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Abstrakt 

Bakgrund: Schizofreni är en följd av skador i hjärnans utveckling under fosterstadiet 

och innebär funktionsnedsättningar som påverkar individens livssituation och medför 

svårigheter i relationer till andra eller att klara av ett arbete.  Syfte: Syftet med 

litteraturöversikten var att belysa vuxnas erfarenheter av att leva med schizofreni. 

Metod: Artikelsökning gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsykINFO. 

Sökningarna generade tolv stycken vetenskapliga artiklar till översikten. Efter 

genomförd analys framkom fyra kategorier. Resultat: Arbetet resulterade i fyra 

kategorier: 1) Svårigheter att skapa och/eller behålla sociala relationer, 2) rädsla för att 

misslyckas i arbetet 3) oro för att bli utstöt på grund av sin sjukdom och 4) behov av 

stöd för att få struktur i vardagen. Diskussion: Personer med schizofreni uttryckte 

deras erfarenheter av sjukdomen som skrämmande och oväntade, de ansåg att 

sjukdomen hade orsakat enorma störningar i deras liv. Slutsats: Vuxnas erfarenheter av 

att leva med schizofreni visar att det finns ett behov av utbildning och mer kunskap hos 

alla parter runt i kring en person med schizofreni. 

 

Nyckelord: Erfarenhet, Inställning, Livskvalitet, Schizofreni, Sysselsättning, Upplevelser  
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1 Introduktion 

 

Denna litteraturöversikt belyser vuxnas erfarenheter av att leva med schizofreni. Det är 

ett ämne författarna är intresserade av och som de anser ger god kunskap om hur vi i 

vår blivande profession som sjuksköterskor ska kunna möta personer med schizofreni 

på ett betryggande sätt.  

2 Bakgrund 

 

Schizofreni är en följd av skador i hjärnans utveckling under fosterstadiet och innebär 

funktionsnedsättningar som påverkar individens livssituation och medför svårigheter i 

relationer till andra eller att klara av ett arbete. Sjukdomen har även ett flertal 

påfrestande symptom som försvårar det vardagliga livet. Enligt Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder (DSM – IV) definieras schizofreni som en störning 

som pågått i minst sex månader samt omfattar minst två av följande symtom: 

vanföreställningar, osammanhängande tal, hallucinationer och negativa symtom såsom 

känslomässigt ointresse eller viljelöshet. Det räcker inte med att personen har haft dessa 

symtom i minst sex månader, symtomen ska också haft effekt på den drabbades studier, 

arbete eller relationer (Allgulander, 2008, s.103-108). Sjukdomen visar sig vanligen 

mellan åldrarna 15-35 och insjuknandet kan vara långsamt eller akut (Allgulander, 2008, 

s.103-108). Hälften av alla drabbade blir mer eller mindre begränsade under resten av 

livet (Cullberg, 2003, s. 272-273). Ungefär 0,3-0,6 procent av den svenska befolkningen 

har diagnostiserats med schizofreni. För att fastställa diagnosen schizofreni genomgår 

personen en rad olika undersökningar, dock är det första steget en strukturerad intervju 

och vid denna är det gynnsamt om även anhöriga är närvarande, om detta är möjligt. 

Därefter utförs neurologiska undersökningar, datortomografi eller magnetröntgen och 

neuropsykologiska tester (Allgulander, 2008, s. 110). Behandling vid schizofreni består 

av en kombination av psykoterapi, läkemedel och sociala åtgärder (Wetterberg, 2006, s. 

57).  
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2.1 Definition av vuxen  

 

I Sverige anses en vuxen person vara en person som har uppnått myndighetsåldern 18 

år (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

2.2 Definition av patient  

En patient är en person som har drabbats av en sjukdom eller ett ohälsotillstånd och 

som står i relation med hälso- sjukvården(Vårdhandboken, 2013).  

 

2.3 Definition av erfarenheter 

 

Erfarenhet är ett begrepp som innebär sinnesiakttagelse och som grundar sig på 

individens färdighet och kunskaper. Erfarenhet resulterar även i processen där kunskap 

och färdighet förvärvas (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

2.4 Sjukvårdens syn 

 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden beskrivs i International Council 

of Nursing (ICN) i form av etiska koder för sjuksköterskor. Dessa fyra grundläggande 

ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 

lidande. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret gällande omvårdnaden och det 

patientnära arbetet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Förståelse och bemötande kan 

försvåras i mötet med personer som lider av schizofreni och detta på grund av att de 

ofta har svårt att kommunicera sina tankar och känslor. Därmed är det viktigt att 

vårdpersonalen är fantasirik, lyhörd samt att den kan lita på sin magkänsla i mötet med 

dessa patienter.  Att få en så god relation som möjligt till patienten är väldigt viktigt 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s.101-102 ). Sjuksköterskorna 

är nyckeln till att det ska fungera mellan personen och dennes vårdande anhöriga. Det 

är vanligt att fokus enbart läggs på patienten och att den vårdades anhöriga glöms bort. 

