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The purpose of this study was to examine the subjective experience of 

schizophrenia. Four people, two of them diagnosed with schizophrenia and two 

relatives, were interviewed. The themes selected were development of the 

disease, recovery, belief in the future, the role of families and siblings, 

stigmatization and the relationship between violent crimes and mental illness. 

The development and experience of schizophrenia as well as the recovery differ 

from person to person. Schizophrenia is a family disease and can be devastating 

for all family members. Despite that, the support from relatives is crucial for the 

recovery. The stigmatization can make the illness worse and is also contributing 

to the fact that people with schizophrenia and their relatives are ashamed of the 

disease. Unlike the public prejudice that people with schizophrenia are violent 

and dangerous, researches have not been able to make such a conclusion based 

on mental illness alone. Further research needs to find ways to increase the 

knowledge of schizophrenia and decrease the stigmatization.
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Schizofreni är en av de mest förödande psykiska sjukdomar en människa kan drabbas av. Det 

är även en av de det finns minst kunskap om (Friedrich, Lively & Buckwalter, 1999). 

Samhällets stigmatisering och felaktiga bild av sjukdomen kan göra att den drabbades 

tillstånd förvärras och försvåras (Saunders & Byrne, 2002). Att leva med skammen från 

omgivningen gör sjukdomen oerhört svår att bära. Omgivningen har svårt att förstå vad den 

sjuka individen går igenom. För de människor som inte har drabbats av en allvarlig psykisk 

sjukdom är det väldigt svårt att föreställa sig hur det skulle kännas. Kan du tänka dig hur det 

skulle vara att höra röster som inte finns och att se saker som egentligen inte inträffar? Kan du 

förstå hur det skulle kännas om någon sade till dig att din verklighet faktiskt inte existerar på 

riktigt? Den här studiens syfte är att öka kunskapen kring schizofreni, minska 

stigmatiseringen och ge en bild av vad det faktiskt innebär att insjukna, återhämta sig och 

möta samhällets tankar och känslor kring schizofreni.

Sjukdomsförlopp och upplevelsen av sjukdomen

Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar ungefär en procent av jordens 

befolkning. Ordet schizofreni kommer från grekiskan och betyder kluvet psyke. Sjukdomen 

orsakar enorma svårigheter för den drabbade (Picchioni & Murray, 2007). Individer med 

schizofreni tas inte alltid på allvar utan symptomen viftas bort som inbillning och påhitt. För 

en människa som aldrig har upplevt hallucinationer eller vanföreställningar verkar det helt 

orimligt att lita på något som enbart existerar i en persons huvud. En människas perception är 

dock inte en objektiv bild av verkligheten, utan en tolkning av de intryck som kommer in via 

sinnena och sedan bearbetas i olika delar av hjärnan (Lagerspetz, 2008). Även om vi upplever 

ungefär samma saker som våra medmänniskor gör vi alltså en personlig tolkning av intrycken. 

Två människor har inte exakt samma upplevelse av samma situation. Den som har drabbats av 

schizofreni kan ha en verklighetsuppfattning som skiljer sig väldigt mycket från den bild 

omgivningen har, men det betyder inte att han eller hon upplever den som mindre verklig. Det 

som sker i vår hjärna är det som blir vår verklighet, oavsett hur konstigt eller tokigt det verkar 

vara i någon annans ögon (Lauveng, 2009).

För att diagnosen schizofreni ska ställas krävs det att individen har både 

psykotiska symptom, vilket innefattar en störd verklighet, och en förlust av funktionen socialt 

eller yrkesmässigt. Det ska gå att observera tecken på sjukdomen under minst en månad. 

Funktionsförlusten ska pågå under minst sex månader (internmedicin.se). I Sverige används 

två olika diagnostiska system för att ställa en schizofrenidiagnos: ICD-10 kapitel 5 

(International Classification of Diseases) och DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 
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Mental Disorders). Trots att det kan verka förvirrande att använda sig av båda två är det i 

praktiken endast små skillnader (internmedicin.se).

En person med schizofreni kan lida av både positiva och negativa symptom. De 

positiva symptomen innebär att någonting har tillkommit medan det vid negativa symptom 

finns en avsaknad av något. Exempel på positiva symptom är hallucinationer, vilket innebär 

att personen saknar stimulus, men ändå upplever perception. Hallucinationer kan förekomma i 

alla sinnen; syn, hörsel, smak, lukt och känsel, men det är vanligast med hörselhallucinationer, 

att ”höra röster”. Andra positiva symptom är vanföreställningar och tankestörningar. 

Vanföreställningar innebär att personen är ensam om att ha en tro på någonting. De utvecklas 

ofta kring personliga teman och kan handla om att personen är utsatt för någon form av hot 

eller konspirationer eller att tankar och handlingar styrs av en extern kraft eller person. 

Tankestörningar vid schizofreni kan innebära att personen har svårt att använda språket på ett 

logiskt och riktigt sätt och att tankar börjar i en riktning för att sedan utan synbar logik byta 

tvärt. Negativa symptom innebär social tillbakadragenhet, försummande av sig själv, 

avsaknad av motivation, avtrubbat känsloliv och ett knapphändigt tal (Picchioni & Murray, 

2007). En person har sällan tydliga symptom under insjuknandet i schizofreni. Det är 

vanligare att personen uppvisar oklara symptom som oro och depression, sociala svårigheter 

eller beteendeförändringar såsom koncentrationssvårigheter eller tillbakadragenhet från det 

sociala livet. Schizofreni börjar oftast visa sig i den sena tonåren eller i det tidiga vuxenlivet. 

Schizofreni är en mångfacetterad sjukdom där orsaken inte är entydig. Den 

största risken för insjuknande är en sjukdomshistoria inom familjen. För befolkningen i 

allmänhet är risken att drabbas runt 1 %. För personer som har nära släktingar som insjuknat 

ökar risken till 6,5 %. För enäggstvillingar är risken hela 40 %. Även om risken är större för 

den som ärver generna skulle schizofreni rent teoretiskt kunna drabba vem som helst. Det 

verkar troligt att schizofreni inte orkas av en ensam gen, utan att flera olika riskgener 

existerar. Var och en av dem har enskilt en väldigt liten effekt och är inte ovanliga hos 

befolkningen i sig. Troligtvis ärver den som insjuknar flera olika gener som interagerar med 

varandra och miljön för att orsaka schizofreni (Picchioni & Murray, 2007).

En meta-analys har visat att personer med schizofreni oftare än andra har 

upplevt komplikationer vid födseln, framför allt för tidig födsel, låg födelsevikt och syrebrist i 

samband med födseln (Kendler et al., 1993). De här tidiga miljömässiga riskerna verkar ha en 

subtil påverkan på hjärnans utveckling. Vad gäller vuxna finns det olika miljömässiga faktorer 

som påverkar utvecklandet av schizofreni. Tidigare har fokus legat på biologiska orsaker, men 

det har visat sig att vad som orsakar schizofreni är mer mångfacetterat än så. Det är viktigt att 
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även ta miljön i beaktning. Exempelvis är sjukdomen vanligare hos invandrare och personer 

som är födda i större städer. Ju större stad och ju längre de har bott där desto större är risken 

för att insjukna (Pedersen & Mortensen, 2001). Även social status påverkar utvecklandet av 

sjukdomen. Även om man exkluderar de livshändelser som går att attribuera till psykosen i 

sig är orsakerna desamma. Hur föräldrar uppfostrar sina barn verkar inte ha någon stor 

påverkan på framtida sårbarhet, men familjen spelar en stor roll för sjukdomsförloppet. 

Personer med stöttande föräldrar klarar sig mycket bättre än de som har kritiska, motvilliga 

eller fientliga föräldrar. Riskfaktorerna pekar på en interaktion mellan biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer som driver en avvikande utveckling och slutligen en psykos 

(Broome et al., 2005).

Stimulerande droger som amfetamin och kokain kan göra att en person får en 

klinisk bild som liknar paranoid schizofreni. Nya studier har även pekat på att cannabis kan 

vara en riskfaktor. Personer med schizofreni missbrukar cannabis i mycket större utsträckning 

än den övriga populationen. Studier har visat att tidigt cannabismissbruk, som inträffar långt 

före schizofrenisymptomen, fyrfaldigt ökar risken för att i framtiden drabbas av schizofreni 

(Arseneault et al., 2002). En meta-analys har visat en fördubbling av risken (Henquet, Murray, 

Linszen & van Os, 2005). Resultaten är robusta, även när man kontrollerar för alla former av 

självmedicinering, vilket talar emot påståendet om att ett tidigt cannabismissbruk är ett sätt att 

försöka lindra stressen som sjukdomen orsakar. Alla cannabismissbrukare drabbas inte av 

schizofreni. Det kan jämföras med att inte alla alkoholmissbrukare får skrumplever. Det beror 

troligtvis på en genetiskt förbestämd sårbarhet för miljömässiga stressorer. Variationer i den 

gen som bryter ner dopamin påverkar benägenheten att drabbas av psykos vid 

cannabismissbruk (Picchioni & Murray, 2007).

Många av de som drabbas av schizofreni saknar sjukdomsinsikt. De är inte 

medvetna om att de har en psykisk sjukdom som kräver behandling (Buckley, Hasan, 

Friedman & Cerny, 2001). 

Tillfrisknande och framtidstro

Vid behandling av schizofreni är det vanligt att den drabbade får mediciner för att minska 

symptomen. Antipsykosläkemedel kan dämpa både positiva och negativa symptom, minska 

risken för återfall och förhindra inläggning på en psykiatrisk avdelning. När symptomen på 

psykosen med hjälp av medicin minskar blir personen mer mottaglig för andra typer av 

behandling. En schizofren person har inte uppfattningen om att vara sjuk och har därför svårt 

att ta till sig hjälp eller behandling innan psykosen har lagt sig. Det ska alltid strävas efter 
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användning av den lägsta möjliga effektiva dosen av läkemedel. All form av avbrott från eller 

nedtrappning av ett läkemedel ska göras i samråd med läkare då riskerna för återfall ökar när 

dosen förändras. Kemisk behandling med läkemedel är inte det enda sättet att lindra eller 

mildra schizofreni. Det finns flera psykologiska behandlingar som kan förbättra symptomen, 

öka den drabbades fungerande och förebygga återfall. Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa till 

att minska ihållande symptom och öka sjukdomsinsikten. Familjeterapi ger stöd och 

utbildning till de anhöriga. Syftet är att förbättra kommunikationen mellan 

familjemedlemmarna, öka medvetenheten hos de inblandade och minska ängslan. 

