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Sammanfattning  

Bakgrund: Schizofreni klassas som en psykossjukdom som bidrar med en reformerad 

verklighetsuppfattning och som även ger nedsatta förmågor kognitivt och socialt. 

Schizofreni tillhör västvärldens tio mest funktionsnedsättande sjukdomar. Tidigare 

forskning har visat att anhöriga har brist på kunskap kring sjukdomen och detta leder 

bland annat till oförståelse samt att de har svårt att veta hur mycket de ska involvera sig 

i personernas liv. Tidigare forskning har även visat att behandling som gått ut på att 

personer med schizofreni fått dela med sig av sina upplevelser har lett till positiva 

aspekter både för dem själva samt anhöriga och omvårdnadspersonal. 

Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med schizofreni. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie med kvalitativ ansats bestående av 14 

vetenskapliga artiklar.  

Huvudresultat: Personer med schizofreni upplevde delade känslor kring relationer och 

sysselsättning. Positiva känslor var att de upplevde dessa som normaliserande och 

fördelaktigt när det kom till självkänsla, en känsla av att tillhöra samhället samt socialt 

fördelaktigt. Negativa känslor som upplevdes var diskriminering, nedvärdering, psykisk 

misshandel men även att läkemedel, sömn och symtom påverkade deras 

prestationsförmåga och dygnsrytm. Upplevelser av coping var att de ofta vände sig till 

religion, olika självhjälpande aktiviteter samt gemenskap med andra människor. En del 

personer med schizofreni förnekade dock sitt tillstånd då de inte upplevde att de var 

sjuka. Många negativa känsloupplevelser förekom och dessa ledde många gånger till 

suicidala tankar och handlingar då det ansågs leda till frihet.  

Slutsats: Personer med schizofreni upplever svårigheter genom livet och genom att få 

prata om sina upplevelser så kan det bidra med en ökad förståelse kring sjukdomen för 

både personerna med schizofreni men även för anhöriga och omvårdnadspersonal. 

Denna kunskap skulle med fördel kunna användas till att anpassa olika 

rehabiliteringsåtgärder. 

 

Nyckelord: Schizofreni, upplevelse, person  



 

 

Abstract 

Background: Schizophrenia is classified as a mental illness that contributes to a 

reformed perception of reality and which also provides impaired cognitive and social 

abilities. Schizophrenia belongs to the West's ten most disabling diseases. Previous 

research has shown that relatives have lack of knowledge about the disease and this 

lead, among other things, to insufficiency, and that they have difficulty knowing how 

much they should be involved in the lives of the individuals. Previous research has also 

shown that treatment based on the fact that people with schizophrenia have shared their 

experiences have led to positive aspects for both themselves, relatives and nursing staff. 

Aim: The aim of this study was to describe peoples experiences of living with 

schizophrenia. 

Method: A qualitative descriptive literature review containing 14 scientific articles. 

Main results: People with schizophrenia experienced shared feelings about 

relationships and employment. Positive feelings were that they experienced these as 

normalizing and beneficial when it came to self-esteem, a sense of belonging to society 

as well as socially beneficial. Negative feelings that were experienced were 

discrimination, impairment, mental abuse, but also that drugs, sleep and symptoms 

affected their ability to perform and day rhythm. Experiences of coping were that they 

often turned to religion, various self-supporting activities, and community with other 

people. However, some people with schizophrenia denied their condition because they 

did not feel sick. Many negative emotional moods occurred, and these led many times 

to suicidal thoughts and actions when it was thought to lead to freedom. 

Conclusion: People with schizophrenia experience difficulties through life and by 

talking about their experiences, it can contribute to an increased understanding of the 

disease for both the persons with schizophrenia, but also for relatives and nursing staff. 

This knowledge could be used to adapt different rehabilitation measures. 

 

Keywords: Schizophrenia, experience, person 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Schizofreni klassas som en psykossjukdom som innefattar en reformerad 

verklighetsuppfattning, den medför även nedsatta kognitiva funktioner samt sociala 

förmågor och leder därmed i helhet till en nedsatt funktionsförmåga. Det finns flera 

liknande tillstånd inom schizofreni och dessa är bland annat schizoaffektivt syndrom, 

paranoid schizofreni, residual schizofreni, desorganiserad schizofreni, kataton 

schizofreni, schizofreniformt syndrom samt odifferentierad schizofreni. Schizofreni är 

den mest förekommande diagnosen bland de psykossjukdomar som existerar och tillhör 

därmed västvärldens tio mest funktionsnedsättande sjukdomar (Mattsson 2014; 

Socialstyrelsen 2017). 

     Sjukdomen tenderar att debutera i unga år, åldern för att insjukna ligger runt 18-30 

år. Män brukar insjukna runt de senare tonåren medan kvinnor oftast insjuknar lite 

senare. Mellan 1500 och 2000 personer insjuknar i schizofreni varje år i Sverige. 

Ungefär 0,4-0,5% av befolkningen har en diagnos av schizofreni, i storstäder och 

områden med högre andel utlandsfödda är frekvensen högre men även också i områden 

med lägre inkomst. Just nu har ungefär 30-40.000 personer diagnosen schizofreni i 

Sverige (Mattsson 2014; Socialstyrelsen 2017). 

     Symtomen för nydebuterad schizofreni är diffusa men ökar sedan gradvis med att 

personen mår sämre i sitt psykiska mående. De första symtomen kan jämföras med 

tecken på depression som sömnproblem, ångest, nedstämdhet, initiativlöshet, 

koncentrationssvårigheter och svårigheter att minnas. Det är även känt att känslor som 

overklighet i det vardagliga livet förekommer samt oförklarliga sinnesintryck som ger 

uttryck i kroppsliga symtom (Mattsson 2014). 

     De senare symtomen inom schizofreni är uppdelade i två grupper där negativa 

respektive positiva symtom presenteras. De positiva symtomen kan förklaras genom 

hallucinationer, tankestörningar och vanföreställningar. Dessa symtom är ofta tydliga 

vid personens debut av sjukdomen. Negativa symtom förklaras mer som att personen 

har brist av emotionella uttryck och detta uppfattas som att personen inte reagerar på 

händelser som i vanliga fall skulle resultera i känslouttryck. I detta skede kan även 

symtom ses inom det sociala då individen varken pratar eller gestikulerar på samma sätt 

som den brukar. Vid samtal kan personen uppfattas ha avsaknad av empati och 

förståelse. Även symtom som inaktivitet ses vid sociala sammanhang då personen kan 
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avvika från det normala och gå ifrån sin omvärld. Detta innefattar även att det dagliga 

livet minskar och personen kan även börja negligera sin dagliga hygien (Mattsson 

2014). 

     Symtomen kan skifta hos kvinnor och män. Kvinnor har oftare mer av de positiva 

symtomen som hörselhallucinationer och paranoida vanföreställningar, medan män mer 

ofta har de negativa symtomen, såsom likgiltighet och mindre känslouttryck 

(Socialstyrelsen 2017). 

     De kognitiva funktionerna hos personer med schizofreni kan allmänt påverka och 

medföra en svikt i dess förmågor. Sviktande funktioner kan även vara brist av att kunna 

använda sig av sin intellektuella förmåga. De kognitiva symtomen kan ibland ses genom 

att personen kan ha svårighet i att planera och att genomföra sina vardagliga sysslor då 

det kan vara svårt att uppfatta tid på dygnet. Det kan även medföra en negativ inverkan 

på koncentrationsförmågan och detta kan ses om personen får en fördröjd betänketid. 

Det kan vara svårt för personen att se kopplingar i sammanhang och förstå helhet i 

situationer. Minnesproblematik kan förekomma och personen kan ha svårt att minnas 

vad för information som har givits eller återberätta vad som just hänt. Det kan också 

uppmärksammas med minnet att personen kan ha svårt att ta fram tidigare kunskaper 

och det kan även vara svårt att ta in och lära sig ny kunskap (Mattsson 2014). 