Sjuksköterskorna har utformat en supporttjänst för vårdare vars anhörige 

diagnostiserats med schizofreni. De anser att ett samarbete mellan sjuksköterskor och 
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vårdare kan underlätta för vårdaren, men också förbättra personens välbefinnande 

(Gall, Elliott, Atkinson,  & Johansen, 2001). I studien av Kaewprom, Curtis, Deane (2011) 

framkom det att sjuksköterskorna inte betraktade återhämtning från schizofreni som 

symptomlindring utan som individens förmåga att leva väl även med bestående 

symptom. Yang et.al., (2015) beskriver att personer med schizofreni ofta störs av 

hörselhallucinationer. Detta påverkar deras välbefinnande psykiskt, socialt samt 

emotionellt och förekommer trots regelbunden medicinering. Patientens känsla av 

livskvalitet försämras på grund av medicinering som inte ger önskvärd effekt, och detta 

kan i sin tur leda till bland annat ett aggressivt beteende som är skadligt. Kaewprom, 

Curtis, Deane (2011) beskriver vidare att sjuksköterskornas fokus var på individens 

kliniska och funktionella förbättring, såsom symptomlindring, förmåga att utföra 

dagliga aktiviteter och så småningom kunna återgå till arbete eller skola. En stödjande 

miljö och tillgång till en god psykiatrisk sjukvård är två viktiga faktorer för 

återhämtning. Sjuksköterskorna ansåg att återhämtning från en psykisk sjukdom kräver 

en stödjande miljö där personen kan få resurser och hjälp med sin återhämtning. 

 

2.5 Teoretisk referensram 

 
Begreppet KASAM betyder känslan av sammanhang och är en teori som Aaron 

Antonovsky har skapat. Antonovsky menar att hälsa uppkommer först när individen 

upplever en känsla av sammanhang. KASAM omfattar tre grundläggande delar och 

dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa bidrar tillsammans till en 

känsla av sammanhang. Begriplighet är den kognitiva delen och handlar om hur 

individen upplever sin omgivning som strukturerad, förutsägbar och förnuftig. 

Begreppet innebär individens förmåga att förstå händelser som sker i dennes 

omgivning eller händelser som drabbar denne. Hanterbarhet bygger på huruvida 

individen upplever att hen har resurser till att bemöta och hantera olika händelser som 

uppstår i livet. Resurserna kan till exempel vara individens egenskaper, kunskaper och 

de sociala relationer individen har. En individ som har en hög känsla av hanterbarhet 

känner sig mer sällan orättvist behandlad eller som ett offer i en situation.   
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Meningsfullhet, som är den tredje delen i KASAM, kallas även för 

motivationskomponenten. Meningsfullhet syftar på individens förmåga att känna 

motivation och engagemang samt förmåga att förstå att en viktig komponent i livet är 

känslomässig mening. Individen ska kunna dra slutsatser om de problem och 

utmaningar som uppstår i livet är värda att ägna engagemang och energi åt. En 

kombination av dessa tre delar har en effekt på nivån av KASAM. Har individen en hög 

nivå av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet resulterar det i en stark KASAM. 

En stark KASAM förutsätter att individen kan hantera situationer på bra sätt och finna 

mening i livet. Detta bidrar till en god självkänsla (Antonovsky, 2007, s. 42-46). 

2.6 Problemformulering 

 
Schizofreni är en relativt vanligt förekommande sjukdom som främst debuterar i 

ungdom och tidigt vuxenliv, men som utifrån sjukdomens symptom får konsekvenser 

för deras resterande liv. Psykisk ohälsa är ett mer omtalat ämne i dagens samhälle och 

detta medför att all vårdpersonal kommer i kontakt med denna grupp av människor i 

en större utsträckning än tidigare. För att få en djupare förståelse för hur personer med 

schizofreni upplever sin livssituation krävs mer kunskap kring ämnet. Detta kan 

medföra att vårdpersonalen lättare kan hjälpa och bemöta dessa personer.  

 

3 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vuxnas erfarenheter av att leva med 

schizofreni. 
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4 Metod 

4.1 Design 

 
Detta examensarbete är utformat som en litteraturöversikt. Friberg (2012, s.133-134) 

menar att en litteraturöversikt ska ge en överblick över kunskapsläget inom ett specifikt 

område. För att kunna bilda en uppfattning om ämnet måste författarna först ta reda på 

hur mycket det finns skrivet om området. Det valda materialet kvalitetsgranskas och 

analyseras vilket resulterar i en beskrivande översikt. En litteraturöversikt kan bidra till 

att belysa forskningsläget samt eventuella kunskapsluckor inom ett ämnesområde. 

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier   

 
För att inkluderas i denna litteraturöversikt skulle artiklarna handla om vuxna 

personers erfarenheter av att leva med en schizofrenidiagnos. Vidare skulle artiklarna 

vara skrivna på engelska eller svenska då dessa är de språk författarna behärskar. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats. Författarna har exkluderat 

vetenskapliga artiklar som handlar om barn eller vuxna med andra psykiska sjukdomar, 

samt artiklar som belyser anhörigas eller vårdpersonalens erfarenheter av schizofreni. 

 

4.3 Litteratursökning 

För denna litteraturöversikt har artiklar sökts i databaserna Cinahl, Pubmed och 

PsycINFO. Sökningarna i Cinahl har gjorts med Headings och i Pubmed med MeSH-

termer. När sökningarna gjordes på Cinahl användes termen ”explode”(+) för en 

bredare sökning, detta medför att anknutna ord till den specifika termen inkluderas i 

sökningen. För att få relevanta träffar har meningsbärande begrepp från syftet såsom 

schizophrenia och everyday/daily life använts i kombination med experience, attitudes, 

quality of life, employment och life experiences. Under processens gång har författarna 

även använt sig av flera sökord och fler avgränsningar som kan avläsas i tabell 1.   
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Tabell 1. Översikt av artikelsökningar 

Databas 

Datum 

Sökord  Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Författare 

Cinahl 

4/9 

(MH "Schizophrenia+") 

AND (MH "Life 

Experiences+") 

English, Peer 

reviewed,  

All Adult 

41 15 8 5 1 Eriko,M .,Misuzu, I., Ikue, 

S., &Naotoshi, K. (2014) 

Psykinfo4/9 schizophrenia AND 

everyday life 

English, Peer 

rewed,Adulthood 

18 yrs & older)  

137 80 30 10 3 Moll, F.M., & Saeki, T. 