Familjeterapin kan hjälpa till att reducera antalet återfall och symptom samt minska bördan 

för de anhöriga. Det kan också leda till ett samförstånd kring behandlingen. Psykodynamisk 

psykoterapi har inte visat sig förbättra varken symptom, funktion eller livskvalitet hos den 

drabbade (National Institute for Health and Clinical Excellence, 2002). 

Studier har visat att återhämtningen från schizofreni ser väldigt olika ut för olika 

individer. Även sjukdomsbilden kan variera oerhört mycket hos olika individer. De metoder 

som används för att hjälpa personer med schizofreni idag anses vara snarare förbättrande än 

botande och fungerar endast på vissa individer. Det är en viktig distinktion att göra för att 

operationalisera ordet återhämtning (Lieberman et al., 2008). Tidigare har neuroforskningen 

antagit att återhämtning handlar om fullständigt tillfrisknande, frånvaro av sjukdom och 

botemedel. I dagens forskning pratar man istället om att man ska kunna fungera normalt och 

ha ett fungerande liv genom att ha kontroll över sjukdomen och leva med symtomen, ofta med 

hjälp av psykofarmaka (Hegarty, Baldessarini, Tohen & Waternaux, 1994). Många individer 

med schizofreni lyckas alltså genom att kontrollera sjukdomen arbeta sig bort ifrån de 

förödande psykologiska effekterna och skaffa sig ett meningsfullt liv (Mead & Copeland, 

2002). Detta innebär hopp, motivation och personligt ansvar i strävan efter att nå nya mål i 

livet även om det inte nödvändigtvis innebär frånvaro av alla symptom. Återhämtning är 

mycket mer komplext än man tidigare har trott. Den innebär planering som baseras på 

individerna och deras förmågor och innebär att det kan se oerhört olika ut för olika personer. 

Återhämtningen leder därför oftast till helt olika utkomster och behandlingar. Det är viktigt att 

se bortom stigmatisering och sjukdomsbild för att istället ge varje enskild individ möjligheter 

utifrån deras egna situationer, erfarenheter och verktyg (Lieberman et al., 2008). 

En vanlig missuppfattning är att prognosen för schizofreni är dålig. Över 80 % 

av de personer som insjuknar i psykos för första gången återhämtar sig. Under 20 % insjuknar 

aldrig igen. Även om en del personer med schizofreni tvingas stå ut med en livslång utsatthet 

med återkommande sjukdomsepisoder har en stor del få återfall och gör en bra, funktionell 

6



återhämtning. Det som är associerat med den sämsta prognosen är bristfällig anpassning 

precis innan och under insjuknandet, en långsam, opålitlig start, långa perioder med 

obehandlade psykoser och en sjukdomsbild som utmärks av negativa symptom (Perkins, 

Hongbin, Boteva & Lieberman, 2005).

Anhörigas roll

Schizofreni orsakar en stor stress för den drabbades familj (Saunders & Byrne, 2002). Det 

finns flera olika orsaker till påfrestningarna. Några exempel är behandling, eller brist på 

behandling, samhällets attityder och fördomar mot sjukdomen och familjen, brister i vården 

och svårigheter att hantera en allvarlig psykisk sjukdom som schizofreni. De påfrestningar 

schizofrenin orsakar är ofta utdragna, ibland livslånga, och ger upphov till känslor som 

hopplöshet, ångest, skuld och sorg (Barnable, Gaudine, Bennett & Meadus, 2006). 

Syskonperspektiv

I en studie (Wikström, 2011) som har gjorts på en grupp av fyra systrar som är anhöriga till 

personer med schizofreni framgår det hur jobbigt det är att vara anhörig och hur speciellt 

syskonperspektivet är i en sådan situation. I intervjuerna framgår det att syskonen känner 

väldigt dubbla och motsägelsefulla känslor som ilska, ledsenhet, hat, utsatthet, skuld,

skam, hjälplöshet, medlidande, empati och kärlek. Många av systrarna beskriver att de känner 

att de blivit bestulna på sin barndom då de inte har samma upplevelser av den som sina sjuka 

systrar. De kommer ihåg olika saker och det gör att minnet av barndomen blir förändrat, 

bortglömt eller felaktigt. De önskar ibland att de haft ett tredje syskon att tala med för att 

kunna dela sina egna minnen med någon som delar deras uppfattning. De beskriver att de har 

uppfattat sina syskon som elaka och själviska i många lägen och att det därför har varit väldigt 

svårt att skilja på sjukdomen och personen även om de vet att de borde göra det. De beskriver 

hur de vill hjälpa till, men inte vet hur de ska gå till väga och att de därför känner sig 

hjälplösa. Viljan att hjälpa har inneburit en stor uppoffring i deras egna liv för att hjälpa sina 

syskon. De upplever att det är väldigt svårt att sätta gränser och att det ofta inte går. Efter 

många år av omhändertagande har de insett att de måste må bra själva för att kunna hjälpa 

sina syskon och då blivit bättre på att sätta gränser trots att det är oerhört svårt. Gemensamt 

för de fyra systrarna är också att de upplever det som att de har förlorat sitt syskon trots att de 

fortfarande är i livet och att de inte vet hur de skulle reagera om de faktiskt avled. Många av 

dem har funderat på den genetiska komponenten i sjukdomen och har känt en rädsla för om de 

själva skulle kunna drabbas. I vissa fall har de även tvivlat på sin egen psykiska hälsa i olika 
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påfrestande situationer. I en del fall upplever de att de också blir stämplade av omgivningen. 

Eftersom de har ett syskon med schizofreni verkar en del personer i omgivningen bete sig som 

att de också lider av sjukdomen. De beskriver alla en oerhörd frustration gentemot 

vuxenpsykiatrin och vårdens bemötande av dem. Vården behandlar dem bara som ett 

distraktionsmoment och de får ingen som helst information. När syskonen har åkt in och ut 

från olika sjukhusvistelser har vården förutsatt att de ska finnas där när de skrivs ut, men det 

är som att de inte finns när de är inskrivna. Deras åsikter och erfarenheter betyder ingenting 

och ingen vill lyssna på vad de har att säga. Sjukdomen har för samtliga av systrarna inneburit 

ett livslångt ansvar för sina syskon som präglas av ständig oro, rädsla, skuld och sorg 

(Wikström, 2011).

Stigmatisering och våldsbrott

I media, böcker och allmänt bland människor blandas schizofreni ofta ihop med 

personlighetsklyvning eller multipla personligheter vilket är helt fel. Schizofreni innebär inte 

på något sätt en personlighetsstörning eller dubbla personligheter. Den bild vi har av 

schizofrena individer har många gånger skapats av massmedia. Ofta beskriver tidningarna hur 

en mördare som hört röster har begått ett vansinnesdåd (aftonbladet.se). Våldsbrott beskrivs 

ofta och mycket i media eftersom det är intresseväckande och provocerande. Avvikande 

beteende säljer (Pollack, 2004). Allmänheten har alltid varit intresserad av dramatik och 

otroliga händelser. I den mediala bilden är det oftast en psykiskt sjuk person som blir centrum 

för uppmärksamheten. Både allmänheten och medierna är ofta intresserade av vad som 

föregår ett våldsbrott och vill veta vad som är den bakomliggande orsaken. Medierna ger då 

ofta utrymme för spekulationer. Det finns anledning att problematisera denna mediebild då det 

finns vetenskapliga studier som kan påvisa att det faktiskt inte är vanligare med våldsbrott hos 

personer som lider av psykisk ohälsa (Swanson et al., 2002). 

Signorielli (1993) beskriver att mediernas intresse för psykisk sjukdom i relation 

till brottslighet har ökat ända sedan 1880-talet. Rapporteringen har tilltagit ytterligare från 

1900-talets början i samband med ett hos allmänheten ökat intresse för psykisk ohälsa, 

psykologi och psykiatri. Medierna framhäver och markerar plötslighet och farlighet medan 

professionella experter inom psykiatrin hävdar motsatsen. Enligt Signorielli (1993) har 

mediebilderna varit likställd den felaktiga, negativa och kulturellt stereotypa bilden av 

psykisk sjukdom som länge har funnits i samhället.

Greg Philo och mediegruppen i Glasgow (1999) studerade under en månads tid 

tv-nyheter, tidningsjournalistik och fiktion. De kom fram till att ”våld mot andra” var den 
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vanligaste bilden av psykisk ohälsa. Psykisk sjukdom relaterat till våld var ofta stora nyheter 

och löpsedelsmaterial. Sympatiska representationer av psykiska sjukdomar var betydligt färre 

och var inte lika synliga och tillgängliga. I en jämförelse av nyheter och källmaterial har det 

även visat sig att nyheter ofta är mer negativa än källmaterialet (Nairn, Coverdale & Claasen, 

2001). Psykiatrikers uttalanden i nyheter drabbas också av denna trend (Naim, 1999).

Även i fiktion är bilden av psykisk sjukdom avvikande, främmande och farlig 

eller komisk (Wahl, 1995; Wilson, Nairn, Coverdale & Panapa, 1999; Andersson, 2003). I den 

bild som visas är det enbart det avvikande beteendet som lyfts fram vilket gör att personer 

med psykisk sjukdom betraktas som ett hot mot samhället och samhällets normer (Wilson et 

al., 1999). Andersson (2003) menar att fiktionen har en överlägsen effekt i rollen som 

medskapare av en kultur i vilken nyheter formuleras och förstås.

Flera forskare har kommit fram till att attityderna utökas av den selektiva 

medierapportering som i mycket hög utsträckning uppmärksammar bisarra och atypiska fall 

där förövarens psykiska ohälsa får all uppmärksamhet. Attityder gentemot människor med 

svåra psykiska problem förvärras efter ett sådant här atypiskt fall. De kan vara väldigt 

ihärdiga och svåra att förändra (Steadman & Cocozza 1977; Angemeyer & Matchinger, 1996; 

Philo, 1999).