     Uppfattningsförmågan kan påverkas och det ger symtom genom att personen har 

svårt att fördela, notera och uppfatta sinnesintryck. Detta kan leda till att personen har 

svårt att tolka och notera information vilket kan medföra att missförstånd uppstår. I den 

kognitiva funktionen, vad gäller sociala interaktioner med andra människor, kan det 

vara besvärligt med samspel. Personer med bipolär sjukdom, som innehar liknande 

symtom som schizofreni (Mattsson 2014), har upplevt det som svårare att upprätthålla 

relationer på grund av symtom som medfört bland annat upplevelse av isolering 

(Proudfoot et al. 2009). Det kan upplevas av medmänniskor, som umgås med en person 

som har schizofreni, att de är känslokalla och detta på grund av den försämrade 

förmågan att ta in andra personers känslor och ansiktsuttryck. Vid denna typen av 

symtom kan det upplevas att personen är känslokall och oengagerad i andra människor 

(Mattsson 2014). 

     Forskning har visat att anhöriga till personer med psykisk ohälsa upplever 

svårigheter över att veta hur mycket de ska lägga sig i den drabbades liv. Anhöriga såg 

det problematiskt att släppa kontrollen över personen och detta speciellt vid mer 

omfattande symtom som manade på olika typer av agerande, självskadebeteende eller 
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suicidtankar (Weimand, Hall-Lord, Sällström & Hedelin 2013). Vid insjuknande i 

någon form av psykisk ohälsa upplevde anhöriga en brist av förståelse och erfarenhet 

kring sjukdomstillståndet. De anhöriga upplevde hjälplöshet och behövde stöd av 

vårdpersonal i form av kunskap och för att kunna sätta sig in i den drabbades situation 

(Nordby, Kjønberg & Hummelvoll 2010). 

     Schizofreni kan behandlas olika. Oftast behandlar man sjukdomen farmakologiskt 

parallellt med psykosociala insatser som psykoterapeutisk behandling samt involverar 

närståendestöd, insatser vid nedsättning av kognitiva funktioner, utbildning av den 

sjukdomsdrabbade personen samt arbetsrelaterad rehabilitering. Psykoterapeutisk 

behandling med involvering av närståendestöd är en stor del av behandling och 

rehabilitering (Mattsson 2014). 

     van Langen, Beentjes, van Gaal, Nijhuis-van der Sanden och Goossens (2016) har 

utforskat ett rehabiliteringsprogram för personer som led av schizofreni och andra 

psykotiska syndrom. Programmet gick ut på att ha ett specialutformat kamratstöd, vilket 

innebar en utbildad person som de kunde dela sina upplevelser med. De kom fram till 

att genom att ha någon att dela sina personliga upplevelser med så lärde de sig att 

förebygga återfall genom att känna igen tidiga symtom, hantera påfrestande situationer 

och stress samt att påkalla hjälp innan det var försent. Genom att ha någon att prata med 

om sina upplevelser så lärde de sig även att hantera symtomen genom att identifiera 

triggers och vad för typ av situationer som orsakade stress och sårbarhet. Alla deltagare 

i denna studie var ense om att kamratstödet, som tillät dem att dela sina upplevelser, var 

värdefullt och väldigt viktigt för sitt tillfrisknande.  

     Forskning har visat att omvårdnadspersonal, till personer med psykisk ohälsa, har 

upplevt att det är lättare att bemöta, motivera samt hjälpa till, för ett snabbare 

återhämtande samt en mer fungerande vardag, genom att utarbeta strategier utifrån den 

sjukes upplevelser. Vårdare har bland annat lyckats identifiera genom att prata om 

upplevelser, tillsammans med den sjuke, av vardagliga aktiviteter eller funktioner så har 

det bidragit till positiv inverkan och då även lett till en ökad aktivitet och mindre 

negativa associationer (Saavedra, Cubero & Crawford 2012). Forskningen har även 

visat att vårdare, till personer med schizofreni, upplevt en större arbetsbörda, än de som 

vårdade andra affektiva sjukdomar. Detta på grund av bland annat okunskap kring 

schizofreni som lett till stigmatisering och annan typ av diskriminering (Fernando, 

Deane, McLeod & Davis 2017).  
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1.2 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans ansvarsroll inom omvårdnad är att främja hälsa, förebygga ohälsa, 

dämpa lidande och återskapa hälsa. Sjuksköterskan ska arbeta med att se till att de 

mänskliga rättigheterna respekteras och efterföljs. Att beakta är bland annat människans 

rätt till sitt liv och sina egna val, rätten till självaktning och värdighet. Alla har rätt till 

en god omvårdnad oavsett bakgrund, ålder, kön eller åsikt (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014; Hälso- och sjukvårdslagen 2017).  

     I ansvarsområdet ingår att möta personer, som är i behov av vård, utifrån deras egna 

villkor. Detta kan göras genom att bekräfta de psykiska problem, upplevelser, smärtor 

och annat som kan tänkas tynga ner en person istället för att försöka undvika dessa. I 

förståelsen som sjuksköterskor bör ha så ingår det att inte minimera känslor av oro, 

stress eller sårbarhet hos personen som söker vård samt att varken försöka undvika 

samtalsämnet eller argumentera emot. Genom att utforma dialog på detta vis så kan den 

uttrycksfulla omvårdnaden bidra till ett mer hälsofrämjande möte med den drabbade 

personen. Som sjuksköterska är det viktigt att visa acceptans och medvetenhet kring 

personens upplevelser och känslor samt att aktivt lyssna och uppmuntra personen till att 

tala om sina upplevelser från olika aspekter ur livet. Detta bland annat för att personen 

ska kunna få möjlighet att bearbeta sin erfarenhet av upplevelse eller känsla. Genom att 

göra detta skapar sjuksköterskan tillit och förtroende sinsemellan som även kan bidra 

till en terapeutisk allians som i sin tur leder till en mer hållbar väg till ett tillfrisknande 

(Skärsäter 2014).  

 

1.3 Bärande begrepp 

Fokus i detta arbete är ”människa” och ”hälsa”. Människan kan ses som en varelse med 

olika känslor, värderingar och uppfattningar som hanterar situationer på olika vis. Hälsa 

kan ses som ett aktivt tillstånd som varierar genom hela livet (Langius-Eklöf & 

Sundberg 2014).  

  

1.4 Teoretisk referensram 

Teoretisk referensram som valts ut är Callista Roys anpassningsmodell då den främst 

handlar om anpassning utifrån rådande förhållanden, vilket kan appliceras på personer 

med schizofreni då deras sjukdom ter sig olika beroende på symtom och grad (Mattsson 

2014). Callista Roy ser människan som en individ som är anpassningsbar och som 
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ständigt interagerar med miljön. Individen kan använda sig av olika processer som 

denne är född med för att lättare kunna anpassa sig. Att kunna hantera sin sjukdom på 

ett adekvat sätt anses vara hälsa och detta kan ses som ett fragment i att lyckas bli en hel 

och anpassningsbar individ. Att lyckas med att bli en hel och anpassningsbar individ 

bidrar till hälsa och livskvalitet genom att en kan bedöma olika beteenden och faktorer 

som påverkar individens förmågor, som självfallet är anpassningsbara, genom att göra 

ett ingripande som kan förbättra dessa. Miljö ses som ett stimuli som både kan ha en 

negativ eller positiv inverkan på människan som då också kräver att individen anpassar 

sig enligt dessa. Omvårdnad inom Callista Roys teori om anpassning ses som att 

sjuksköterskan behöver anpassa sig efter samhällets krav och behov och därför bör hen 

ha en förståelse för dagens förändringar inom samhället men även hur det ser ut i det 

aktuella läget. I och med detta så bör man även, som sjuksköterska idag, kunna se 

individen i helhet samt kunna hantera ohälsa i en konstant föränderlig miljö och 

omgivning (Alligood 2014). Det finns olika mätverktyg för att kunna identifiera och 

mäta de olika elementen som är aktuella inom Roys modell; dessa är bland annat skalor 

för att mäta fysiologiska tillstånd, uppfattad självbild, ömsesidigt beroende, 

rollfunktion, anpassningsbara lägen samt coping (Barone, Roy & Frederickson 2008). 