(2009). Kurtz,M.M., Olfson, 

R.H., & Rose, J.(2012). 

McCormick, B.P., Snethen, 

G., & Lysaker, P.H. (2012) 

Psykinfo 6/9 quality of life and 

schizophrenia and 

attitude 

English, 

Adulthood (18yrs 

& older), Peer 

reviewed 

226 143 80 10 3 Hayhurst, K.P., Massie, 

J.A., Dunn, G., Lewis, s.W. 

& Drake, R.J. (2014). 

Chernomas, W.M., Clarke, 

D.E & Chisholm, F.A.(2000) 

Pitkänen, A., Hätönen, H., 

Kuosmanen, L., & 

Välimäki, M.(2008) 

Cinahl 6/9 (MH "Schizophrenia+") 

AND (MH "Quality of 

Life+") AND (MH 

"Support, 

Psychosocial+") 

English, Peer 

reviewed, All 

adult 

21 10 6 4 1  Hamaideh, S., Al-magaireh, 

D., Abu-Farsakh, B. & Al-

Omari.H. (2015) 

Cinahl 10/9 (MH "Schizophrenia+") 

AND (MH 

"Employment+") 

English, Peer 

reviewed, all 

adult  

112 82 20 4 1 Marwaha, J., & Johnson, S. 

(2005) 

PubMed 

28/9 

((("Social 

Adjustment"[Mesh]) 

AND "Attitude to 

Health"[Mesh]) AND 

"Schizophrenia"[Mesh]) 

AND "Quality of 

Life"[Mesh]  

Enlgish, 

Adult:19+ years 

 

32 17 8 6 1 Paxinos, I., & Kalantzi-

Azizi, A. (2009) 

Psykinfo3/10 quality of life AND 

schizophrenia AND 

experience AND 

Severe mental illness 

Adulthood (18yrs 

& older), English, 

Peer reviewed,  

22 10 5 3 1 Östman, M., & Björkman, 

T. (2014) 

Psykinfo 

3/10 

quality of life AND 

schizophrenia AND 

experience AND 

Functioning 

 

Adulthood (18yrs 

& older), English, 

Peer reviewed,  

93 50 10 5 1 Cotton, S.M., Gleeson, 

J.F.M., Alvarez-Jimenez, 

M.A. & McGorry, P.D. 

(2010) 

Urval 1 Antal valda efter läst titel, urval 2 antal valda efter läst abstrakt, urval 3 antal valda 

efter läst artikel och urval 4 antal inkluderade efter kvalitetsgranskning 
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4.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

 

Urvalet av artiklar har skett stegvis. De artiklar som ansågs relevanta, som svarar mot 

syftet och uppfyllde inklusionskriterierna valde författarna att titta närmare på. Ett 

gemensamt urval gjordes och vid varje steg sorterades artiklar bort som ansågs 

irrelevanta och inte uppfyllde inklusionskriterierna för litteraturöversikten. Urvalet av 

artiklar till resultatet gjordes i fyra steg. Först lästes artiklarnas titel där de artiklar som 

verkade relevanta för syftet valdes ut. Därefter lästes abstrakt på de artiklar som valdes 

ut i steg ett. Abstraktet gav en bild av vad artiklarna innehöll och de artiklar som ansågs 

relevanta för litteraturöversiktens syfte lästes i sin helhet för att få en inblick i 

materialet. De relevanta artiklarna lästes i sin helhet och gick vidare till sista steget. Vid 

sista steget kvalitetsgranskades de artiklar som ansågs relevanta för litteraturöversikten. 

 

För att granska de vetenskapliga artiklarna använde författarna sig av Carlsson och 

Eimans granskningsmallar (2003). Mallarna består av en granskningsmall för artiklar 

med kvalitativ design och en för artiklar med kvantitativ design. För att inte förändra 

maxpoängen i respektive mall samt för att bättre passa denna litteraturöversikt byttes 

“patienter med lungcancer” ut mot “personer med schizofreni” (se bilaga 1 & 2).  

 

Granskningsmallarna bestod av olika delar som bör finnas med i en vetenskaplig artikel 

så som abstrakt, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats. Varje del poängsattes och 

poängen räknades sedan om i procent. Granskningsmallarna består av en tregradig 

skala, grad 1: 80 %, grad 2: 70 % och grad 3: 60 %. Grad 1 motsvarar hög kvalité och 

grad 3 motsvarar låg kvalité. Målet var att hitta vetenskapliga artiklar som är av hög 

kvalité, men även artiklar med medelkvalité har använts, då vissa av det valda 

artiklarna som svarade mot syftet var av medelgrad. Författarna valde att 

kvalitetsgranska artiklarna enskilt för att sedan jämföra granskningen på varje enskild 

artikel. På så sätt säkerställdes artiklarnas kvalité samt att en likvärdig bedömning 

gjorts. När de vetenskapliga artiklarna var granskade och utvalda till resultatet 

påbörjades analysprocessen. 



 
 

8 
 

 

4.5 Analys 

 
Analysarbetet har utförts i tre steg, i enlighet med Fribergs (2012, s.140-142) arbetsgång. 