Medierna och allmänhetens nedsättande särbehandling gör att de psykiskt sjuka känner sig 

stigmatiserade (Goffman, 1963/2004). Det trettiotal människor med psykisk sjukdom som 

intervjuats av Philo (1999) beskriver också stigmatiseringen som ett stort problem. Ett 

exempel är efter mordet på Anna Lindh då de kände en särskilt utbredd utsatthet och 

stigmatisering (Höljer & Rasmussen, 2005). I vissa psykiatriska tidskrifter har man publicerat 

temanummer på området medier och stigmatisering. Där har man betonat svårigheten att 

hantera både psykiska problem och negativa attityder i samhället (Penn & Wykes, 2003). 

Fördomar och diskriminering mot individer som lider av psykisk ohälsa kan dessutom 

påverka i så hög grad att sjukdomar och besvär kan bli kroniska när människor fastnar och far 

illa i de negativa attitydernas grepp (Arboleda-Flórez, 2003).

I realiteten är kopplingen mellan psykisk sjukdom och våld svag. Det är framför 

allt andra faktorer än psykisk sjukdom som påverkar. Exempel på sådana faktorer är missbruk, 

ålder, kön, tidigare utsatthet för våld samt hemlöshet. Det finns resultat som har visat att våld 

är något vanligare bland individer med svår psykisk sjukdom, men resultaten visar enbart en 

signifikant skillnad hos dem som även har ett drogmissbruk i sjukdomsbilden (Steadman & 

Cocozza, 1977; Monahan et al., 2000; Steadman et al., 2000). Trots detta är sambandet mellan 

psykisk ohälsa och våld relevant i riskhantering av våld i kliniska sammanhang. Sambandet 
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bör inte ignoreras då studier (Swanson, Holzer, Ganju & Jono, 1990) har visat att personer 

med allvarlig psykisk sjukdom och samtidigt förekommande missbruksproblematik hade 

signifikant högre frekvens av våldsamt agerande, även när de jämförs med de som enbart har 

en missbruksproblematik. Dessutom har 46 % av individer med allvarlig psykisk sjukdom 

även en lång historia av missbruk. Dessa individer är även mer sårbara för tidigare historia 

som till exempel fysisk misshandel eller kriminalitet hos föräldrar. De är också mer benägna 

att råka ut för miljöbetingade stressorer, som till exempel arbetslöshet, vilket ökar risken för 

våldsamt agerande. Vid de tillfällen när våldbrott trots allt inträffar är det precis som hos 

övriga befolkningen till största delen familjen eller personer i individens närhet som drabbas. 

Sociala omständigheter och erfarenheter har också visat sig vara viktigt i sammanhanget. Det 

innebär att många som får psykiatrisk vård någon gång har drabbats av psykiskt, fysiskt eller 

sexuellt våld. Våld hos psykiskt sjuka beror på långsiktiga psykologiska effekter av 

viktimisering och trauman som förvärrats av missbruk, hemlöshet och utsatthet för hotfulla 

miljöer (Swanson et al., 2002). Om det inte förekommer någon eller bara några av 

ovanstående faktorer var brottsprevalensen nere på 2 %, vilket är densamma som hos den 

övriga befolkningen. Riskerna ökar dock när det råder flera svåra sociala förhållanden. 

Studier har också bekräftat att allvarlig psykisk sjukdom i sig själv inte bidrar till att predicera 

våldsamt agerande. Det är historiska, dispositionella och kontextuella faktorer som indikerar 

risk för framtida våld. Det finns en signifikant effekt av dessa faktorer på en individs risk för 

våldsamt agerande och visar på ett behov för kliniker att se förbi diagnosen och titta närmare 

på patienters historiska och nutida livssituation när de ska göra riskbedömningar för våldsamt 

beteende (Swanson et al., 2002). Med detta i åtanke kan vi alltså dra slutsatsen att allvarlig 

psykisk sjukdom i sig själv inte är grund för att predicera våldsamt agerande. Det är viktigt att 

studera individers bakgrund, erfarenheter och nuvarande livssituation i kombination med 

psykisk ohälsa (Swanson et al., 1990).

Synen på schizofreni behöver förändras för att de människor som drabbas ska 

slippa känna skam och skuld över sin sjukdom. Att bli betraktad som farlig eller våldsam och 

kanske inte tas på allvar är stigmatiserande och kan ha förödande konsekvenser för en 

människa. Den kunskap som finns om den bristfälliga kopplingen mellan psykisk sjukdom 

och våldsbrott måste nå ut till allmänheten, medierna och de psykiskt sjuka. Trots att 

forskarna vet väldigt mycket om sjukdomen verkar de inte kunna förmedla sin kunskap till de 

som faktiskt behöver den. 
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Syfte

Syftet med den här studien är att ur ett patient- och anhörigperspektiv undersöka den 

subjektiva upplevelsen av schizofreni, att få en bild av sjukdomens utveckling och 

återhämtning samt patienter och anhörigas syn på framtiden. Stor vikt har lagts vid 

intervjupersonernas åsikter om vad som är viktigt att ta upp när man diskuterar schizofreni. 

Det har lett in studien på sambandet mellan våldsbrott och psykisk sjukdom samt behovet av 

att minska skammen och stigmatiseringen kring schizofreni. Det finns en önskan om att 

informera allmänheten om vad sjukdomen innebär. Ingen är immun mot psykisk ohälsa och 

det gör att behovet av kunskap ökar ytterligare.

Frågeställning

Hur ser sjukdomsbilden för schizofreni ut?

Hur upplever en schizofren person sin sjukdom?

Hur upplevs sjukdomen av de anhöriga?

Hur ser återhämtning och framtidstro ut?

Hur upplevs stigmatiseringen av de drabbade och av anhöriga?

Vad finns det för samband mellan våldsbrott och psykisk sjukdom?
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Metod

Deltagare

Deltagarna till studien värvades efter kontakt med ordförande i ett intresseförbund för 

schizofreni. Två kvinnor och två män intervjuades. En kvinna och en man är anhöriga till 

personer som fått diagnosen schizofreni och en kvinna och en man har diagnosen. Deltagarna 

med diagnosen bor på olika platser i Sverige, har olika bakgrund, olika sjukdomshistoria, 

olika erfarenheter och är i olika åldrar. De anhöriga har olika förhållanden till sjukdomen då 

en är förälder och den andra är syskon.

Diagnostiserad 1: Man med tidigare missbruksproblematik i kombination med sjukdomen.

Diagnostiserad 2: Kvinna.

Anhörig 1: Man. Har en son som insjuknat i schizofreni.

Anhörig 2: Kvinna. Hade en syster som diagnostiserats med schizofreni. Hon avled 2005.

Procedur

Artiklarna letades upp med hjälp av Lunds universitets sökverktyg för vetenskapliga artiklar, 

Summon. Det gav en bakgrund och grundförståelse kring schizofreni.

Sökord: schizophrenia; subjective experience; recovery; mental illness; violence; relatives; 

siblings.

De intervjuer som genomfördes var halvstrukturerade. Utgångspunkten inför och under 

intervjuerna var explorativ. Syftet var att med helt öppet sinne ta in det intervjupersonerna 

ville berätta och låta dem styra samtalen. I början av intervjuerna med de deltagare som har 

diagnosen schizofreni fick intervjupersonen berätta fritt kring sjukdomen och ta upp det 

han/hon ansåg vara relevant. Efter det ställdes följdfrågor kring fem olika teman: 

sjukdomsutveckling, upplevelse av sjukdomen, tillfrisknande, framtidstro och anhörigas roll. 

De teman som valdes inför intervjuerna plockades fram ur syftet och vårt huvudsakliga 

intresse vilket var den subjektiva upplevelsen av sjukdomen ur olika perspektiv. Under 

intervjuerna med de som är anhöriga till schizofrenidiagnostiserade var början även där 

väldigt öppen för att sedan fokusera på samma teman, men ur ett anhörigperspektiv. Samtliga 

intervjuer avslutades med att intervjupersonen fick berätta det han/hon anser vara absolut 

viktigast att man tar upp i samband med att man pratar och skriver om schizofreni. Under 

intervjuerna ställdes följdfrågor för att förtydliga, fokusera på teman och tydliggöra vad som 
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redan sagts. Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de och skickades sedan till 

intervjupersonerna för godkännande. Samtliga transkriberingar godkändes. 

Intervjuerna genomfördes i grupprum på institutionen för psykologi på Lunds 

universitet där det inte fanns några störande variabler. Namnen på de intervjuade har i 

efterhand ändrats för att de ska kunna vara anonyma. Även namnet på det intresseförbund vi 

har varit i kontakt med och i vissa fall namnet på platser som nämnts i intervjuerna har ändrats 

för att det inte ska gå att identifiera intervjupersonerna.

Efter att alla intervjuer hade genomförts analyserades materialet. Den initiala analysen 

genomfördes var för sig av oss då vi skrev sammanfattningar om det viktigaste som tagits upp 

under respektive tema för varje intervju. Det var viktigt att först utvärdera intervjuerna var för 

sig för att få interbedömarreliabilitet när vi i ett senare skede gick igenom materialet 

tillsammans. Vi hade på förhand bestämt hur vi skulle gå till väga när vi sammanfattade 

intervjuerna. Vi bestämde att vi skulle ta ut alla citat som kunde ha någonting med våra 

förutbestämda teman att göra samt analysera texten och se om det hade uppkommit några nya 

teman under intervjuerna. Alla nya teman identifierades genom att vi letade upp gemensamma 

nämnare i innebörden av resterande citat. Sammanfattningarna användes sedan för att vi 

skulle kunna dra slutsatser där vi kunde använda citat som stöd för det vi funnit. Tack varje 

den explorativa ansatsen kunde vi leta fram och använda även nya teman vilket gav mer djup 

åt analysen och dessutom gjorde att vi kunde utgå ifrån intervjupersonernas subjektiva 

upplevelser av schizofreni, vilket hela tiden varit syftet med studien. Genom att jämföra våra 

sammanfattningar av det viktigaste i varje intervju enades vi om vad intervjuerna kretsade 

kring utöver våra teman. De nya teman som uppkom var stigmatisering, koppling mellan 

psykisk sjukdom och våldsbrott samt ytterligare fokus på syskonperspektivet. 