 

1.5 Problemformulering 

Schizofreni är en psykossjukdom, som bland annat orsakar en reformerad 

verklighetsuppfattning hos den drabbade personen, och detta kan påverka livet deras 

utifrån flera aspekter. Symtomen som kan drabba personer med schizofreni kan i sig 

själva upplevas olika men även också göra att personer som har schizofreni upplever 

livet annorlunda. De olika symtomen kan leda till problematik kring det vardagliga livet 

och på så vis påverka personen negativt. Tidigare forskning har visat att 

rehabiliteringsprogram, för personer med schizofreni, som haft som huvudsak att prata 

om upplevelser varit framgångsrika. Det har även påvisats att omvårdnadspersonal 

upplevt det lättare att motivera, stötta och utarbeta strategier genom att ha pratat om 

personens upplevelser. Forskning har även visat att anhöriga, till personer som lider av 

psykisk sjukdom, har haft svårt att avgöra hur mycket och om de kan släppa på 

kontrollen av den sjuka personen beroende på symtom men också för att de själva 

upplever att de behöver mer kunskap om personens sjukdom då de inte vet hur den ter 

sig. I och med att upplevelsen av sjukdomen kan se olika ut hos olika personer så är det 

högst aktuellt att anhöriga till den sjuka också får ta del av denna kunskap för att kunna 
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stötta och hjälpa till på vägen till ett tillfrisknande. Genom att få en förståelse, för hur 

personer med schizofreni upplever sitt liv med sjukdomen, kan denna studie bidra till en 

ökad förståelse hos bland annat yrkesverksamma som i sin tur kan leda till ett bättre 

bemötande, en mer adekvat individanpassad omvårdnad samt rehabilitering för dessa 

personer.  

 

1.6 Centrala begrepp 

- Enligt Svenska Akademiens Ordbok (2011) innebär ordet “upplevelse” bland annat 

något en person uppfattar, värderar känslomässigt, något en reagerar på samt erfarenhet 

av att vara med om något. 

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

1.7.1 Syfte 

Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med schizofreni samt att 

beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. 

1.7.2 Frågeställningar 

- Hur upplever personer med schizofreni att leva med sin sjukdom? 

- Hur beskrivs de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Beskrivande litteraturstudie med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2017a). 

 

2.2 Sökstrategi  

Författare till föreliggande studie har använt sig av databaserna Cinahl samt PsycINFO 

då Polit och Beck (2017a) nämner dessa som huvuddatabaser för omvårdnadsforskare. 

Då Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) tar upp att det ej är tillräckligt 

att använda sig av endast en sökterm, inom databaserna när man söker efter 

vetenskapliga artiklar, bör man använda sig av booleska sökord, i detta arbete användes 

det booleska sökordet “AND”. Sökord som användes var “schizophrenia”, 

“experience”, “patient” samt “qualitative studies”. Begränsningar som använts var “peer 

review”, “2007-2017”, “linked full text”, “english” samt “qualitative methodology”. 
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Sökorden “qualitative studies” användes inom databasen Cinahl då det ej gick att 

använda metodologi som begränsning. Se Tabell 1. I huvudsak har kvalitativa studier 

använts då författare till föreliggande studie vill utforska människors subjektiva 

upplevelser.  

 

Tabell 1. Utfall av datasökningar 

Databas Begränsningar, 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

 Antal 

 möjliga  

 artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

artiklar  

PsycINFO 10 år, peer 

review, linked 

full text, 

engelska, 

kvalitativ ansats. 

2018-01-18 

Schizophrenia 

AND experience 

401  17 9 

PsycINFO 10 år, peer 

review, linked 

full text, 

engelska, 

kvalitativ ansats.  

2018-01-18 

Schizophrenia 

AND experience 

AND patient 

167  14  

 (exklusive  

 dubbletter) 

4  

CINAHL 10 år, peer 

review, linked 

full text, 

engelska. 

2018-01-18 

Schizophrenia 

AND experience 

AND patient AND 

qualitative studies. 

68  3  

 (exklusive  

 dubbletter) 

1  

Summa: 636 artiklar uppkom totalt från sökningarna, av dessa valdes 14 stycken ut. 

 

2.3 Urvalskriterier 

Urvalskriterier för de vetenskapliga artiklarna till detta arbete är empiriska studier, att 

resultatet innehåller erfarenheter och upplevelser från personer med schizofreni, det vill 

säga att de svarar på syfte och frågeställning i detta arbete. Andra inklusionskriterier var 

att deltagare som var med i studierna skulle vara över 18 år och att undersökningsgrupp 

fanns presenterat. Exklusionskriterier till denna litteraturstudie var att deltagare ej fick 

vara under 18 år eller inneha andra sjukdomar som kunde påverka de subjektiva 

upplevelserna hos personerna med schizofreni. 
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2.4 Urvalsprocess och möjliga utfall 

Från sökningarna uppkom det totalt 636 vetenskapliga artiklar, dessa granskade 

författarna tillsammans. Delar som granskades i artiklarna var titel och abstract och de 

som verkade svara på föreliggande studies syfte valdes ut. 602 irrelevanta artiklar som 

ej innehöll detta arbetes urvalskriterier, samt artiklar utan introduktion, metod, 

resultatdel och diskussion (IMRaD) exkluderades och detta resulterade i 34 mer 

kvalificerade artiklar. De 34 artiklar som blev kvar granskades noggrannare, av båda 

författarna tillsammans, genom att läsa igenom resultatdel mer ingående. 20 av dessa 34 

artiklar exkluderades på grund av att de ej innehöll upplevelser av personer som lever 

med schizofreni eller för att de innehöll upplevelser av personer som lever med annan 

sjukdom. Detta resulterade i 14 kvalificerade artiklar totalt till föreliggande studies 

resultat, se Figur 1. 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocess 

 

2.5 Dataanalys 

Författarna till föreliggande studie har tillsammans utfört allt arbete i analysen. 

Inledningsvis lästes alla artiklar enskilt. Varje artikel, dess innehåll och resultat 

analyserades och granskades sedan flera gånger av båda författarna tillsammans. Det 

uppmärksammades likheter och skillnader samt vägdes samman användbart material, 

som uppkom frekvent, till rubriker, underrubriker och dess innehåll för att kunna svara 

på syftet samt frågeställningar. Enligt Polit och Beck (2017a) är det lättare att analysera 

och upptäcka relevanta delar i artiklar genom att använda sig av färgkodning så de delar 

som ansågs vara relevanta markerades med färg. Detta gjordes i fyra steg; (1) först 
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markerades likheter i enhetliga färger och genom dessa likheter utvecklades 

huvudrubriker, (2) huvudrubrikerna och allt dess innehåll sammanfattades i separata 

dokument, (3) skillnader i likheterna markerades i sin tur i andra enhetliga färger vilket 

sedan ledde till att (4) underrubriker och dess innehåll utvecklades. Under analys av 

artiklar har författarna till föreliggande studie även granskat undersökningsgrupperna 

för att kunna besvara den metodologiska aspekten i syftet. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2017b) kan etiska överväganden i litteraturstudier vara att 

behandla alla uppgifter objektivt, att ej plagiera samt att referera med tydlighet och det 

är just vad denna studie kommer att förhålla sig till. Författarna till föreliggande studie 

strävade efter att behandla all data objektivt för att ej diskriminera eller förminska 

deltagare och dess upplevelser i de utvalda artiklarna. Detta arbete använder sig av 

redan granskad litteratur och studier med egna etiska överväganden. De har bland annat 

använt sig av skriftlig och muntlig information om samtycke, mottagit skriftliga 

samtycken samt behandlat sina uppgifter konfidentiellt så att obehöriga ej kan komma 

åt eller röja deltagarnas identiteter eller annat som kan påverka dessa negativt. De har 

även fått godkännande av etiska kommittéer till att utföra sina studier.  
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3. Resultat  

Föreliggande studies resultat består av 14 vetenskapliga artiklar som redovisas i text 

utifrån syfte och frågeställningar. Resultatet presenteras i fyra olika huvudrubriker samt 

tillhörande underrubriker, den metodologiska aspekten i denna studie besvaras i egen 

huvudrubrik. Rubriker presenteras i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Presentation av rubriker 

Huvudrubrik                                  Underrubrik 

3.1 Relationer 3.1.1 Positiva upplevelser av relationer 

3.1.2 Negativa upplevelser av relationer 

3.2 Sysselsättning 3.2.1 Positiva upplevelser av sysselsättning 

3.2.2 Negativa upplevelser av sysselsättning 

3.3 Coping 3.3.1 Upplevelser av religion som coping 

3.3.2 Upplevelser av acceptans, gemenskap 

och aktivitet som coping  

3.3.3 Upplevelser av förnekelse som coping 

3.4 Negativa känsloupplevelser av att 

leva med schizofreni 

 

3.4.1 Utomkroppskänsla  

3.4.2 Suicidala tankar och handlingar 

3.5 Presentation av metodologisk aspekt 

 

3.5.1 Diagnos 

3.5.2 Ålder  

3.5.3 Kön 

 

3.1 Relationer 

Meningsfulla relationer adderar värde till livet hos de som har schizofreni och påminner 

även dessa om allt det vackra i världen. Kontakt och koppling till andra människor 

ledde till en upplevelse av tillhörighet, genom att känna tillhörighet resulterade det även 

i andra positiva känslor. Ingen kontakt eller koppling till en eller flera människor ledde 

till att livet upplevdes som mycket svårare (Barut, Dietrich, Zahoni & Ridner 2016; Ko, 

Smith, Liao & Chiang 2013). Relationen till andra människor upplevdes som viktig då 

det genererade i någon som fanns där, stöttade, lyssnade och kunde ge råd genom livet. 