I steg 1 lästes de valda artiklarna ett flertal gånger var för sig för att få en överblick av 

materialet. Vid steg 2 identifierades data som svarade mot syftet och som därefter 

översattes. Sedan har den översatta texten jämförts med originalartikeln och lästs flera 

gånger för att minimera chansen för feltolkning. Vid det sista steget sorterades data 

efter befintliga likheter och skillnader som fanns. Författarna skapade ett nytt dokument 

där det likheter och skillnader som fanns grupperades utifrån fyra olika områden: 

arbete, relationer, självkänsla och stöd (se bilaga 4). Materialet bearbetades och sedan 

resulterade i fyra större kategorier. 

4.6 Etiska överväganden 

 

De artiklar som använts i litteraturöversikten har blivit kontrollerade och godkända av 

en etisk kommitté. Det är viktigt att deltagarna i de valda artiklarna har fått adekvat 

information om studien och vad den innebär samt att deltagarnas integritet respekterats 

och att studien varit frivillig (Polit & Beck, 2012, s.157, 169-170). Artiklarna till denna 

litteraturöversikt har översatts så noggrant och textnära som möjligt, då författarna är 

medvetna om att feltolkning kan ske eftersom engelska inte är deras modersmål. För att 

undvika att delar av resultatet blir feltolkat har de citat som valts ut inte blivit översätta 

utan är skrivna på originalspråk. Författarna har varit så objektiva och noggranna som 

möjligt med att inga egna åsikter skulle lysa igenom vid bearbetningen av materialet   

5 Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier: 1) Rädsla för att misslyckas i 

arbetet, 2) svårigheter att skapa och/eller behålla sociala relationer, 3) behov av stöd för 

att få struktur i vardagen, 4) oro för att bli utstöt på grund av sin sjukdom (se figur 1). 

Behov av stöd för att få struktur i vardagen befinner sig i centrum av figuren eftersom 

författarna anser utifrån artiklarnas resultat att personer med schizofreni är i behov av 

stöd i arbetet, relationer samt för att finna en stark självkänsla. 
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De 12 artiklar som presenteras i resultatet var skrivna i Sverige (n=1), Japan (n=1), 

Storbritannien (n=2), Brasilien (n=1), USA (n=2), Finland (n=1), Australien (n=1), 

Jordanien (n=1), Canada (n=1) och Grekland (n=1). Av artiklarna är sex kvantitativa 

studier och sex kvalitativa studier. 

 

 

Figur 1. Resultatkategorier utifrån syftet med litteraturöversikten 

 

5.1 Rädsla för att misslyckas i arbetet 

 

Att ha ett arbete ansågs vara viktigt för personer med schizofreni eftersom det bidrog 

till en känsla av att vara en del av samhället, men det var också förknippat med en 

rädsla av att misslyckas och förlora allt. Vissa kände en rädsla för att inte kunna hantera 

stressen på arbetsplatsen och kände sig inte tillräckligt friska för att kunna arbeta. De 

beskrev det som svårt att koncentrera sig på arbetet på grund av 

hörselhallucinationerna. Ett annat problem var läkemedelsbiverkningarna och 

minnesstörningarna. Vuxna med schizofreni upplevde att deras psykiska problem kom 

i vägen för deras arbetsförmåga. Många uttryckte rädsla för att förlora allt (Chernomas, 

Clarke & Chisholm, 2000; Marwaha & Johanson, 2005). En deltagare säger: 

Rädsla för att 
misslyckas i 

arbetet

Svårighet att 
skapa/behålla 

sociala 
relationer

Behov av stöd 
för att få 
struktur i 
vardagen

Oro för att bli 
utstöt på 

grund av sin 
sjukdom
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“I want to try to find a job, but I’m scared. I’m really scared that I’m going to get sick and I’m 

going to lose my job, and I’m going to have no money and how am I going to get back on 

welfare?”(Chernomas, Clarke & Chisholm, 2000, s.1518). 

Bland de som uppgav att de ville arbeta så var det några som helst ville arbeta deltid, 

eftersom de inte visste om de skulle klara av ett heltidsjobb när de precis varit 

arbetslösa/sjukskrivna. De uttryckte att det skulle vara lättare att börja med ett 

deltidsjobb i några år för att känna efter så att stressnivån inte blev för hög. De 

upplevde att ett arbete skulle ge dem en tydlig roll och möjlighet att bli en del av 

samhället igen, en mening i livet mer än att bara gå till dagcenter (Marwaha & 

Johanson, 2005).  Deltagarna uttryckte att de fick dåligt samvete av att bara ta emot 

sjukpenning och inte klara av att jobba. De var konfunderade över hur de skulle göra, 

skulle de acceptera sin sjukpenning och acceptera den begränsande sjukdomen och hur 

länge skulle de hålla på så här? (Eriko, Misuzu, Ikue & Naotoshi, 2014).  

 

Deltagarna beskrev sina tankar kring arbete, i synnerhet ansåg de att ett jobb eller en 

stödanställning på en institution var en form av samhällsdeltagande. Men rädslan för 

vad arbetsgivaren tyckte om att anställa en sjuk person fanns alltid där (Eriko, et al., 

2014). 

Deltagarna såg arbetet som en viktig del av sin vardag, men de ansåg också att det var 

viktigt att de skulle trivas bra med jobbet. De uttryckte att de upplevde begränsningar i 

arbetsförmågan i form av trötthet till följd av sjukdomen, och därför var det extra viktigt 

för dem att ha ett trivsamt arbete där de skulle känna trygghet samt kunna prata med 

medarbetare och arbetsgivaren om de inte mådde så bra (Marwaha & Johanson, 2005).  