Under analysarbetet valdes en tolkande fenomenologisk utgångspunkt då vi besitter en 

ganska stor förkunskap om schizofreni. Vi kunde använda vår kunskap som ett verktyg i 

analysen istället för att försöka göra det omöjliga och bortse från den.

Eftersom att hela studien utgick ifrån ett antal teman var analysen av 

intervjumaterialet för det mesta ganska enkelt att genomföra. Ett väldigt tydligt exempel på 

temat kring de anhörigas roll är följande citat från Anhörig 1: 

Och jag tror också att vi har funnits där hela tiden för honom. Han har alltid fått komma hem. 
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Då alla intervjuteman utgår ifrån den subjektiva upplevelsen av sjukdomen hände det ibland 

att vissa delar av det som sades i intervjuerna var något svårklassificerade. Följande citat av 

Diagnostiserad 1 skulle kunna passa in både under stigmatisering och anhörigas roll:

En positiv grej för mig har varit att min familj aldrig har känt eller uttryckt i alla fall skuld och 

skam för mig utan det är inget vi hymlar med.

När en intervjuperson hade uttryckt något som passade in under mer än ett tema fick vi 

bestämma oss för det tema vi ansåg passa bäst in för just det citatet. Då vi inte kan citera hela 

intervjuer är det material vi har valt ut taget ur sin kontext. Med hjälp av sammanfattningarna 

av intervjuerna var det lättare att se till helheten och utifrån sammanhanget välja ett passande 

tema.

Material

Tre av intervjuerna gjorde över telefon. Två av dem spelades in med hjälp av Telias tjänst 

Telefonkonferens som fungerar som en diktafon för att spela in telefonsamtal. Den tredje 

telefonintervjun spelades in med hjälp av högtalarfunktionen på telefonen och en diktafon. 

Den fjärde intervjun genomfördes under ett personligt möte och spelades in med en diktafon.
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Resultat

Sjukdomsförlopp 

De som diagnostiserats med schizofreni beskriver ett gradvist insjuknande. Förändringarna i 

perceptionen kom smygande vilket till slut ledde till en totalt förändrad verklighet som i den 

sjukas ögon verkade helt sannolik. Följande citat är ett exempel på sjukdomsutvecklingen:

Gradvis tar psykoserna över liksom verklighetsuppfattningen på något sätt och jag märkte inte 

det själv och det är en del av sjukdomsbilden också är att man inte kan uppleva själv… att 

tankarna är skeva liksom på något sätt. Verklighetsbilden förändras så pass mycket att den inte är 

rimlig längre för andra människor, men för mig var den fullt rimlig. (Diagnostiserad 1)

De som drabbas av schizofreni kan ha väldigt olika sjukdomsbilder. Varje upplevelse av 

sjukdomen är unik. Spridningen är stor både mellan och inom positiva och negativa symptom. 

Tre olika symptombilder beskrivs såhär:

Det var mest röster, men.. och sen att jag hade även känsel-, lukthallucinationer också.. lukt 

smak.. Det är lite ovanligt. Och synhallucinationer också. Jag hade ju allting. […] Det var olika 

röster. Det var både kända och okända röster. Det var röster på engelska och tyska och sådär. 

[…] De var trevliga och skämtsamma och glada och de var hotfulla och uppmanande och allting. 

Så det var alla möjliga, alla sorter. (Diagnostiserad 2)

Kände mig förföljd utav alla möjliga olika människor och saker.. eh.. kamp på gott och ont 

liksom i tankarna och.. eh.. ja, mycket andliga perspektiv också med straffande Gud eller 

älskande Gud. Vad var det jag skulle förhålla mig till på något sätt.. ehm… vad ska man säga.. 

psykoserna var byggda på rädsla väldigt mycket. Alltså… tankarna… tankarna som jag fick var 

ju hundra procent otäcka på något sätt eller byggde på att skrämma mig på något sätt sådär kan 

man säga. (Diagnostiserad 1)

Hon var väldigt tillbakadragen och och.. och.. försjunken i egna tankar och hade svårt att 

uttrycka sina tankar och svårt i kommunikation. […] Hon satte upp handen framför ansiktet 

som.. för att liksom markera en gräns mellan sig själv, var hon hade sig själv och andra och det 

var väldigt.. hon drog täcket över huvudet och.. och.. det var ju liksom för att på något sätt då 

som jag tolkar det i alla fall markera för sig själv och för andra kanske också att här är jag och 

här är ni och. Eh.. man har väl svårt med gränserna för det egna jaget. (Anhörig 2)

Till en början är det svårt för omgivningen att upptäcka sjukdomen då utvecklingen går 

långsamt. Den drabbade kan trots att han/hon mår dåligt uppvisa ett normalt beteende. Till 
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slut väcks misstankar om att något inte står rätt till och att personen har förändrats. En individ 

med schizofreni och en anhörig beskriver det såhär:

Jag hörde röster, hade vanföreställningar, hallucinationer och.. eh.. vad heter det.. sen började jag 

skriva brev så att de här rösterna sa till mig att jag skulle göra det och då framkom det ju att jag 

hade varit sjuk.. helt enkelt. Då fick de ju påtagliga bevis på det för att innan så hade jag väl 

uppvisat ganska normal.. ganska normal. (Diagnostiserad 2) 

Vi var oroliga, han drog sig undan. […] Tidigare hade han varit väldigt social, nu drog han sig 

undan.. tidigare hade han varit väldigt mjuk och.. eh.. lätt att.. att finnas med i gemenskap och 

så, både i familjen och i.. i vänskapskretsen och allt möjligt sådant där, men nu så blev det mer 

och mer snävt omkring honom. (Anhörig 1)

Upplevelse av sjukdomen

De förändringar i perception schizofrenin orsakar gör att den drabbade upplever en annan 

verklighet än tidigare. Bristen på sjukdomsinsikt gör att personen inte kan göra skillnad på 

vilka tankar och händelser som är på riktigt och vilka som inte är det. Hallucinationer och 

vanföreställningar tar över personens liv och bestämmer ofta i princip allt de gör. De två 

intervjuade med diagnosen beskriver det såhär:

De bestämde ju nästan allting jag gjorde. Jag torde inte protestera mot dem för jag trodde att jag 

skulle dö. Så att det.. gjorde jag ju allt som de sa.. och eh.. det var vad jag åt, vad jag hade på 

mig för kläder och.. allt jag sa. […] De var trevliga och skämtsamma och glada och de var 

hotfulla och uppmanande och allting. Så det var alla möjliga, alla sorter (Diagnostiserad 2)

Det fanns ingenting liksom som var trevligt med psykoserna överhuvudtaget för min del utan det 

var bara… bara skräck och jobbiga scenarier liksom som kom att bli bilder i tankarna och så. 

(Diagnostiserad 1)

De anhöriga upplever ofta stor hjälplöshet och komplexa känslor för den som har insjuknat. 

Det kan vara svårt att hjälpa en person som inte varken vill ha hjälp eller inser att han/hon är 

sjuk. De kan även uppleva att deras eget liv förändras och att det krävs många uppoffringar 

från deras sida. De anhöriga i den här studien ser på sjukdomsupplevelsen såhär:

Ofta blev man arg på henne för att hon liksom inte.. för att det var så svårt att ha kontakt och att 

hon kunde ha paranoida idéer och.. eh.. och så ilskan fanns ju där, men men.. sen.. eh.. också en 

ledsenhet för att det var som det var.. eh.. och att hon inte.. kunde vara som.. vanligt. Och för att 
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vi inte kunde.. eh.. alltså.. kanske inte.. ja.. att inte hade kvar min gamla syster var väl sorgen 

över det. (Anhörig 2)

Hon ville ju heller inte.. veta.. ha någon diagnos själv. Det var ingenting hon pratade om. […] 

Har vi väl efteråt förstått att hon hon hade det jobbigt med sig själv.. eh.. under många år. 

(Anhörig 2)

Först och främst min egen väg som då.. det ställer krav på mig att ta till mig och eh.. reflektera 

och inte vara för ytlig och tänka till omkring. Vad är det jag vill. Det är mina egna drömmar och 

min egen.. eh.. sorg och min egen.. eh.. ja, min egen syn på det här och konfrontera mina egna 

fördomar och allt möjligt. (Anhörig 1)

Sen kan man ju nu eh.. tycka att det var ju botten att få en sån här sjukdom.. eh.. så tidigt. Det 

betyder att man kommer ju aldrig in i samhället på ett sätt. Det gör man ju inte. Man kommer 

helt vid sidan av. (Anhörig 1)

Insjuknandet i schizofreni kan av de anhöriga upplevas som en stor sorg. Den person man 

tidigare känt och älskat finns inte längre utan har tynat bort. Trots att han/hon fortfarande 

finns kvar i livet upplever man förändringen så stor att det inte längre är samma person. Den 

anhöriga i den här studien som förlorat sitt sjuka syskon beskriver sorgen med följande citat:

Hon blev beviljad frigång och kom liksom inte tillbaka från den och det var ett stort pådrag att 

leta.. leta och sådär efter henne och polisen.. och orienterarare och allt möjligt var inkopplade 

och så.. så hittade man henne.. eh.. på morgonen efter då i ett vattenfyllt dike och då.. visste man 

liksom inte om det var suicid eller om det var en olycka eller vad det var. (Anhörig 2)

Jag förlorade henne innan hon dog så att säga. […] Det.. var väl det svåraste att se henne 

liksom.. förändras och försvinna bort på något sätt.  (Anhörig 2)

Tillfrisknande

Trots att den schizofrena individens verklighet är oerhört påfrestande är det för dem någonting 

som inträffar på riktigt. De vet under psykosen inte om något annat vilket gör att det kan bli 

svårt att skiljas från det man tidigare upplevt. En person med sjukdomen förklarar det såhär: 

Sen kommer jag ihåg också att när jag då fick medicin och rösterna försvann så blev det ju 

väldigt tomt. Så jag kommer ihåg.. då hade jag ju på radion jämt liksom för att fylla det där 

tomrummet, men nu har jag ju inte det på längre, men jag hade det i början då. Sen är man ju 
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van vid att det bara kacklar hela tiden, när det försvinner, då blir det ju väldigt.. det blir ju 

väldigt tyst. (Diagnostiserad 2)

Schizofreni betraktas som en kronisk sjukdom, men trots det går det att leva ett bra liv med 

diagnosen. Med hjälp av medicin kan symptomen minska. Man blir då redo för annan 

behandling och kan påbörja den långa resan tillbaka till ett välfungerande liv. Följande citat är 

funderingar kring behandling och återhämtning:

Men jag tror inte att allting går att medicinera bort, jag tror att terapi och medicin kan ju vara en 

bra kombination. (Diagnostiserad 2)

Medicineringen som jag fick då.. eh.. är liksom en grundläggande grej för att kunna börja ta till 

mig… eller kunna få ro ifrån de tankarna som störde mig hela tiden liksom på något sätt. […] 

Om man är akut sjuk liksom och allting är konspirationer och jättejobbigt då tror jag att det är 

ganska svårt att ta till sig någonting vad det än är för terapi eller form av hjälp liksom.. Man 

behöver ju den, tycker jag, medicinska biten för att kunna bryta.. bryta loss lite vilotid i hjärnan 

på något sätt liksom så att man får vila ifrån de tankarna som hela tiden snurrar annars liksom. 