Att ha en relation till någon innebar alltså inte bara att ha någon att vända sig till för att 

få prata och bli stöttad utan även att det gav möjligheten till att kunna agera stöd och 

lyssna själva. Många personer med schizofreni upplevde att de ville komma tillbaka in i 

samhället genom att arbeta, studera eller genom att hitta andra sätt komma i kontakt 

med andra människor (Barut et al. 2016; Mauritz & van Meijel 2009). Personer med 

schizofreni upplevde inte bara att de behövde en relation till andra människor utan även 

att de gynnades av en nära relation byggd på tillit till sina läkare, sjuksköterskor och 
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andra instanser runt omkring dem (González-Torres, Oraa, Arístegui, Fernández-Rivas 

& Guimon 2007). 

 

3.1.1 Positiva upplevelser av relationer 

Upplevelser av familjerelationer varierade mellan personer som hade schizofreni. 

Många av dem längtade efter och ville ha en familj som stöttade dem. En del av dem 

hade upplevelsen att stöttande av deras familj bidragit till att de orkat fortsätta och hålla 

sin motivation uppe (Avieli, Mushkin, Araten-Bergman & Band-Winterstein 2016; 

González-Torres et al. 2007; Rose et al. 2011).  

     Många av de som hade schizofreni upplevde att vänskap var viktigt då de kände en 

tillhörighet genom att ha någon att kommunicera med regelbundet. Att känna 

tillhörighet till något och någon annan än familjen gav mer mening till livet. 

Kommunikation och kontakt med vänner var något som upplevdes som nödvändigt för 

att få känna sig ’normala’ och accepterade, det gav motivation till att fortsätta med livet 

och att kliva upp på morgonen. Vänskap upplevdes som en trygghet, speciellt då de 

upplevde att de hade någon de kunde lita på. Personerna med schizofreni upplevde även 

att det var lättare att kontrollera sin sjukdom i sällskap av någon annan, de upplevde det 

lättare att manipulera vad som försiggick psykiskt. När de inte hade vänskap så 

upplevde de detta som en förlust och lidande (Avieli et al. 2016; Barut et al. 2016; 

Mauritz & van Meijel 2009; Redmond, Larkin & Harrop 2010; Skodlar, Tomori & 

Parnas 2008).   

     Några av personerna med schizofreni upplevde att en del av de närmsta vännerna 

accepterade dem och stannade kvar i deras liv även efter att de fått sin diagnos (Mauritz 

& van Meijel 2009; Rose et al. 2011). De upplevde även att det var just kontakten med 

vänner som gjorde att de själva kände sig mer som en hel människa och att de kände en 

tillhörighet till något större än sig själva. Något som flera av de med schizofreni 

upplevde var att det var lättare att vara vän med någon i samma sits, som också hade 

schizofreni, då de hade en helt annan förståelse och detta gav en annan typ av 

upplevelse av att tillhöra något (Barut et al. 2016; Rose et al. 2011).  

     Personer med schizofreni upplevde att de blev stärkta av att ha ett förhållande, det 

var något som gav mening och hjälpte dem att se en framtid. De upplevde att deras 

partner var den enda som behandlade dem som normala människor och undvek att 

behandla dem annorlunda. De upplevde även att det inte gick att leva utan kärlek och att 

livet upplevdes mycket bättre med kärlek, förhållanden och barn. Förhållanden 
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upplevdes som något positivt, det sågs som en viktig del av att vara människa, 

minimerade känslan av utanförskap, tillförde balans i livet, gav mer självförtroende och 

sågs även som ett tecken på tillfrisknande och att vara frisk. Förhållanden upplevdes 

vara normaliserande och fördelaktigt. Genom att ha ett förhållande så upplevdes det att 

de hade någon som kunde sympatisera med det de fått erfara av sin sjukdom och någon 

som inte dömde dem för detta (Avieli et al. 2016; Ko et al. 2013; Redmond, Larkin & 

Harrop 2010; Rose et al. 2011).  

 

3.1.2 Negativa upplevelser av relationer 

Något de flesta med schizofreni upplevde var att det var svårt att upprätthålla relationer 

på grund av symtom som orsakade att de betedde sig på ett visst sätt, 

kommunikationsproblem eller hade det svårare att förstå sociala koder. I många fall var 

det extremt svårt att skapa nya relationer av olika slag. I en del fall upplevde de att det 

var stigmatisering och fördomar kring sjukdomen som orsakade att andra människor 

höll sig undan dem. Många beskrev upplevelsen av förlust av familj, vänner, partner 

och kollegor och att de inte hade en endaste relation till någon kvar. Dessa upplevelser 

resulterade i att de ofta undvek relationer till andra människor vilket då ledde till 

känslan av att känna sig utanför och isolerade. Dubbel isolering var vanligt, isolation på 

grund av symtomen samt konsekvenserna av att ha schizofreni (Avieli et al. 2016; Barut 

et al. 2016; González-Torres et al. 2007; Irarrázaval 2015; Ko et al. 2013; Mauritz & 

van Meijel 2009; Redmond, Larkin & Harrop 2010; Rose et al. 2011; Salyers, Matthias, 

Sidenbender & Green 2013; Skodlar; Tomori & Parnas 2008).  

     Några av de personer som hade schizofreni upplevde att så fort de fått sin diagnos så 

började deras vänner, familj och kollegor att undvika och ignorera dem samt att en del 

upplevde att deras gränser inte respekterades. I en del fall blev de även mobbade, 

förnedrade och psykiskt misshandlade (Avieli et al. 2016; Mauritz & van Meijel 2009; 

Rose et al. 2011; Skodlar, Tomori & Parnas 2008).  

     Negativa upplevelser av familjerelationer, av de som hade schizofreni, var bland 

annat upplevelse av förminskad självbestämmanderätt då familjen tagit över bland annat 

beslutstagande men även undanhållit viktig information. En del upplevde att deras 

familjs ignorans till sjukdomen ledde till oförståelse kring att personens beteende var en 

del av deras symtom och sjukdom. Detta gjorde att de med schizofreni upplevde att 

deras familj och andra uppfattade dem som lata för att de inte jobbade eller för att de 

vänt på dygnet vilket resulterade i en upplevelse av att inte höra till. En del personer 
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med schizofreni upplevde att deras diagnos och dess symtom formade familjerelationer 

som enbart resulterade förlust och lidande (Avieli et al. 2016; González-Torres et al. 

2007; Rose et al. 2011).  

     Många upplevde att de inte ville involvera sig själva i ett förhållande då de var rädda 

för att bli avvisade när de avslöjade att de hade schizofreni (Mauritz & van Meijel 2009; 

Rose et al. 2011). En del av dem med schizofreni upplevde att det inte gick att leva utan 

intimitet och kärlek, att det irriterade dem att de själva inte hade möjlighet att få uppleva 

detta på grund av sin sjukdom samt att de upplevde avundsjuka på de människor som 

hade förhållanden och kärlek. Detta resulterade i en upplevelse av tragedi i deras liv 

(Avieli et al. 2016). De med schizofreni var även rädda att deras sjukdom skulle bli det 

centrala i deras förhållande, att de skulle bli utnyttjade på grund av sjukdomen, att det 

skulle vara svårt att förstå och uppfatta gränser i förhållandet samt att de var rädda att 

förlora sin individualitet (Redmond, Larkin & Harrop 2010).  

