och det känns 

bra. Hon håller på 

sig och det 

attraherar mig. Hon 

har ett härligt leende 

och trots att vi bara 

pratar kan jag känna 

något sensuellt. Det 

rör om i mina 

känslor och jag blir 

varm. Surret är 

borta.” (Selander, 

2003, s. 111). 

Jag pratar med en 

kvinna och det känns 

bra. Jag attraheras av 

henne. Det rör om i 

mina känslor. Surret 

är borta. 

Han känner 

välbefinnande och 

surret försvinner. 

Att känna 

välbefinnande. 

Att uppleva respekt. 

”Jag blir bekräftad 

som den jag är, inte 

som samhället vill 

ha mig. Han ser mig. 

Han tar mig på 

allvar. Jag blir inte 

bara en 

journalanteckning, 

och jag blir inte 

bara en diagnos.” 

(Selander, 2003, s. 

211). 

Jag blir bekräftad 

som den jag är. 

Någon ser mig och 

tar mig på allvar som 

den jag är som 

individ. 

Att bli sedd och 

bekräftad. 

Att bli bekräftad. Att uppleva respekt. 

”Tvångsmässigheten 

att inte göra ett enda 

fel, för mig in i 

situationer som nu 

ter sig fullständigt 

absurda.” (Selander, 

2003, s. 169).  

Tvångsmässigheten 

om att inte göra fel 

sätter mig i absurda 

situationer. 

Att genom 

tvångstankar hamna 

i ofrivilligt valda 

situationer. 

Att uppleva tvång i 

tanke och i handling. 

Rädsla att förlora 

kontrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Meningsenhet Kondensering Kodning Subkategori Kategori 

”Till slut går jag 

hellre i mina gamla, 

slitna kläder och 

barfota än att 

tvingas välja, ta ett 

beslut och köpa 

något nytt.” 

(Selander, 2003, s. 

123). 

Till slut går jag 

hellre i gamla, slitna 

kläder än att tvingas 

välja, ta ett beslut 

och köpa något nytt. 

Att inte kunna 

bestämma sig och att 

ge upp i en situation. 

Att känna 

ambivalens. 

Rädsla att förlora 

kontrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

”Situationen på 

Akademibokhandeln 

blir till slut sådan att 

jag undviker 

uppgifter där jag 

behöver ta ställning. 

Ta ett beslut.” 

(Selander, 2003, s. 

170). 

Jag undviker 

situationer där jag 

behöver ta ställning. 

Jag undviker att ta 

beslut. 

Att inte kunna ta 

beslut. 

Att känna 

ambivalens. 

Rädsla att förlora 

kontrollen. 

 

 