(Diagnostiserad 1)

Trots att mediciner kan hjälpa till att lindra symptomen är det egna ansvaret en väldigt viktig 

del i återhämtningen. Att återfå respekten från omgivningen och på egen hand kunna ta ansvar 

för sin rehabilitering hjälper personen att återgå till en normal vardag med allt vad det innebär 

i form av arbete och att skaffa familj. En anhörig och en av de intervjuade som har diagnosen 

uttrycker det såhär: 

[Arbete] är viktigt, det ska värderas. Det är inte en sysselsättning som man uppfattar språkbruket 

då som en lägre slags terapeutisk jaja, utan det är ett arbete som du får ersättning för och som 

gör att  din dag och du blir respekterad. Du kommer hit för ditt arbete. Det tror jag är viktigt för 

självkänslan. (Anhörig 1)

Men även det egna ansvaret är väldigt viktigt. Alltså så fort jag har börjat få medicin och kan 

börja förstå verkligheten någorlunda okej liksom då är det faktiskt viktigt att få tillbaka så 

mycket ansvar som möjligt som… som brukare eller patient eller vad man vill säga då. Alltså att 

jag hamnar på arbete och får ta ansvar som vem som helst så mycket som möjligt liksom. Sen 

har jag ju mina begränsningar så tidsmässigt och stressmässigt, men ändå att jag.. att jag blir 

återlämnad ansvaret och även att jag tar ansvaret som.. som individ också då. Jätteviktigt. 

(Diagnostiserad 1)
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Inte gå och tänka på mig själv och mina grejor hela tiden. Det finns faktiskt ett barn som är 

beroende av att jag funkar. Lägga fokus på någon annan människa har varit väldigt skönt. Det 

blir väldigt mycket självcentrering kring att tillfriskna också. […] Det blir egoistiskt till slut 

också va även då tillfrisknandeprocessen, men med barn så är det ju så att de behöver mig så jag 

tyckte att det har varit väldigt skönt att få tänka på någon annan istället för mig själv och det har 

också läkt väldigt mycket. (Diagnostiserad 1)

Framtidstro

Som redan nämnt finns det med dagens hjälpmedel goda förutsättningar till ett bra liv där 

förväntningarna på framtiden är höga. De drabbades positiva livssituationer och 

förhoppningar beskrivs i följande citat: 

Idag känner jag väl ganska mycket livsglädje och energi sådär. Så att det.. det känns bra […] 

Min utmaning är väl som för de flesta tror jag att försöka leva i nuet och försöka att inte tänka så 

mycket på framtiden på det sättet eller i alla fall inte oroa mig för det då. Men däremot kan jag 

ju tänka att det.. är någonting väldigt roligt och se fram emot. Jag har två små barn hemma, en 

pojk på tre och ett halvt år och en dotter på tre månader då så att det känns liksom som att jag är 

mitt i livet med jättemycket roliga grejor runtomkring mig och utmaningar i mig själv också så 

där. […] Det känns positivt tycker jag. Hoppfullt på många sätt och vis liksom. (Diagnostiserad 

1)

Ja, jag tycker att det känns bra, allt.. jag är nöjd med det mesta i mitt liv. (Diagnostiserad 2)

Även de anhöriga tror och hoppas på en ljus framtid både vad gäller de insjuknade, vården 

och deras bearbetning av sjukdomen. De uttrycker det såhär:

Det är inte hopplöst på något sätt, det tycker jag inte. Det kallas en kronisk sjukdom.. eh.. nu då 

den här psykossjukdomen schizofreni..eh. och det är ju sant, men man ska inte ta det som ett 

värdeomdöme utan att kommer att vara sjuk alltid. Det är ingen som är sjuk alltid. Man kan få 

skov och man kan gå in i psykos, men man kan också gå ur en psykos och hämta sig hyfsat väl 

med.. med bra stöd. (Anhörig 1)

Det ser nog annorlunda ut nu.. saker.. mycket har hänt i samhället och jag tror att en del har hänt 

till det bättre. Jag tror att vården är mera beredd att lyssna nu. (Anhörig 1)

Få någonting att fokusera på och något konstruktivt att göra liksom, någonting konstruktivt och 

jobba för att det ska bli en bättre psykiatri liksom mer på ett övergripande plan.. det.. det.. det 

har ju kanske inte hjälpt för mig personligen så.. i sorgearbete, men däremot ett sätt att.. ja.. 

kanalisera sin drivkraft istället för att kanske fastna, fastna i sorgen. (Anhörig 2)

19



Anhörigas roll

En förutsättning för att kunna återhämta sig och klara av att leva ett värdigt liv är stöd från 

anhöriga. Det beskrivs i de tre följande citaten:

Framför allt min mamma då har ju betytt mycket för mig och mitt tillfrisknande och sånt. […] 

Hon förstod ju att jag var sjuk, men jag förstod inte att jag var sjuk så vi grälade ju väldigt 

mycket och vi var mycket osams. (Diagnostiserad 2)

Familjen har varit den viktigaste delen nästan tycker jag i mitt tillfrisknande ihop med mycket 

annat, men det har varit en väldigt bra.. och jag.. varit ett väldigt bra skyddsnät att falla i sen den 

dagen jag tog beslutet att jag ville bli bättre och jag ville ta hjälp då. Då fanns min familj där för 

mig igen liksom så att säga så att.. Från och med att jag började visa villighet att förändras och.. 

och bli bättre och ta tag i min situation så mycket jag kunde då med hjälp av allt som fanns 

runtomkring sådär. Då fanns min familj där för mig också, men så länge jag fortsatte med mitt 

destruktiva då var de tvungna att stänga dörren för mig för de orkade inte med liksom det helt 

enkelt. (Diagnostiserad 1)

Och jag tror också att vi har funnits där hela tiden för honom. Han har alltid fått komma hem. 

(Anhörig 1)

Det kan på grund av bristande sjukdomsinsikt vara svårt att hjälpa en person med schizofreni. 

Det är även en stor påfrestning och inte helt lätt att orka med att stötta och hjälpa en person 

med en så allvarlig psykisk sjukdom som schizofreni. En av de personer med diagnosen som 

har intervjuats uttrycker de anhörigas sätt att hantera och stötta såhär:

Familjen är ju med i allra högsta grad och det är en familjesjukdom på alla sätt och vis med 

schizofreni och psykoser och drogerna också för den delen är också en familjesjukdom väldigt 

mycket. Alla blir påverkade av alla.. alla behöver på ett eller annat sätt hantera det i alla fall. 

(Diagnostiserad 1)

Det var en väldigt svår period som anhörig att vara med liksom och mycket maktlöshet som man 

måste acceptera på något sätt, att man också är väldigt maktlös som anhörig och gränssättande 

då när jag var som sjukast. [… ] Som anhörig behöver man ta hand om sig själv för att kunna 

finnas där för någon annan så behöver man ju också sätta en gräns det är… att det är såhär långt 

är det okej för mig, men inte mer liksom. Ska du fortsätta hålla på med drogerna och inte ta hjälp 

kan vi inte finnas här för dig. Det kom det till, till slut så landade det i det för min familj då för 

de höll på att gå under av oro och.. och.. och jobbiga känslor. (Diagnostiserad 1)
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När en närstående insjuknar i schizofreni startar en långvarig process hos de närstående. De 

måste bearbeta insikten om att någon de älskar är psykiskt sjuk samtidigt som de behöver 

hjälpa personen att hantera sig sjukdom och återhämta sig från den. Hela familjen påverkas 

och behöver hitta sig väg genom alltihop. En av de anhöriga uttrycker det såhär:

Min fru och jag har också hanterat detta i början med rätt knepigt, men så kom ett läge då vi sa, 

nej, nu gör vi det här tillsammans. För det.. vi höll ju på att liksom drivas ifrån varandra för det 

är så himla jobbigt alltihopa det här och var och en måste ha liksom sin utveckling i det här och 

jobba med detta så att det blir.. mm.. eh.. lätt så att man… ritsch.. alltihopa spricker. […] Det kan 

uppstå väldigt mycket i.. dramatik inom själva nätverket om vi uttrycker det så va.. haha.. det 

som skulle kunna vara stöd. Men nu när jag och min fru bestämde att vi gör det här tillsammans. 

Vi har mer tillsammans och vi.. eh.. och så vidare. Men vi gjorde det. Det är ett jättebeslut, det 

tänker jag på efteråt, att vi faktiskt gjorde det. Och sen dess så har vi.. har våga vägar i det här, 

att ta ställning till, vi har en sjuk son. Hur gör vi? Det är en utmaning för dig själv. […] Vi har 

kommit närmare och närmare och närmare varandra i det. Plus att vi är ett bättre stöd till honom 

och till resten för syskonen har naturligtvis också den vägen att gå, fast det är en helt annan väg. 