     Något som uppkom frekvent var också upplevelsen av hur sömn, hos personer med 

schizofreni, påverkade deras relationer på flera olika vis. Rutin och längd på sömn var 

viktiga aspekter när det kom till att orka med sociala aktiviteter runt andra människor 

samt för deras livskvalité. Sömnproblem upplevdes påverka deras hela sociala liv och 

relationer negativt genom att de inte orkade med aktiviteter som innebar kontakt med 

andra människor (Faulkner & Bee 2017; Waite et al. 2016).   

 

3.2 Sysselsättning 

Något som vanligtvis upplevdes av personer med schizofreni var att daglig 

sysselsättning bidrog med hopp, en tro på framtiden och en mening med livet. En daglig 

sysselsättning så som jobb eller studier bidrog med upplevelsen av att tillhöra samhället 

och att själv kunna bidra med något samt upplevelsen av att ha ett syfte. Att känna 

tillhörighet kunde relateras till att sätta mål eller att just ha ett syfte i livet och många 

upplevde att daglig sysselsättning bidrog till kontakt med andra människor. Genom att 

ha en sysselsättning så som jobb eller studier upplevde dem att ingen dömde dem för 

deras sjukdom utan de blev istället bedömda utifrån deras prestationer. Att ha ett arbete 

bidrog också med upplevelse av ekonomisk trygghet (Avieli et al. 2016; Barut et al. 

2016; Mauritz & van Meijel 2009; Redmond, Larkin & Harrop 2010).  
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3.2.1 Positiva upplevelser av sysselsättning  

Några av de med schizofreni upplevde att studier och arbete blev lättare när de berättat 

om sin sjukdom då de blev erbjudna individuella studieplaner och anpassade uppgifter. 

Många av dem upplevde även att de blev positivt behandlade då minsta lilla prestation 

sågs som en större ’tack vare’ sjukdomen och dess begränsningar. Detta gjorde att en 

del av dem kunde bibehålla sin sysselsättning men även fokusera på sin hälsa (Ko et al. 

2013; Rose et al. 2011).   

 

3.2.2 Negativa upplevelser av sysselsättning  

Många av dem med schizofreni upplevde svårigheter med att ha en regelbunden daglig 

syssla så som jobb eller studier då deras symtom och läkemedel resulterade i 

biverkningar som i sin tur ledde till att de hade svårt att koncentrera sig samt passivitet 

på grund av förlusten av energi. Detta utvecklades till upplevelsen av tomhet och 

meningslöshet när de inte kunde utföra sina jobb eller fortsätta sina studier (Ko et al. 

2013; Mauritz & van Meijel 2009; Saavedra, Cubero & Crawford 2009). Stressen som 

kunde upplevas av jobb eller studier kunde också resultera i att olika symtom förstärktes 

vilket gjorde att många personer med schizofreni helst undvek att sysselsätta sig 

(Salyers et al. 2013). 

     Många av dem med schizofreni upplevde sömnproblem och hade svårt att kliva upp 

på morgnarna, detta resulterade i att de förlorade sina jobb och andra sysselsättningar. 

Sömn upplevdes som en viktig faktor för att kunna bibehålla och klara av arbete och 

studier (Avieli et al. 2016; Faulkner & Bee 2017; Waite et al. 2016).  

     Att vara runt andra människor upplevdes ibland som mycket påfrestande då personer 

med schizofreni fick uppleva mobbing, förnedring och utfrysning. Några av dem 

upplevde psykisk misshandel så som att få höra att de ej var kapabla till att förstå eller 

kunna utföra nånting, att de var en belastning för samhället och att de var ’efterblivna’ 

(González-Torres et al. 2007; Rose et al. 2011).  

 

3.3 Coping   

På grund av sin diagnos fick en del personer med schizofreni erfara motsatta 

upplevelser av verkligheten vilket orsakade en sorts plåga som hotade deras inre väsen. 

De upplevde att deras värld hade kollapsat och kände ilska, kraftlöshet och en nedsatt 

inre styrka på grund av detta. Svårigheter att känna en inre helhet som människa var ett 

resultat av dessa upplevelser och känslor och detta ledde till olika sätt att hantera detta 
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på (Irarrázaval 2015; Ko et al. 2013; Mauritz & van Meijel 2009; Saavedra, Cubero & 

Crawford 2009; Salyers et al. 2013).  

     Genom att acceptera sin sjukdom och därmed också få en bättre insikt så utvecklade 

personerna med schizofreni olika copingstrategier för att hantera sin sjukdom. Dessa 

strategier användes även för att förbättra sin självständighet och därmed även återta 

känslan av att ha autonomi. Olika sätt att hantera sin sjukdom handlade om att hitta en 

balans mellan sitt dagliga liv, sjukdomen och allt som hör till den. Genom att ta emot 

hjälp från andra och utveckla olika copingstrategier utifrån detta upplevde personerna 

med schizofreni att de kunde återta kontrollen över sina liv (Barut et al. 2016; Faulkner 

& Bee 2017; Ko et al. 2013; Lysaker et al. 2015; Mauritz & van Meijel 2009; Salyers et 

al. 2013; Waite et al. 2016).   

 

3.3.1 Upplevelser av religion som coping 

Många personer med schizofreni upplevde att övernaturliga krafter, som olika religioner 

kunde erbjuda, kunde hjälpa dem att bibehålla en inre frid. De upplevde att deras Gud 

fanns där och skyddade dem när de var rädda och kände att de behövde stöd och styrka. 

De beskrev att deras religion gav dem styrka och en tro till en ljus framtid även när de 

upplevde att de kände sig som mest ensamma och förtvivlade. De upplevde även att om 

deras Gud och religion inte skulle finnas där för dem så skulle det leda till en känsla av 

att vara vilse och att det inte skulle finnas något hopp om någonting (Barut et al. 2016; 

Ko et al. 2013; Mauritz & van Meijel 2009).  

 

3.3.2 Upplevelser av acceptans, gemenskap och aktivitet som coping  

Personer med schizofreni som hade accepterat och lärt sig att leva med sjukdomen hade 

en bättre följsamhet i läkemedelsbehandling, psykoterapeutisk behandling, vilja att ta 

emot hjälp och acceptans av begränsningar som medföljde sjukdomen. Detta resulterade 

i mer effektiva copingstrategier (Barut et al. 2016; Faulkner & Bee 2017; Mauritz & van 

Meijel 2009; Saavedra, Cubero & Crawford 2009; Salyers et al. 2013; Waite et al. 

2016).  

     Olika aktiviteter som upplevdes som användbara copingstrategier var bland annat att 

umgås med och observera andra med schizofreni; övningar för att förbättra det 

kognitiva; sätta upp kortsiktiga mål; självhjälpande aktiviteter så som 

andningsövningar, mindfulness, dagsboksföring, att lära sig något nytt så som att spela 

gitarr samt att äta hälsosamt och vara fysiskt aktiv (Barut et al. 2016; Mauritz & van 
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Meijel 2009; Salyers et al. 2013). En annan aktivitet som var till stor hjälp när det kom 

till att kunna hantera sjukdomen var sömn. Om sömnen fungerade och dem upplevde att 

de var utvilade så kunde de lättare hantera olika symtom och fick även mer ork till att 

vara sociala med andra människor (Faulkner & Bee 2017; Waite et al 2016).  

 

3.3.3 Upplevelser av förnekelse som coping  

Några av de personer med schizofreni hade dålig insikt i eller förnekade sitt 

sjukdomstillstånd vilket resulterade i dålig acceptans och hantering av sin sjukdom. 

Dessa personer upplevde att de inte alls var sjuka och trodde inte på deras läkare, eller 

andra i deras närhet, när de försökte tala om sjukdomen och dess symtom. Eftersom 

dessa personer upplevde att de inte var sjuka så slutade de att ta sina läkemedel så fort 

de inte längre vårdades på sjukhus då de själva inte såg någon anledning till att ta den 

(Barut et al. 2016; Mauritz & van Meijel 2009; Saavedra, Cubero & Crawford 2009).  