Deltagarna upplevde att vara sjuk i schizofreni som ett dilemma, men ville inte tänka så 

om sig själva. Varje dag var en kamp med att klara av de svagheter som sjukdomen 

medför, att hela tiden oroa sig för att stress och överbelastning kan leda till 

återinsjuknande (Eriko, et al., 2014). Vissa uttryckte även svårigheter med sociala och 

yrkesmässiga funktioner efter sjukdomen. De uttryckte t.ex. svårigheter med att hitta en 

plats på den formella arbetsmarknaden. Detta resulterade i att den brasilianska 

psykiatrireformen hjälpte deltagarna genom att anordna workshops i ett terapeutiskt 
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syfte. Syftet med dessa workshops var att deltagarna skulle träffa arbetsgivare och på så 

sätt få ett jobberbjudande (Moll & Saeki, 2009). 

 

5.2 Svårigheter att skapa och/eller behålla sociala relationer 

 

I en studie utförd av Chernomas, Clarkes och Chisholms (2000) framgick att deltagarna 

hade förlorat vänskap och relationer med familjemedlemmar som inte förstod deras 

sjukdom och deras svårigheter med att ansluta sig till omvärlden. De kände sig 

förkrossade, ensamma och isolerade. Anledningen till dessa känslor var till stor del på 

grund av att deltagarna upplevde att det var en psykisk, fysisk och känslomässig 

utmaning att knyta an till andra människor. Det var svårt att skaffa sig nya vänner eller 

att återuppta kontakten med gamla vänner. En av deltagarna i deras studie sade: 

“It’s really hard to find good friends, you know, like me. I had to stay away from people who 

drank, used drugs, and I’m in low-income housing . . . it’s really hard.”(Chernomas, Clarke & 

Chisholm, 2000, s. 1519) 

Deltagarna fortsatte att leva med sina släktingar efter att de blivit sjuka och detta var 

något som fick dem att må bra, främst för att de inte upplevde förändringar i sina 

familjeförhållanden (Moll & Saeki, 2009). Psychosocial Care Center (CAPS) anordnade 

aktiviteter i form av olika workshops där målet var att deltagarna skulle träffas och 

skapa relationer med andra människor utanför sina familjer. Deltagarna uttryckte att 

aktiviteterna som erbjöds på CAPS bidrog till att de skapade relationer, men att 

socialisationen var begränsad till CAPS miljö. Personer med schizofreni hade en bra 

relation med familjen, men hade inga vänner utanför CAPS kretser (Moll & Saeki, 2009).  

Det kunde vara känslomässigt hotande för deltagarna att knyta an till människor, men 

att inte skaffa vänner resulterade i ett ensamt och isolerat liv. Den naturliga längtan 

efter kärlek och tillhörighet ledde till att de blev väldigt sårbara och kände sig utsatta. 

Deltagarna ansåg att intima relationer var orsaken till återinsjuknande eftersom de var 

alltför påfrestande. Några av deltagarna beslutade att leva i ensamhet, medan andra 

fortfarande hoppades på att träffa någon som skulle uppskatta dem och förstå deras 

sjukdom (Chernomas, Clarke & Chisholm, 2000). 
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Personer med schizofreni beskrev att det var viktigt för dem med relationer eftersom 

ensamheten påverkade deras liv negativt. Det visade sig att den största källan till att 

finna välbefinnande och socialt stöd var sociala relationer och framförallt en livspartner. 

I en annan studie uttryckte deltagarna att de fick socialt stöd av vänner. Deltagarna 

uppgav att de hade någon form av vänskap med andra personer och att de träffades 

både i och utanför sjukhuset. De inblandade parterna i deltagarnas liv hade som mål att 

hjälpas åt och stötta deltagarna att skapa relationer med andra människor utanför 

psykiatrin och familjen (Cotton, Gleeson, Jimenez, & McGorry, 2010;Hamaideh, Al-

Magaireh, Abu-Farsakh & Al-Omari, 2014;Moll & Saeki, 2009; Paxinos & Kalantzi-Azizi, 

2009; Östman & Björkman, 2014). 

Deltagarna uttryckte att det var svårt att delta i sociala evenemang på grund av 

sjukdomen eftersom sjukdomen medförde begränsningar som orsakas av symptom och/ 

eller läkemedelsbiverkningar. Tidigare kunde de närvara på fester och andra 

evenemang, men hade senare inte längre någon ork på grund av 

läkemedelsbiverkningar i form av trötthet och orkeslöshet (Moll & Saeki, 2009). 

Before, I used to go out and go to parties and, today, sometimes I go for a walk close to my home, 

because I got weaker due to the drugs and I feel very sleepy... (E11). We used to travel a lot with 

people from church, but I do not have the force to do anything today... (E9) (Moll & Saeki, 2009 

s. 997). 

5.3 Oro för att bli utstöt på grund av sin sjukdom 

 

Att förlora jobbet eller diskrimineras på grund av sin sjukdom var något alla deltagare 

fruktade. Många valde att inte berätta för sina arbetskollegor eller för sin arbetsgivare om 

sin psykiska sjukdom eftersom detta skulle leda till att de skulle bli bemötta annorlunda 

och kanske inte tas på allvar. Deltagarna såg dilemmat att inte kunna vara ärliga om 

sjukdomen som en svårighet. De kunde inte umgås med sina kollegor tillsammans med 

vänner/familj eller utveckla en bra relation med dem på grund av rädslan för att denna 

information skulle komma ut till fler på arbetsplatsen (Marwaha & Johanson, 2005). 
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Deltagarna upplevde en svag självkänsla och sårbarhet för andras krav. De hade en stor 

rädsla för stigmatisering och det var mycket diskussioner kring riskerna med att avslöja 

sin sjukdom. När de träffade nya människor valde de antingen att inte berätta om sin 

sjukdom vilket äventyrade ärligheten och öppenheten i relationen, eller så valde de att 

lämna personen för att inte riskera att bli avvisade (Chernomas, Clarke & Chisholm, 

2000). En deltagare sade: “I don’t tell. I just find that telling a person . . . they don’t understand 

. . . especially with schizophrenia, they think they’re going to be murdered by you, so I don’t like 

to mention anything.” (Chernomas, Clarke & Chisholm, 2000, s.1518). 