(Anhörig 1)

Den schizofrenes anhöriga upplever ofta en stor hjälplöshet i samband med sjukdomen och 

har svårt att veta vart de ska vända sig för att få hjälp. Att schizofreni känns som ett väldigt 

laddat ord försvårar ytterligare. Det kan ta tid att få hjälp och framför allt att hitta rätt hjälp. 

En anhörig beskriver resan mot att få hjälp såhär: 

Så småningom så kom vi då till skolläkaren och då.. hörde vi där och det är liksom ett citat som.. 

som jag.. som trängde in och som fortfarande är kvar hos mig. ’Han är som en tickande bomb, 

det här är ingenting som jag kan hantera utan ni får gå vidare till BUP’. […] Vi tänkte liksom 

inte ordet psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa överhuvudtaget utan vi tänkte tonårsproblematik 

i största allmänhet och att då få höra av en läkare som vi ändå hade någon sorts förtroende för, 

detta är en tickande bomb. Vaddå? Vad är.. vad är det som pågår? (Anhörig 1)

Jag kommer faktiskt inte ihåg nu, vad det var som gjorde.. men det blev akut. Han var otrevlig 

mot oss alla och det drevs längre och längre så så att till slut så ringde vi BUP då.. och då kom 

de ut och de hade de någon slags team. En läkare, en psykolog och en skötare tror jag det var. 

[…] Så började [psykologen] så att säga.. eh.. eh.. problematisera min och min sons förhållande 

på något sätt. Han började liksom.. ehm.. provocera så att vi sku… och antydde då att jag var en 

dålig pappa och ni har säkert ingen kontakt och.. han gick på som jag vet inte vad, upplever jag 

nu va. Det skulle vara egentligen .. det skulle vara fantastiskt roligt att veta vad det var han 

egentligen sa, men det blev en sådan situation där vi grät båda två, både min som och jag, därför 

att det blev så.. alltså.. det blev en.. någon slags aggressiv konfrontativ stämning i det här och det 
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blev då en pappa-son.. eh.. konfrontation som jag uppfattade som fruktansvärt orättvis. (Anhörig 

1)

[BUP] erbjöd sig.. erbjöd sig att träffa oss  regelbundet, varannan dag tror jag att det var. […] 

Det var enormt fantastiskt för oss att få sitta ner tillsammans med dem och ställa alla de här 

frågorna som vi hade och resonera tillsammans. (Anhörig 1)

Schizofreni upplevs vara en familjesjukdom där hela familjen påverkas och även behöver 

hjälp. När diagnosen ställs väcks många frågor som kräver svar. Om den som insjuknat redan 

är vuxen har de anhöriga lämnats utanför då vuxenpsykiatrin hänvisat till sekretess och inte 

verkat vilja eller kunna ta hand om de anhörigas frågor, funderingar och oro. Barn- och 

ungdomspsykiatrin anser att kontakt och information med familjen är viktigt. En anhörig 

upplevde skillnaden mellan barn- och vuxenpsykiatrin på följande sätt:

Jag är glad över att det var BUP vi mötte först. Därför att då fick vi en rimlig möjlighet att få.. 

att få reda på vad som pågår. […] Då förutsätts föräldrakontakt eller .. på ett helt annat sätt än 

plötsligt blir man in i vuxenpsykiatrin. Då upphör allting plötsligt. Från en dag till en annan. 

Med information och sådär. (Anhörig 1)

De anhöriga har under sjukdomstiden upplevt väldigt bristande bemötande från vården. 

Framför allt har de haft svårt att veta vart de ska vända sig. De anhöriga beskriver känslorna i 

följande citat: 

I början tyckte jag att vi kände oss fruktansvärt hjälplösa. Vart sjutton vänder man sig i ett sådant 

här läge när man inte vet. Vården visade sig inte heller så öppen så man kan säga ’ja, men kom 

hit då’. […] Vart vänder jag mig i den konkreta situationen? […] Jag menar, det är mycket sånt 

va, som man stupar på. (Anhörig 1)

Alla skulle tjäna på det, att samarbeta.. och inte betrakta vården som någon slags fiende eller de 

betraktar anhöriga som fiender och bara jobbiga och besvärliga som bara gapar och skriker och 

det gör de kanske i förtvivlan precis som patienter i förtvivlan härjar runt. (Anhörig 1)

Slutenvården och flera läkare som.. som.. ja.. skräckexempel i allt. […] Men delaktigheten i när 

det gäller slutenvården den har ju varit faktiskt begränsad alltså, snarare tvärtom. Man har inte 

fått veta vad liksom vad som ska hända och sen har ju då min syster skrivits ut och.. ja.. då har 

man.. mamma fått ta det i alla fall. När hon var inlagd var hon liksom inte intressant, men sen 

när hon blev utskriven var det ju mamma som finns där. (Anhörig 2)
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Särskilt i samband med den.. den.. sista sjukhusvistelsen då och där hon dog alltså det.. det.. 

bemötandet då har ju varit under all kritik. Det är vi som har fått be om uppföljande samtal och.. 

och sådär. De har liksom inte frågat oss och.. eller frågat vad vi behöver för stöd. (Anhörig 2)

Syskonperspektiv

Syskonperspektivet är väldigt speciellt när det gäller schizofreni. Relationen till ett syskon är 

oftast den längsta relationen man har i livet. När ett syskon insjuknar får det friska syskonet 

en ny roll. Livet förändras. Den person som drabbas av schizofreni får ofta en annan bild av 

barndomen och det friska syskonet kan känna att minnena har tagits ifrån honom/henne. Det 

upplevs dessutom att vården inte har möjlighet att hjälpa de friska syskonen utan bara kan ta 

hand om den som har insjuknat. De anhöriga i studien beskriver syskonperspektivet med 

följande citat:

Hans två lillebröder. […] har också blivit påverkade och det är också en rätt stor.. eh.. historia 

bara det. Alltså hur påverkas de syskon till exempel. […] Orkar vården ta i det också? (Anhörig 

1)

Men lillebror har bara sett sin brorsa, storebror, sjuk och han var så liten. Han är försvarslös och 

han har sitt jobb nu eller.. är i det nu på något sätt mera efter 20 år. Det tar ju aldrig slut. 

(Anhörig 1)

Hon fick en annan upplevelse.. uppfattning.. hur ska jag förklara. Det var saker jag inte kände 

igen riktigt när hon… eh.. berättade om saker längre tillbaka.. ja.. hon upplevde sig utsatt och 

sådär. […] vi pratade väl mindre och mindre om barndomen just för att vi pratade mindre och 

mindre överlag. (Anhörig 2)

Jag har inte träffat på någon annan i någon liknande situation som har förlorat sin.. eh.. 

närstående då.. eh.. så.. på det sättet har jag kanske känt mig ensam och.. eh.. att.. kanske till och 

med så att min berättelse skrämmer andra anhöriga för att det liksom.. det jag har råkat ut för är 

det man räds allra mest som anhörig, att.. att.. den som är sjuk verkligen ska dö. (Anhörig 2)

Stigmatisering

Skam och skuld är något som ofta drabbar en person med psykisk sjukdom. Samhället ser ner 

på den som drabbas och stigmatiseringen kan göra att personen mår ännu sämre. Det finns 

mycket okunskap och missförstånd som ytterligare bidrar till den felaktiga bilden av psykiskt 

sjuka. Stigmatiseringen beskrivs i följande citat:
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Både med beroende och.. och med schizofreni eller psykisk ohälsa över lag. Det ligger mycket 

skam i det liksom. Att man skulle vara en sämre människa på något sätt eller så. (Diagnostiserad 

1)

Det skulle vara fantastiskt om folk hade större förståelse och inte var rädda på det sättet. 

(Diagnostiserad 1)

Många tror att psykisk sjukdom bara drabbar en viss typ av människor, men vem som helst 

kan någon gång i livet behöva söka hjälp för psykiska besvär. De som drabbas av schizofreni, 

både direkt och indirekt, menar att det finns ett behov av att öka kunskapen kring hur vanligt 

det är med psykisk sjukdom och även att minska skammen kring att drabbas. Det uttrycks i 

följande citat:

Psykisk sjukdom kan drabba vem som helst. Det är inte någon som är immun mot det. Jag tror 

att det är väl en tredjedel av Sveriges befolkning som får någon gång psykiska besvär som man 

måste söka hjälp för som depression, ångest och så vidare. Så det är ju mycket vanligare än man 

tror så jag tycker att det är viktigt att ta bort det här tabuet runtomkring psykisk sjukdom och 

prata om det öppet för det är ju en folksjukdom. (Diagnostiserad 2)

Alla kan bli sjuka. […] Jag tror alla kan.. alla kan balla ur. Alla kan behöva extra stöd någon 

gång. Alla kan behöva.. man har rätt att gå i väggen. […] Det kommer alltid att finnas en misstro 

mot psykisk sjukdom tror jag och även mot sjukdomar överhuvudtaget. (Anhörig 1)

Trots att de anhöriga är ett viktigt stöd för den som diagnostiseras med schizofreni kan även 

de ha känslor som skam och skuld. Det är ibland något de tvingas arbeta med hela livet. De 

uttrycker skamkänslorna såhär:

[Skammen] finns kvar delvis fortfarande, men eh.. men jag jobbar med det. Och jag.. nu så.. det 

finns någonting i det där som är väldigt djupt rotat, och det är jag lite förvånad över, men så är 

det ändå. […] Då menar jag att det finns en skamkänsla för psykisk sjukdom som jag bär med 

mig som jag inte blir fri ifrån riktigt. (Anhörig 1)

Mamma tyckte att det var väldigt svårt och ville ju inte heller prata med andra om det och så.. 

eh.. eh.. lite av fasaden, eller fasaden utåt så. […] Att mamma inte ville prata om det så mycket.. 

och det.. det är.. fortfarande så att jag har velat skriva någonting och sådär och.. kanske blivit 

intervjuad av någon journalist så har mamma blivit alldeles ifrån sig av rädsla att det ska liksom 

framgå vem det handlar om. (Anhörig 2)
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Något som hjälper den drabbade oerhört mycket är att sjukdomen accepteras och förstås av 

dem som står honom/henne allra närmast. En av de med schizofrenidiagnos beskriver hur 

mycket det har hjälpt såhär:

En positiv grej för mig har varit att min familj aldrig har känt eller uttryckt i alla fall skuld och 

skam för mig utan det är inget vi hymlar med. (Diagnostiserad 1)

Människors ovilja att erkänna och acceptera det som är annorlunda och avvikande är en 

bidragande orsak till stigmatiseringen av psykiskt sjuka. En anhörig uttrycker samhällets syn i 

följande citat: 

Vår yttre miljö ska inte störas av folk som ser olika ut eller som uppför sig fel och det är här som 

är.. vi har skapat ett samhälle som.. där alla är.. alla går i H&M-kläder. Likriktade. Jag tycker 

inte om det. (Anhörig 1)

Våldsbrott

Många förknippar schizofreni med våldsbrott. Det är en felaktig bild som framför allt har 

skapats av media. Det får de sjuka att må dåligt och det bidrar dessutom till den stigmatisering 

som redan finns. Hos de personer med diagnosen finns det en önskan om att förändra bilden 

av schizofrena människor som farliga personer. Det är egentligen missbruk som ökar risken 

för att begå våldsbrott. Missuppfattningen att psykisk sjukdom är farligt beskrivs såhär:

Det är väl att psykiskt sjuka är som vilka andra människor som helst som har en sjukdom.. 

tycker jag. Och att det inte betyder att man är farlig och sådär utan.. man har gjort studier på det 

där med farlighet då bland psykiskt.. eller.. statistiskt sätt ligger brottsstatistiken lägre hos 

psykiskt sjuka än hos normalbefolkningen. Så att.. de som är riktigt farliga är egentligen 

alkoholpåverkade män. (Diagnostiserad 2)

Det är liksom inte vanligare med våldsbrott hos oss än hos någon annan i samhället. Det är ju 

lite hur rubriker kommer och vad folk tror. (Diagnostiserad 1)

Då är det snarare att missbruket är vanligare hos oss som har psykoser då och sådär. Det är 

snarare alkoholen som ställer till våldet än någonting annat. (Diagnostiserad 1)
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Diskussion

Sjukdomsförlopp

Deltagarna i den här studien beskriver ett gradvist insjuknande där perceptionen successivt 

förändrades. Verklighetsuppfattningen verkar i andras ögon skev och osannolik, men för den 

som insjuknar är den fullständigt rimlig. Deltagarna har väldigt olika symptombilder vilket är 

specifikt för just schizofreni. Tidigare studier har också pekat på en mångfacetterad 

sjukdomsbild som är unik för varje person som drabbas (Picchioni & Murray, 2007). 

Förändringarna i perception gör det svårt för personen att fungera normalt. Trots att det verkar 

orimligt att t.ex. lyssna till röster som inte existerar för någon annan är perceptionen aldrig en 

objektiv bild av det som faktiskt sker i världen (Lagerspetz, 2008). 

Under insjuknandet i schizofreni är symptomen sällan tydliga (Picchioni & 

Murray, 2007). Deltagarna i vår studie har berättat om svårigheter att upptäcka sjukdomen då 

det doldes av andra besvär såsom missbruk, depression och ångest. Det förväxlades även med 

”vanlig tonårsproblematik”. Svårigheterna med att till en början upptäcka schizofrenin är 

vanlig och hänger även ihop med att den drabbade inte själv inser att han/hon är sjuk 

(Buckley et al., 2001). 

Upplevelse av sjukdomen

De personer i den här studien som har diagnosen schizofreni berättar om hur den förändrade 

verkligheten gjorde att de styrdes väldigt mycket av symptomen. Vanföreställningar i form av 

konspirationsteorier påverkar umgänget och relationerna till de anhöriga. De förlorade 

kontrollen över sina liv. När sjukdomsbilden framför allt präglas av negativa symptom kan det 

leda till isolering, utanförskap, likgiltighet och ensamhet (Picchioni & Murray, 2007). I den 

här studien utmärktes schizofrenin av väldigt olika kombinationer av positiva och negativa 

symptom vilket även gav väldigt olika upplevelser. Gemensamt för de olika typerna var brist 

på sjukdomsinsikt. 

Att vara anhörig till en person som har insjuknat i schizofreni väcker väldigt komplexa 

känslor (Barnable et al., 2006). De anhöriga i den här studien beskriver sorg, ilska och 

ledsenhet över det som har blivit. De uttrycker hur utanför man hamnar på grund av det tidiga 

insjuknandet och svårigheten att komma in i samhället. En av de anhöriga påpekar även att 

det inte bara är sjukdomen och empatin för den drabbade som ska bearbetas, utan även de 

egna fördomarna och den egna sorgen. Även tidigare forskning pekar på att de här känslorna 

förekommer hos anhöriga (Barnable et al, 2006; Wikström, 2011). Den anhöriga i vår studie 

som har förlorat sitt sjuka syskon upplevde att förlusten inte kom i samband med dödsfallet 
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utan snarare redan under insjuknandet. Det bekräftas i Wikströms (2011) kvalitativa studie där 

hon intervjuat andra syskon till personer med schizofrenidiagnos.

Tillfrisknande

De personer med schizofrenidiagnos som har medverkat i den studien anser att för att kunna 

få hjälp behövs medicin. Det hjälper till att minska symptomen och på så sätt kan den 

drabbade även komma till sjukdomsinsikt och bli mottaglig för annan behandling. Det är i 

linje med resultat från tidigare studier (National Institute for Health and Clinical Excellence, 

2002). När schizofrenins symptom minskar kan det vara svårt för den drabbade att vänja sig 

vid den nya verkligheten (Lauveng, 2009). En person i den här studien uttryckte hur tyst det 

blev när rösterna plötsligt försvann. 

Personerna i den här studien beskriver hur viktigt det är att återfå ansvaret för sitt eget 

liv och respekten från omgivningen så fort man har kommit så långt i återhämtningen att det 

är möjligt. Att komma tillbaka till ett arbete och hitta mening i livet betyder mycket för 

tillfrisknandet. Det här bekräftas i tidigare studier av Hegarty et al. (1994). En av de 

diagnostiserade i den här studien beskriver hur föräldrarollen flyttade fokus från det egna, 

självcentrerade arbetet med att bli bättre till ett barn som behövde och var beroende av en 

välfungerade förälder. Det kändes skönt att kunna lägga fokus på någon annan.

Framtidstro

Trots att schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom och att de som drabbas kan må väldigt 

dåligt under sjukdomsperioderna är inte prognosen dålig (Perkins et al., 2005). Personerna i 

den här studien ser väldigt positivt på framtiden och anser att de har fått väldigt bra liv.  De 

känner livsglädje och ser framemot det de har framför sig. Även de anhöriga anser att den 

insjuknade med bra stöd kan få en ljus framtid. De tror även att de brister de har upplevt i 

vården och psykiatrin kan förändras och förbättras. Med rätt anpassning av behandling och 

vård kan den som insjuknar i schizofreni återhämta sig och få ett drägligt liv (Lieberman et 

al., 2008).

Anhörigas roll

För de personer som deltagit i den är studien har upplevt att stödet från familjen har hjälpt 

dem väldigt mycket under tillfrisknandet vilket stämmer överens med resultaten i en studie av 

Broome et al. (2005). En av deltagarna menar att det även var väldigt viktigt att familjen satte 

gränser och inte fanns där när strävan mot friskhet saknades. För att som anhörig kunna ge 
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stöd behöver man må bra för att orka med det. Att gränssättandet är svårt, men nödvändigt 

bekräftas även av Wikström (2011). De anhöriga som har intervjuats i den här studien menar 

att det kan vara svårt att hitta någonstans att vända sig när en närstående insjuknar. De känner 

maktlöshet och oro samtidigt som det inte finns någon som riktigt kan leda in dem på rätt 

spår. En av de anhöriga hade första kontakten med BUP vilket underlättade mycket då de fick 

en chans att ställa alla frågor och blev inkluderade i arbetet. När deras närstående sedan 

övergick till vuxenpsykiatrin upphörde informationen och man hänvisade till sekretess. Även 

systrarna i Wikströms (2011) studie har haft liknande upplevelser av psykiatrin.

Syskonperspektivet

När ett syskon insjuknar förändras relationen till de friska syskonen. Det sjuka syskonet 

upplever barndomsminnena som annorlunda och har ibland upplevelsen av att de har varit 

utsatta under uppväxten. Både systrarna i Wikströms (2011) studie och en av deltagarna i den 

här studien har upplevt hur minnena förändrats och förvrängts. Det friska syskonet kan 

uppleva att de har förlorat sitt syskon trots att han/hon fortfarande finns i livet. De anhöriga i 

den här studien ställer sig frågan om vården orkar hjälpa även de friska syskonen. Det är en 

fråga som även har väckts i en studie av syskonperspektivet vid schizofreni av Barnable et al. 

(2006).

Stigmatisering

Att få diagnosen schizofreni upplevs självklart som något väldigt jobbigt, men känslorna kan 

vara komplexa. Innan diagnosen ställs måste personen som insjuknat ha haft en 

funktionsförlust i sex månader och sjukdomssymptom under minst en månad 

(internmedicin.se). Det gör att han/hon under lång tid lever med väldigt jobbiga symptom 

utan att få en förklaring eller kunna få hjälp. Även om diagnosen i sig är jobbig att få är det ett 

sätt att få en förklaring på vad man genomgår och även en möjlighet till rätt sorts hjälp. För de 

anhöriga kan en diagnos hjälpa till med förståelsen och insikten att den närstående faktiskt har 

en riktig sjukdom och inte bara ”inbillar sig” (Wikström, 2011). En tidig diagnos är i många 

fall positivt då behandling kan sättas in tidigt. Det i sin tur ökar chanserna till bra 

återhämtning (Perkins et al., 2005). 