 

3.4 Negativa känsloupplevelser av att leva med schizofreni  

Personer med schizofreni upplevde känslor av att de var annorlunda i jämförelse med 

andra människor som inte levde med sjukdomen. Personerna upplevde även en oro, att 

ej bli accepterade och att människor skulle uppfatta dem som onormala för att det 

upplevdes vara svårt att passa in med andra människor. Detta resulterade i känslor som 

skuld och skam (Barut et al. 2016; Faulkner & Bee 2017; Irarrázaval 2015; Redmond, 

Larkin & Harrop 2010; Skodlar, Tomori & Parnas 2008). Skulden kunde förklaras 

genom att de kände att hela världen var en normal punkt men de själva befann sig i ett 

mörkt hål som de inte kunde ta sig ur men också över att just de levde. Känslor av skam 

och skuld var också associerade med deras tankar på suicid och planer på att lämna livet 

(Mauritz & van Meijel 2009; Rose et al. 2011; Skodlar, Tomori & Parnas 2008). 

     Känslor av ensamhet var något personer med schizofreni upplevde. Det kunde 

handla om social isolering då de kände att det var svårt att vara kring människor eller 

hantera sociala situationer. Ensamheten gav en känsla av förlust i livet vilket medförde 

upplevelsen av att inte tillhöra någonting. Många av dem upplevde att de inte hade 

några vänner eller familj och att de bara hade sig själva och detta gjorde att de inte 

värdesatte livet på samma sätt. De personer som upplevde ensamhet kände att de ville 

begå suicid då det inte kändes som ett värdigt liv. Den upplevda ensamheten och 

känslorna av att inte tillhöra någonting fick personernas symtom och emotionella 
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mående att bli sämre (Barut et al. 2016; Ko et al. 2013; Skodlar, Tomori & Parnas 

2008).  

     Att leva med sjukdomen medförde känslor av förvirring. Detta ledde till att de 

upplevde det svårt att leva och att ingen förstod sig på dem. Maktlöshet och ilska var 

känslor som upplevdes då sjukdomens symtom ledde till att de inte hade någon kontroll 

över sin egen kropp och liv (Avieli et al. 2016; Ko et al. 2013).  
 

3.4.1 Utomkroppskänsla  

Utomkroppskänsla kan beskrivas som att personerna med schizofreni upplever att de 

inte ser sig som biologiska varelser. De hade upplevelsen av att kroppen var ett föremål 

och att deras sinne befann sig i en annan dimension. Verkligheten upplevdes bli 

förvrängd och detta kunde liknas med att de upplevde sig vara i en dröm. Det kan även 

upplevas av personer med schizofreni att de observerar sig själva utifrån som en 

åskådare (Irarrázaval 2015; Mauritz & van Meijel 2009).  

     Det kunde upplevas av personer med schizofreni att det är någon annan som har 

kontrollen över dem. Det kunde upplevas som att någon, ibland inre röster, tvingade 

kroppen till att utföra en viss handling. Kroppen kunde upplevas tillhöra rösterna som 

gav uppmaningarna. Det upplevdes även att det kunde vara en övernaturlig värld med 

spöken som kunde bestämma över dem och tvinga dem till handlingar. Vissa personer 

upplevde även att deras själ hade blivit tillfångatagen och att de hade förlorat kontrollen 

över sig själva (Irarrázaval 2015; Saavedra, Cubero & Crawford 2009). 
 

3.4.2 Suicidala tankar och handlingar 

Det kunde upplevas som att det inte fanns någon annan utväg än suicid under de sämre 

perioderna med sjukdomen och att det skulle leda till en sorts lättnad eller frihet. Under 

försämringsperioder upplevdes det som att hoppet var borta (Barut et al. 2016; Skodlar, 

Tomori & Parnas 2008).  

     Personer med schizofreni hade en upplevelse av att de var annorlunda och kände 

skuld för att de inte var lik andra människor. Detta ledde till att personerna isolerade sig 

från det sociala i livet vilket i sin tur medförde fundering och planering till att utföra 

suicidala handlingar (Barut et al. 2016; Irarrázaval 2015). Upplevelsen av isolering 

resulterade i en känsla av att inte ha ett värdigt liv, då de ständigt var ensamma, och det 

i sig ledde ofta till suicidala tankar och handlingar (Barut et al. 2016; Ko et al. 2013; 

Skodlar, Tomori & Parnas 2008).  
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3.5 Presentation av metodologisk aspekt 

Författare till föreliggande studie har valt att undersöka undersökningsgrupperna i de 

inkluderade artiklarna. Detta presenteras i Tabell 3 och i Bilaga 1. 

 

Tabell 3. Undersökningsgrupper 

Författare Diagnos Ålder Kön 

Avieli et al. 2016 Schizofreni 60-69 år 11 män/7 kvinnor 

Barut et al. 2016 Kroniskt 

schizofrenispektrum 

18-65 år 13 män/7 kvinnor 

Faulkner & Bee 

2017 

Schizofrenispektrum 23-69 år 10 män/5 kvinnor 

González-Torres et 

al. 2007 

Schizofreni 27-50 år 9 män/9 kvinnor 

Irárrazaval 2015 Schizofreni 18-25 år 15 män 

Ko et al. 2013 Schizofreni 30-64 år 7 män/8 kvinnor 

Lysaker et al. 2015 Schizofreni > 18 år och 

uppåt 

23 män/2 kvinnor 

Mauritz & van 

Meijel 2009 

Schizofreni 21-38 år 9 män/1 kvinna 

Redmon, Larkin & 

Harrop 2010 

Schizofreni 21-31 år 5 män/3 kvinnor 

Rose et al. 2015 Schizofreni 19-51 år 45 män/30 kvinnor 

Saavedra, Cubero & 

Crawford 2009 

Schizofreni 35-47 år 8 män/2 kvinnor 

Salyers et al. 2013 Schizofreni > 18 år och 

uppåt 

35 män/13 kvinnor 

Skodlar, Tomori & 

Parnas 2008 

Schizofreni 21-50 år 12 män/7 kvinnor 

Waite et al. 2016 Schizofreni 19-65 år 3 män/7 kvinnor 

 

3.5.1 Diagnos 

Av 14 studier så var det 12 som hade som inklusionskriterie att deltagarna skulle ha en 

diagnos av schizofreni (Avieli et al. 2016; González-Torres et al. 2007; Irárrazaval 

2015; Ko et al. 2013; Lysaker et al. 2015; Mauritz & van Meijel 2009; Redmond, 

Larkin & Harrop 2010; Rose et al. 2011; Saavedra, Cubero & Crawford 2009; Salyers 

et al. 2013; Skodlar, Tomori & Parnas 2008; Waite et al. 2016). Två studier hade andra 

schizofrenidiagnoser som inklusionskriterie, dessa var kronisk 

schizofrenispektrumdiagnos (Barut et al. 2016) samt schizofrenispektrumdiagnos 

(Faulkner & Bee 2017).  
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3.5.2 Ålder  

Lägsta ålder på deltagarna var 18 år medan högsta ålder var 69 år (Avieli et al. 2016; 

Barut et al. 2016; Faulkner & Bee 2017; González-Torres et al. 2007; Irárrazaval 2015; 

Ko et al. 2013; Lysaker et al. 2015; Mauritz & van Meijel 2009; Redmond, Larkin & 

Harrop 2010; Rose et al. 2011; Saavedra, Cubero & Crawford 2009; Salyers et al. 2013; 

Skodlar, Tomori & Parnas 2008; Waite et al. 2016).  

 

3.5.3 Kön  

Totalt var det 306 deltagare, varav 205 var män och 101 var kvinnor. I majoriteten av 

artiklarna så var det fler män än kvinnor som deltog (Avieli et al. 2016; Barut et al. 