Socialt stigma och erfarenheter av utstötning var deras vardag. Deltagarna upplevde att 

de inte hade någon tillhörighet och att människor dömde dem oavsett vart de gick 

(Chernomas, Clarke & Chisholm, 2000).  En deltagare sade: 

“I know, you feel you’re a misfit in the eyes of other people.” “I don’t feel it. I know it.”“Second-

class citizen.” “An oddball.” “A freak.” “A weirdo.” “But it’s not true. Everybody has feelings, 

and the feelings are similar.” “They call us emotional cripples.”(Chernomas, Clarke & 

Chisholm, 2000, s.1518-1519).  

I en studie av McCormick, Snethen och Lysaker, (2012); Hayhurst, Massie, Dunn och 

Drake, (2014) framkom det att personer med schizofreni kan ha både negativa och 

positiva erfarenheter av sin sjukdom. Upplevelser kunde känslomässigt variera hos 

personer med schizofreni, beroende på hur de upplevde vardagen. Till exempel kan 

personer med depressiva symptom värdera sin vardag sämre medan en person med 

mindre symptom kan värdera sin vardag bättre. 

Det visade sig att det fanns ett samband mellan sjukdomsinsikt, 

självbedömningsförmåga och funktionell nivå. De deltagare som hade en god 

sjukdomsinsikt och självbedömningsförmåga kunde genomföra Aktiviteter i det 

Dagliga Livet (ADL) och sociala aktiviteter. Deltagare som hade en lägre nivå av 

sjukdomsinsikt, hade också en lägre självbedömningsförmåga. Där hade heller inte 

åtgärder för self- efficacy (personlig effektivitet) någon effekt på prestationsförmågan 

(Kurtz, Olfson & Rose, 2012). 



 
 

14 
 

5.4 Behov av stöd för att få struktur i vardagen   

 

Personer med schizofreni hade ett behov av socialt stöd från vänner, familjemedlemmar 

och närstående för att få en struktur i vardagen. De upplevde att familjemöten med 

sjukvården var till ett stort stöd och något som förbättrade deras relation till anhöriga, 

eftersom dessa möjliggör genomgång av familjefrågor och familjesituationen. Hälften av 

deltagarna var nöjda med det stöd de fick av socialtjänsten, kontaktpersonen och 

sjuksköterskan inom psykiatrin eftersom de gavs möjligheter att själv vara med och 

bestämma i vårdbeslut. Men trots detta var det många deltagare som var missnöjda 

eller tyckte att stödet de fick var otillräckligt. Många deltagare uppgav svårigheter med 

att koncentrera sig på arbetet på grund av hörselhallucinationerna; de ville ha hjälp med 

att få bort rösterna.  (Chernomas, Clarke & Chisholm, 2000; Hamaideh, Al-Magaireh, 

Abu-Farsakh & Al-Omari, 2014; Marwaha & Johanson, 2005; Pitkänen et al., 2008; 

Östman & Björkman, 2014).  

 

Deltagarna upplevde ett missnöje med den begränsande informationen de fick i 

samband med att de blev sjuka. De läkare som de hade kommit i kontakt med uttryckte 

sig på ett sätt som gjorde att många av deltagarna tappat hopp om att börja jobba eller 

gå tillbaka till skolan igen (Chernomas, Clarke & Chisholm, 2000). En deltagarna sade: 

“I had a doctor about ten years ago who said I would never work again. I tore up all my résumés. 

I don’t know if I’ll ever work again, but I’m trying. I’m going to volunteer placement and I want 

to work competitively someday” (Chernomas, Clarke & Chisholm, 2000, s.1518). 

 

Många av deltagarna tyckte inte att det fanns tillräckligt många arbetsförmedlingar som 

var specialiserade på att hjälpa personer med psykisk ohälsa. Deltagarna upplevde att 

detta skulle underlätta eftersom de var i behov av till exempel hjälp och vägledning i hur 

de skulle söka jobb och fylla i blanketter, få stöd och råd om intervjuteknik samt med 

referenser. De uttryckte även att det skulle underlätta en hel del om de kunde få en lista 

på passande arbeten att söka, dock med förbehållet att det skulle vara arbetsplatser där 

arbetsgivaren var medveten om deras hälsoproblem (Marwaha & Johanson, 2005). 



 
 

15 
 

6 Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vuxnas erfarenheter av att leva med 

schizofreni. Ett av inklusionskriterierna i denna litteraturöversikt var att artiklarna 

skulle handla om vuxna personer med schizofreni, men trots detta valde författarna 

att inkludera en studie som belyser erfarenheter från både personer med schizofreni och 

personer med bipolär sjukdom. I studiens resultat framgick det tydligt vilket material 

kom från personer med schizofreni och vilket material som kom från personer med 

bipolär sjukdom. Styrkan med litteratursökningarna var att författarna sökt på relevanta 

termer utifrån syfte och vedertagna sökord. De utvalda vetenskapliga artiklar som 

använts är hämtade från tre databaser, som är relevanta för omvårdnadsämnet. 