Trots att det är påfrestande att få en schizofrenidiagnos kan den diagnostiserade 

uppleva omgivningens stigmatisering som något ännu värre. Deltagarna i den här studien 

uttrycker att man behöver öka kunskapen om sjukdomen för att minska rädslan för den och ge 

rätt bild av vad det faktiskt innebär att leva med schizofreni. Pollack (2004) menar att 
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allmänheten alltid har varit intresserad av det som är avvikande. För media är det ett sätt att 

väcka uppmärksamhet och tjäna pengar. Det glöms bort att de som lider av psykisk sjukdom 

möts av misstro och rädsla. Saunders och Byrne (2002) menar att stigmatiseringen kan 

försvåra och förvärra sjukdomstillståndet. Signorelli (1993) beskriver hur media framhäver 

farlighet i samband med psykisk sjukdom medan vetenskapen visar på motsatsen. Det har 

även visat sig att nyheter ofta är mer negativa än källmaterialet (Nairn et al., 2001). En av 

deltagarna i den här studien uttrycker en önskan om större förståelse, men ibland möts de 

drabbade inte bara av allmänhetens förakt utan även av familjens skam- och skuldkänslor. En 

av de anhöriga som deltog i den här studien arbetar fortfarande med att bli kvitt sina 

skamkänslor. Även den andra anhöriga i studien uttrycker liknande känslor inom familjen då 

mamman till det insjuknade syskonet upplevde rädsla inför att fasaden utåt rasade samman. 

De som är anhöriga till personer med schizofreni har inte på något sätt blivit skonade från den 

mediebild som sänds ut. De måste bearbeta sina egna fördomar och känslor för att kunna 

hjälpa och stötta sin sjuka anhöriga. I vissa fall är det ett arbete som pågår livet ut. Resultaten 

från den här studien stämmer överens med de från Wikströms (2011) studie.

Flera av deltagarna i den här studien pratar om att schizofreni inte är något som enbart 

drabbar en viss typ av människor utan att vem som helst skulle kunna drabbas. Det får stöd av 

tidigare forskning som påvisar den mångfacetterade bakgrunden till sjukdomen där 

biologiska, psykologiska och sociala faktorer samverkar för att utveckla schizofreni 

(Picchioni & Murray, 2007). Alla kan någon gång under livet behöva söka hjälp för psykiska 

besvär, men samhällets stigmatisering kan hindra människor från att våga söka då de inte vill 

identifiera sig med den bild som finns av psykisk ohälsa.

Våldsbrott

En väldigt vanlig fördom är att personer med schizofreni är farliga och att de utför oerhört 

plötsliga, oberäkneliga vansinnesdåd som vem som helst kan drabbas av. Forskning visar 

dock att psykisk sjukdom i sig inte är en riskfaktor för våldsbrott. Missbruk är en riskfaktor 

för att begå brott, men kombination med psykisk sjukdom är missbruk en extra stor risk 

(Steadman et al., 2000). Det har visat sig att enbart psykisk sjukdom inte är tillräckligt för att 

predicera våldsamt beteende (Swanson et al., 1990). Deltagarna i den här studien menade att 

det finns ett behov av att öka förståelsen för psykisk sjukdom och minska fördomarna kring 

psykisk ohälsa och våldsbrott. Då våld hos psykiskt sjuka förekommer beror det på en rad 

olika faktorer. Effekterna av trauman och samhällets viktimisering ger psykologiska effekter 

som förvärras av missbruk, hemlöshet och/eller en allmän utsatthet (Swanson et al., 2002). 
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Urvalet till den här studien var ett bekvämlighetsurval då det inte är så lätt att få tag på 

personer med schizofrenidiagnos som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Det är 

anledningen till att deltagarantalet bara är fyra. Tack vare att vi kom i kontakt med ett 

intresseförbund för schizofreni kunde vi därigenom värva deltagare. Alla vi har intervjuat, 

både anhöriga och diagnostiserade, är vana vid att berätta om sin upplevelse av sjukdomen. 

Varje gång en historia berättas förändras och tolkas den på nytt. Tanken var att komma åt 

upplevelsen av sjukdomen, men vi är medvetna om att det är svårt att komma åt den direkta 

erfarenheten. Det enda som går att nå är berättelsen av den. Eftersom delar av 

intervjupersonernas berättelser inträffade för länge sedan blandas efterkonstruktioner med 

nutida upplevelser, känslor och erfarenheter. Med kunskap och tid förändras upplevelsen och 

det kan göra att berättelsen skiljer sig från hur den hade varit precis när det faktiskt inträffade. 

Även om personens historia förändras lite över tid är det trots det den faktiskt upplevelse de 

har av det de har gått igenom. För de personerna är det de berättar sant och verkligt vilket gör 

att vi måste utgå ifrån den upplevelse av händelserna de har idag utan att försöka bedöma hur 

de faktiskt har känt tidigare. 

Vi besitter en ganska stor förkunskap om schizofreni. Den har vi fått genom vår 

utbildning i psykologi och beteendevetenskap. Vi har valt en tolkande fenomenologisk 

inriktning under analysen. Det innebär att vi har använt vår förförståelse som ett verktyg för 

att förstå fenomenet schizofreni. Den kunskap vi redan har om schizofreni har självklart 

påverkat ämnesvalet i sig, hur vi har valt att lägga upp studien och även de teman som har 

diskuterats i intervjuerna. Vi är medvetna om att vilka vi är kan påverka såväl riktningen av 

samtalen under intervjuerna som tolkningen av resultatet. Det går inte att göra en helt objektiv 

analys av ett material då vi alltid tar med oss våra erfarenheter och tankar när vi betraktar 

något. Vår roll har funnits i åtanke under hela processen och allra helst under analysfasen.

De olika intervjupersonerna skiljer sig väldigt mycket från varandra. Schizofreni är en 

extremt mångfacetterad sjukdom som ser olika ut för olika individer. Genom att nå få, men 

väldigt olika människor kommer vi åt en stor del av variationen inom sjukdomen och kan 

belysa den från flera olika håll vad gäller kön, ålder, personlig erfarenhet, sjukdomsbild och 

relation till schizofreni. Trots att försökspersonerna skiljer sig väldigt mycket från varandra 

har vi av etiska skäl valt att anonymisera så mycket det går. Platser, namn och yrken har bytts 

ut för att eliminera risken för identifiering. Då personerna i studien har fått anmäla sitt intresse 

för att delta har deltagandet varit helt frivilligt. De har redan innan intervjun fått veta vad det 

skulle handla om och hur det skulle gå till. Intervjuerna var väldigt öppna vilket gav 
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deltagarna möjlighet att svara på de frågor som ställdes, men även att prata om något annat 

om de upplevde att någon fråga var extra jobbig eller svår. Schizofreni är ett känsligt ämne 

och de öppna intervjuerna har även gjort att det gått att undvika emotionell påfrestning. För 

att undvika missförstånd och missuppfattningar under intervjuerna fick deltagarna i efterhand 

godkänna transkriberingarna.

Intervjuerna med de drabbade skulle kunna röra upp känslor och tankar som 

personerna redan har bearbetat och gått vidare ifrån. En kandidatuppsats är kanske ur ett etiskt 

synsätt inte skäl nog att riskera att intervjupersonerna kommer att tänka på saker i deras liv 

som varit väldigt jobbiga, men eftersom ämnet är så viktigt och stigmatiseringen i samhället 

får de psykiskt sjuka att må ännu sämre är den här studien ett steg i rätt riktning. Personerna 

som har deltagit är vana vid att berätta om sin sjukdom då de föreläser om sina erfarenheter av 

schizofreni. De öppna intervjuerna har dessutom gjort det möjligt för deltagarna att själva 

styra samtalen och utelämna de delar som känns för jobbiga att prata om.

Studien har gjorts utifrån en explorativ ansats. Syftet har hela tiden varit att på ett så 

öppet sätt som möjligt utgå ifrån intervjupersonernas önskemål och deras sätt att styra 

samtalen. Det har lett in studien på nya spår och till platser vi först inte hade räknat med. 

Varje intervju har avslutats med att personen helt fritt har fått beskriva det han/hon anser vara 

viktigt att ta upp när man pratar om schizofreni. Utifrån det har nya teman och riktningar 

kunnat skapas. För att säkerställa att vi har uppfattat rätt har intervjupersonerna fått läsa 

igenom transkriberingarna och godkänna dem. Det har bekräftat för oss att vi under 

transkriberingen inte har lagt in några egna tolkningar i texten utan bara fått med det som 

faktiskt har sagts.

Den här studien väcker många tankar kring vidare forskning. Det finns hos 

intervjupersonerna ett stort behov av att förändra bilden av psykisk ohälsa och få allmänheten 

att förstå att en psykiskt sjuk person varken är farlig eller opålitlig. Schizofreni gör inte en 

människa till ett monster. Individer som drabbats av en psykisk sjukdom är precis som de 

människor som drabbas av en somatisk sjukdom. Den enda skillnaden är hur sjukdomen 

uttrycks. Vidare forskning kan även fokusera på behandling och huruvida det går att behandla 

utan att de med diagnosen behöver äta mediciner livet ut. Det behöver undersökas hur de 

anhöriga kan få hjälp och stöd. Behovet av hjälp ser olika ut beroende på vilken relation man 

har till den sjuka och det behöver man ta hänsyn till. De anhöriga i den här studien menar att 

vården behöver förändras och förbättras. De har upplevt ett väldigt dåligt bemötande från 

psykiatrin och önskar att anhörigperspektivet blir en självklar del när någon insjuknar i 
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schizofreni. Familjen har lämnats utanför, men ändå förväntats ta hand om den som insjuknat 

så fort sjukhusvistelsen har avslutats. 

Trots att deltagarantalet i den här studien har varit litet har det lyckats förändra vår bild 

av schizofreni. Den viktigaste delen i att minska stigmatisering är kunskap. De som drabbats 

av schizofreni behöver komma till tals. Istället för att måla upp en bild av psykisk sjukdom 

som något farligt och skrämmande behöver media förmedla en bild av människor som 

insjuknat och kan tillfriskna. För att det ska kunna ske måste fler av de diagnostiserade som 

har återhämtat sig få göra sina röster hörda. Samhällsdebatten behöver på ett objektivt sätt 

belysa vad psykisk sjukdom innebär utan att stigmatisera eller fokusera på fördomar och 

negativa aspekter. 
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