2016; Faulkner & Bee 2017; Lysaker et al. 2015; Mauritz & van Meijel 2009; 

Redmond, Larkin & Harrop 2010; Rose et al. 2011; Saavedra, Cubero & Crawford 

2009; Salyers et al. 2013; Skodlar, Tomori & Parnas 2008). I två av artiklarna var det 

fler kvinnor än män som deltog (Ko et al. 2013, Waite et al. 2016). I en artikel var det 

lika många män som kvinnor som deltog (González-Torres et al. 2007). I en artikel var 

det endast män som deltog (Irárrazaval 2015).  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

schizofreni. Personer med schizofreni upplevde delade känslor kring relationer och 

sysselsättning. Positiva känslor var att de upplevde dessa som normaliserande och 

fördelaktigt när det kom till självkänsla, en känsla av att tillhöra samhället samt socialt 

fördelaktigt. Negativa känslor som upplevdes var diskriminering, nedvärdering, psykisk 

misshandel men även att läkemedel, sömn och symtom påverkade deras 

prestationsförmåga och dygnsrytm. Upplevelser av coping var att de ofta vände sig till 

religion, olika självhjälpande aktiviteter samt gemenskap med andra människor. En del 

personer med schizofreni förnekade dock sitt tillstånd då de inte upplevde att de var 

sjuka. Många negativa känsloupplevelser förekom och dessa ledde många gånger till 

suicidala tankar och handlingar då det ansågs leda till frihet. 
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Relationer 

Kontakt och koppling till andra människor upplevdes som livsnödvändigt då det bidrog 

till en känsla av tillhörighet, någon att vända sig till, ökat självförtroende samt 

normaliserande och socialt fördelaktigt. Okunskap och stigmatisering kring sjukdomen 

hos anhöriga och vänner kunde leda till isolering och utanförskap.  

     Genom att involvera närstående, vänner och eventuella partners i dialog om 

upplevelser så skulle det kunna bidra till ökad kunskap och förståelse kring sjukdomen. 

Det i sin tur borde minska på stigmatisering och orättvist behandlade och leda till mer 

varaktiga relationer. Återhämtningsprocessen hos de med schizofreni påverkas i olika 

grad av relationer, positiva relationer bidrar med en stabilare återhämtning medan 

negativa relationer kan förvärra återhämtningen och även medföra risk till suicidala 

tankar och handlingar. Fernandos et al. (2017) påvisade att vårdare till personer med 

schizofreni upplevt större arbetsbörda, än de som vårdar andra affektiva sjukdomar, och 

genom att fler människor, runtikring personen med schizofreni, erhåller mer kunskap 

och tillsammans kan hjälpas åt så bör arbetsbördan lätta. Weimands et al. (2013) 

påvisade att anhöriga till personer med psykisk ohälsa har svårt att veta hur mycket de 

kan lägga sig i den drabbade personens liv. Om personen, drabbad av psykisk ohälsa, 

mer öppet talade om sina upplevelser så skulle detta kunna bli lättare för de anhöriga 

och ge dem en bredare inblick i personen och hens sjukdom. Detta bidrar då, som 

tidigare nämnt, till en ökad förståelse kring sjukdomstillståndet vilket gör att anhöriga 

får det lättare att sätta sig in i den drabbade personens situation vilket författarna, till 

föreliggande studie, vet är ett erkänt problem då Nordby, Kjønberg & Hummelvoll 

(2010) påvisat detta. 

4.2.2 Sysselsättning 

Personer med schizofreni upplevde oftast sysselsättning som något positivt då det 

genererade i en känsla av att ha ett syfte och en tillhörighet till samhället. Svårigheter 

med sysselsättning uppkom främst då personerna upplevde sömnproblematik som 

påverkade deras dygnsrytm och ork men även trötthet som biverkning av deras 

läkemedelsbehandling. Waites et al. (2016) påvisade att genom att prata om upplevelser 

och sjukdomen så har detta lett till en positiv effekt och inverkan på sömnen. Detta bör 

då logiskt leda till en bättre dygnsrytm, funktionsförmåga, en ökad ork och aktivitet 
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under dygnet. Faulkner och Bee (2017) påvisade att personer med schizofreni kopplade 

samman fungerande sömn med att uppnå olika mål i livet, så som bland annat att kunna 

arbeta och utföra andra sysselsättningar. 

 

4.2.3 Coping 

Personer med schizofreni hanterar sin sjukdom på olika vis. Många av dem vänder sig 

till religion, självhjälpande aktiviteter och andra medmänniskor. Sämre copingstrategier, 

ensamhet och dåligt med inre resurser visade sig vanligare hos de personer som hade 

dålig insikt i och förnekade sin sjukdom. Enligt Saavedra, Cubero och Crawford (2012) 

så visade det sig att fungerande strategier var lättare för omvårdnadspersonal att 

identifiera genom att prata om upplevelser hos personer med schizofreni. Dessa 

strategier ledde till ökad aktivitet, en mer fungerande vardag och mindre negativa 

aspekter. Gonzáles-Torres et al. (2007) påvisade att personer med schizofreni gynnades 

av att ha en god relation till sin omvårdnadspersonal och detta ledde till ökad förståelse 

och snabbare igenkänning av symtom vilket bidrog till en bättre hantering av 

sjukdomen. Detta bekräftas även av Yarborough, Yarborough, Janoff och Green (2016) 

då omvårdnadsrelationen och dess dialog med sjuksköterskan beskrivs som en 

nödvändighet för att kunna hantera sjukdomen samt som en livlina för personen med 

schizofreni. 

      Callista Roys teori nämner att som sjuksköterska kan ett ingripande, för att kunna 

identifiera olika copingstrategier, leda till hälsa och livskvalitet (Alligood 2014). Detta 

skulle kunna göras genom att personer med schizofreni får prata om sina upplevelser 

och förhoppningsvis leder det till att de blir en mer hel och anpassningsbar individ, 

vilket är Callista Roys mål med sin teori.  
 

4.2.4 Negativa känsloupplevelser av att leva med schizofreni 

Personer med schizofreni upplever många olika negativa känslor. Tillsammans med sin 

sjukdom och dess symtom så kan detta vara svårt att hantera för personen och därmed 

ofta leda till suicidala tankar och handlingar. Mattsson (2014) nämner att 

psykoterapeutisk behandling borde vara en stor del av personer med schizofrenis liv och 

även vara huvuddelen av dess behandling. Denna typ av behandling hjälper personen att 

reda ut sina tankar, känslor och upplevelser och kan även leda till en positiv utveckling 

genom att personen med schizofreni lär sig att sammankoppla vad som händer invändigt 
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så som utvändigt, hantera symtom samt att den kognitiva förmågan kan förbättras. 

Vidare nämner Mattsson (2014) att psykoterapeutisk behandling ska individanpassas 

utefter hur personens liv ser ut, individuella förutsättningar samt upplevelser av 

sjukdomen.  

 

4.3 Metodologisk aspekt 

Av 14 studier så var det 12 stycken där deltagarna hade en schizofrenidiagnos medan 

två studier hade andra schizofrenidiagnoser, dessa var kronisk 

schizofrenispektrumdiagnos samt schizofrenispektrumdiagnos. Några övriga sjukdomar 

hos deltagarna framkom ej. Författare till föreliggande studie uppmärksammade en 

samstämmighet bland upplevelserna från artiklarnas resultat och tror därför inte att detta 

hade någon påverkan. 

     Åldersspann på deltagarna till föreliggande studie var 18-69 år. Författarna till 

föreliggande studie tror att det är en fördel att det totala åldersspannet är så brett då 

upplevelserna av att leva med schizofreni kan ses från livets olika faser. Detta kan även 

ses som en fördel om skillnader och likheter i upplevelser uppkommer då det kan 

uppmärksammas om det är åldersspecifikt eller ej.  

     Totalt var det 306 deltagare i föreliggande studie, varav 205 var män och 101 var 

kvinnor. Författarna tror att resultatet kunde ha sett annorlunda ut om det varit lika 

många kvinnor, eller fler, som män då Socialstyrelsen (2017) redovisar att män oftast 

har mer negativa symtom medan kvinnor oftast har mer positiva symtom och detta kan 

då påverka personernas subjektiva upplevelser i livet.  

     Storleken på undersökningsgrupperna i de vetenskapliga artiklarna, som valts ut till 

resultatet i föreliggande studie, varierade. Den minsta studien hade åtta deltagare medan 

den största hade 75 deltagare. Enligt Polit och Beck (2017c) så är en studies resultat mer 

generaliserbart på en hel population om antalet deltagare i studien varit av det större 

slaget, men då gäller det främst kvantitativa studier. När det kommer till kvalitativa 

studier ligger intresset i subjektiva åsikter, upplevelser och/eller erfarenheter vilket kan 

fås från intervjuer i mindre grupper och då strävar de oftast efter att få ett mättat 

innehåll som svarar på studiens syfte och frågeställningar (Polit & Beck 2017d). 