 

En styrka var att författarna valde att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier 

då de anser att en kombination av båda ger en bredare och djupare inblick i ämnet. 

Detta styrks av Polit & Beck (2012, s.13-15) som menar att kvantitativa studier 

analyserar efter empiriskt bevis och eftertraktar iakttagelser med större 

generaliserbarhet. Kvalitativa studier upplyser erfarenheter och upplevelser på ett mer 

djupgående sätt än kvantitativa studier.  

 

Författarna valde att söka med samma sökord två gånger, första gången med 

avgränsning på 10 år och andra gången utan avgränsning utifrån år. 10 års avgränsning 

resulterade i att författarna inte fick tillräckligt många studier och att många relevanta 

studier försvann. Därför valde författarna att utföra resterande sökningar utan någon 

avgränsning utifrån år, detta resulterade i att det valda artiklarna har en 

publiceringsspann på 15 år. Sökningarna gav artiklar som är relevanta för dagens 

samhälle och som kan vara tillämpbara i dagens hälso- och sjukvård. När artiklarna 

lästes fann författarna inga skillnader i personernas erfarenheter av schizofreni utifrån 

åldern på artikeln. Författarna hade inga förutfattade meningar i början av processen, 
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vilket är en styrka med litteraturöversikten och har lett till att risken för tolkning av 

resultatet har minimerats.  

 

I litteraturöversikten har författarna valt att ha med citat och valt att inte översätta dem 

då det stärker trovärdigheten i resultatet.   

En annan styrka med denna litteraturöversikt är att de vetenskapliga studier som 

använts är av grad ett eller två, och detta påvisar att resultatet är av hög kvalité. 

Resultatartiklarna till litteraturöversikten är godkända av en etisk kommitté, och om 

författarna ansåg att det var otydligt i någon av artiklarna försökte vi hitta etiska krav 

för publicering.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatet belyser att vuxna med schizofreni kan erfara sin vardag både positivt och 

negativt. Rädslan för att misslyckas, bli utstöt på grund av sin sjukdom eller 

skapa/behålla relationer var några av de områden vuxna med schizofreni hade svårt 

med. Det kan tyckas vara en självklarhet att dessa delar skulle falla på plats några år 

efter diagnosen. Men så blev det inte för många av deltagarna som upplevde att de blev 

utstötta, annorlunda behandlade och kände sig ensamma i sin sjukdom. Detta kan bero 

på att människor i dessa personers omgivning har brist på förståelse och kunskap kring 

sjukdomen och vilka begränsningar schizofreni medför. Antonovsky (2005) menar att 

personen måste ses ur ett salutogent perspektiv snarare än utifrån sjukdomsbilden. För 

att kunna förstå personen måste individens historia förstås (Antonovsky, 2005, s. 34-35).  

 

Att ha ett arbete eller en sysselsättning hade en god verkan på personer med 

schizofrenis vardag, vilket styrks i Hsiao, Hsieh, Tseng, Chien och Chang (2011) studie 

som undersökte om det fanns ett samband mellan deltagarnas välmående och deras 

vardagsstruktur. De deltagare som hade en struktur i sin vardag och som hade en 

sysselsättning, en anställning samt egen inkomst mådde också bättre än de deltagare 

som inte hade det (Hsiao, Hsieh, Tseng, Chien & Chang, 2011). Anledningen till detta 

kan vara att personer med schizofreni är i behov av struktur och känner sig mer levande 
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samt som en del av samhället om dem har ett arbete. Antonovsky (2005) hänvisar till 

värdet av att vara delaktig i de processer och händelser som skapar både ens öde och 

ens dagliga erfarenheter. Personen har frihet att på egen hand bestämma över sin 

situation. Om personen finner glädje och stolthet i sitt arbete så kommer denne erfara en 

känsla av att “detta är mitt” och vilja utföra det (Antonovsky, 2005, s. 45, 152) 

 

Rädslan för vad arbetsgivaren skulle tycka fanns alltid där. Personer med schizofreni 

var rädda för att berätta för sin arbetsgivare om sin psykiska sjukdom eftersom detta 

kunde leda till att de blev annorlunda behandlade. Detta kan bero på okunskap hos 

arbetsgivaren och skulle därför vara hjälpt av mer kunskap kring sjukdomen. 

Antonovsky (2005) belyser att individer med en stark KASAM har en förmåga att 

kognitivt och känslomässigt uppfatta stressorer som uppstår. Det leder till att denne vill 

möta dem och i sin tur bidrar det till en framgångsrik problemhantering. Det personer 

med en svag KASAM blir förvirrade och vill inte konfrontera stressorn och de är också 

benägna att ge upp redan från början (Antonovsky, 2005, s. 185).   

  

Personer med schizofreni uttryckte deras erfarenheter av sjukdomen som skrämmande 

och oväntade, de ansåg att sjukdomen hade orsakat enorma störningar i deras liv. 

Deltagarna kände att hela deras liv rasade när de blev diagnostiserade med schizofreni. 