Författare till föreliggande studie tror att variationen av antalet deltagare i 

undersökningsgrupperna har givit ett mer nyanserat utfall av resultatet. 
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4.4 Metoddiskussion 

Detta arbetes design var en beskrivande litteraturstudie då Polit och Beck (2017a) anser 

att denna design är mest lämpad då syftet är att beskriva subjektiva upplevelser. 

Författare till föreliggande studie valde att beskriva de inkluderade artiklarnas 

undersökningsgrupp och detta då för att läsaren ska kunna urskilja vilken typ av 

population resultatet kan överföras på (Polit & Beck 2017e).  

    Databaser som användes för sökstrategin till föreliggande studie var Cinahl och 

PsycInfo. Två databaser användes då Polit och Beck (2017a) nämner att en databas 

kanske inte genererar lika bra resultat som en annan. Enligt Polit och Beck (2017a) så 

innehåller PsycInfo mer forskning inom psykolgi och beteendevetenskap och då denna 

studie avsåg att studera upplevelserna hos personer med schizofreni så tror författarna 

till föreliggande studie att det var därför det uppkom fler sökträffar inom denna databas. 

Polit och Beck (2017a) redovisar att Cinahl är en övergripande databas för 

omvårdnadsforskning och författarna till föreliggande studie tror därför att det var en av 

anledningarna till mindre antal sökträffar inom denna. Andra databaser så som PubMed 

och Google Scholar användes ej då författarna till föreliggande studie ej ansåg att dessa 

var relevanta, detta skulle kunna ses som en svaghet då sökträffar inom dessa databaser 

då är okända. 

    Ett urvalskriterie i denna studie var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara 

empiriska (primärkällor) då dessa innehåller beskrivningar från forskarna som utfört 

studierna och dessa anses då vara mer detaljrika, och därför bättre att använda sig av, än 

sekundärkällor (Polit & Beck 2017a). Inklusionskriterier var bland annat att studierna 

skulle innehålla erfarenheter och upplevelser från personer med schizofreni, att 

deltagarna i studierna skulle vara över 18 år samt ej inneha andra sjukdomar som kunde 

påverka de subjektiva upplevelserna hos personerna med schizofreni. Enligt Polit och 

Beck (2017e) används inklusionkriterier då dessa svarar på vilken population studien 

avser. När inklusionskriterier och population överensstämmer så bidrar det till en mer 

trovärdig studie. Inklusions- och exklusionskriterier har varit desamma i båda 

databaserna då Polit och Beck (2017e) nämner att det ger mer kontinuerliga sökträffar 

som kan svara på syfte och frågeställningar. 

     Författarna till föreliggande studie har använt sig av färgkodning till att hitta 

rubriker, underrubriker och dess innehåll ur de valda artiklarna. Enligt Polit och Beck 

(2017a) så blir en litteraturstudie, med hjälp av färgkodning, mer pålitlig och detta kan 

även anses vara en fördel när insamlad data ska analyseras.  
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     Av de 14 vetenskapliga artiklar som valts ut till studien så hade 12 av dem kvalitativ 

ansats medan två av dem hade mixad ansats. Vid undersökning av upplevelser så 

föredras det att använda studier med kvalitativ ansats då undersökningsgrupperna 

berättar om sina upplevelser (Polit & Beck 2017d). De två vetenskapliga artiklar som 

hade mixad ansats valde författarna, till föreliggande studie, att ta med då de svarade på 

syfte och frågeställningar. Enligt Polit och Beck (2017a) kan det vara en styrka vid 

litteraturstudier att använda sig av vetenskapliga artiklar som är kvalitativa och 

kvantitativa då resultatet kan bli mer generaliserbart. En svaghet i denna studie skulle då 

vara att majoriteten av de invalda artiklarna är kvalitativa. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning  

Dialog är en stor del av omvårdnaden kring personer som är drabbade av psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskans omvårdnadsroll hos personer med schizofreni bygger mycket 

på tillit och förtroende (Mattsson 2014). Att bekräfta upplevelser hos personer med 

schizofreni bidrog till mer än bara en känsla av tillit, det bidrog även med en känsla av 

att inte vara ensam i sin sjukdom. Att ha en omvårdnadsrelation byggd på dessa 

egenskaper medförde att personer med schizofreni upplevde det lättare med 

återhämtning och rehabilitering då de själva uttryckt det viktigt med trygga relationer, 

där de kunde vara öppna med sina upplevelser, för ett mer stabilt tillfrisknande 

(Andreasson & Skärsäter 2012).  

     En väl fungerande omvårdnadsrelation, där dialog om upplevelser regelbundet 

uppkommit, visade sig bidra med att minimera påfrestande känslor så som stress, 

sårbarhet och annat vilket var frekvent uppkommande känslor hos personer med 

schizofreni. Omvårdnadsrelationer med sjuksköterskor sågs som en livlina då dialogen 

med dessa medförde en ökad förståelse för sin sjukdom som ledde till snabbare 

igenkänning av diverse symtom (Yarborough et al. 2016). I rehabiliteringsprogrammet 

som van Langens et al. (2016) utforskade så lärde sig personer med schizofreni att 

genom att dela med sig av sina upplevelser kunde de förebygga återfall då det blev 

lättare att känna igen symtom, hantera stress och påfrestande situationer. Detta bidrog 

även till att de kunde påkalla hjälp innan det ansågs vara försent. Deras studie gick i 

huvudsak ut på att personer med schizofreni fick prata om sina upplevelser med en 

kvalificerad person. Även denna studie visade, precis som Yarboroughs et al. (2016) 

och Andreasson och Skärsäters (2012) studier, att genom att få prata om och dela sina 

upplevelser bidrog detta till en mer stabil återhämtning. 
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     Detta påvisar relevans kring att skapa tillit och förtroende som sjuksköterska genom 

att låta personer med schizofreni få prata om och dela med sig av sina upplevelser och 

inte undvika samtalsämnet. Detta bör då leda till en mer hälsofrämjande omvårdnad 

kring personer med schizofreni.  

     Callista Roys teori tar upp att sjuksköterskan bör anpassa sig efter samhällets behov, 

ha en förståelse för förändringar men även kunna se en helhet med nuvarande 

förhållanden (Alligood 2014). Hen ska också kunna se individen i sin helhet och kunna 

hantera ohälsa i en konstant föränderlig miljö, i detta fall så är det personen med 

schizofreni som förändras i perioder och därmed måste även vården anpassas utefter 

detta. Genom att ta del av upplevelser från personer med schizofreni så underlättar det 

även arbetet för sjuksköterskan att kunna anpassa vården efter dennes behov. Alligood 

(2014) nämner att i Callista Roys teori har individen möjlighet att använda sig av olika 

processer och inre resurser för att kunna anpassa sig lättare. I och med detta kan 

sjuksköterskan hjälpa personen med schizofreni att identifiera sina inre resurser och 

processer, till att hantera sjukdomen bättre, genom att prata öppet om dess upplevelser. 

     Förslag till fortsatt forskning inom detta ämne skulle kunna vara att testa fler 

rehabiliteringsåtgärder som går ut på att personer med schizofreni får dela med sig av 

sina upplevelser inte bara med omvårdnadspersonal utan även familj och vänner. Detta 

för att relationer har en stor betydelse och inverkan på personer med schizofreni men 

även för att familj och vänner ska få en ökad kunskap och förståelse om schizofreni som 

sjukdom.  

 

4.6 Slutsats 

Personer med schizofreni upplever svårigheter genom livets alla aspekter. Genom att 

prata om sina upplevelser så blir det lättare för personer med schizofreni samt andra 

människor, som är involverade, att identifiera triggers, symtom och vilka situationer 

som kan utlösa stress och ökad sårbarhet. Detta kan bidra till en ökad förståelse hos alla 

och kan med fördel användas av all omvårdnadspersonal då rehabiliteringsåtgärder, 

program och vårdplaner lättare kan individanpassas utefter dessa upplevelser.  
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