Symtomen hade en verkan på olika aspekter i deras liv och de kände en frustration över 

att inte kunna tänka rätt. De kunde inte fokusera på arbetsplatsen och utföra sina 

arbetsuppgifter på grund av rösterna i huvudet. Deltagarna beskrev schizofreni som en 

dator som kraschar och där alla bra saker de visste om sig själva raderades (Gould, 

DeSouza & Rebeiro-Gruhl, 2005). Rädslan och osäkerheten skulle kunna bero på 

okunskap hos personer med schizofreni. Mer kunskap om vad sjukdomen och 

symtomen innebär kanske leder till att dessa personer känner sig mer säkra i olika 

situationer. Antonovsky (2005) menar att hälsa uppkommer först när personen upplever 

KASAM. En person måste kunna begripa en händelse för att sedan kunna hantera den, 

och först när personen har hittat ett sätt att kunna hantera det kan den också finna 

mening i det (Antonovsky, 2005, s. 43-46). 
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Många deltagare uppgav att de hade en god relation med sjuksköterskorna, de hade 

tillit till sjuksköterskorna och kände att de hade ett stöd. McCann & Clark (2003) skriver 

att sjuksköterskorna var noggranna med att skapa en god relation för att på så sätt 

kunna fånga upp personen när den inte mådde så bra. Vid besöken delade 

sjuksköterskorna ut informationskort med kontaktuppgifter. Sjuksköterskorna menar 

att det inte hjälper att dela ut dessa informationskort om det inte finns bra relation till 

patienter. Det är uppenbart att sjuksköterskorna behöver vara medvetna om att kvalitén 

på deras relation med personen är väldigt viktig om personen ska kunna känna sig 

trygg (McCann & Clark, 2003). Detta kan tyda på att personer med schizofreni finner 

trygghet i att veta att de kan nå sjuksköterskorna när de är i behov av stöd.  

 

Det framgår att personer med schizofreni har svårigheter med att skapa relationer med 

andra människor. Den största källan till välmående och en strukturerad vardag visar sig 

vara sociala relationer, socialt stöd och familj. Vissa förlorade vänskap och relationer 

med familjemedlemmar som inte förstod deras sjukdom och deras svårigheter med att 

ansluta sig till omvärlden. De kände sig förkrossade, ensamma och isolerade. Det kan 

vara svårt som anhörig att finnas där som stöd på grund av brist på förståelse för hur en 

person med schizofreni erfar sitt liv och sin vardag. Ally och Brennan (2015) beskriver 

att anhöriga uttryckte att det var jobbigt att ta hand om en person med schizofreni 

eftersom de kände att de inte fick stöd från sjukvården. De anhöriga hade heller ingen 

annan närstående i närheten som kunde ställa upp och finnas där som stöd.    

 

Personer med schizofreni upplevde att de hade en svag självkänsla och att de var 

sårbara. De hade en rädsla för stigmatisering och vågade därför väldigt sällan berätta 

för någon att de hade schizofreni. De hade också en känsla av att de inte passade in 

någonstans oavsett vart de vände sig, vilket kan tänkas leda till att personer med 

schizofreni blir mer sårbara för till exempel depression, oro och ångest. Ett samtal med 

vårdgivare kan underlätta för dessa personer med schizofreni att våga berätta och prata 

om sina inre känslor. Att finnas där och lyssna eller att stötta kan förbättra personens 

självkänsla. Gould, DeSouza och Rebeiro-Gruhl (2005) belyser att deltagarna kände sig 

onormala på grund av sjukdomen. De uttryckte att det var annorlunda innan 
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insjuknandet, de kände sig normala och allt var bara lättsamt. Antonovsky (2005) menar 

att om en person har en hög känsla av hanterbarhet kommer denne inte känna sig som 

ett offer, och känna att livet bara är orättvist. Olyckliga saker händer i livet och när detta 

händer kommer personen kunna stå på egna ben och inte gräma sig för alltid 

(Antonovsky, 2005, s.45).  

 

Personer med schizofreni hade ett behov av socialt stöd från vänner, familjemedlemmar 

och närstående för att få en struktur i vardagen. Gould, DeSouza och Rebeiro-Gruhl 

(2005) belyser att en viktig aspekt i deltagarnas utveckling var att de skulle få kontroll 

över sin sjukdom och identifiera vilken hjälp som behövdes för att kunna återgå till sina 

normala liv. Deltagarna uppgav att de aldrig skulle kunnat få tillbaka kontrollen över 

sina liv utan stöd från familj och vänner.    

 

 

7 Slutsats 

Vuxnas erfarenheter av att leva med schizofreni visar att det finns ett behov av 

utbildning och mer kunskap hos alla parter runt i kring en person med schizofreni. Att 

få en förståelse för denna grupp av människor är viktigt på grund av de drabbades 

rädsla för att samhället har en förutfattad mening om personer med schizofreni. Utifrån 

att vårdpersonal får ökad förståelse om hur det kan vara att leva med schizofreni, kan 

de skapa en större trygghet och säkerhet hos personer med schizofreni. Vi anser att det 

behövs mer forskning kring hur personer med schizofreni upplever sin vardag. Detta 

för att sen föra tillbaka studien till närstående, vårdpersonal och arbetsgivare för att 

utöka deras förståelse för personer med schizofreni, och på så sätt stötta dem så att 

personen kan få ett bättre liv.   
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Bilaga 1. Modifierad granskningsmall för kvalitativ metod efter Carlsson och Eimans 

(2003) 

 

Poängsättning 0 1 2 3 
 

      

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 
 

      

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
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Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
 

      

Metod     
 

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
 

      

Metodbeskrivning     
 

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
 

      

Triangulering Saknas Finns   
 

      

Urval (antal, beskrivning,     
 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 
 

      

Personer med     
 

schizofreni Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
 

      

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
 

      

Bortfall med betydelse för Analys saknas /    
 

resultatet Ja Nej   
 

      

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
 

      

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
 

      

Resultat     
 

Frågeställning besvarad Nej Ja   
 

      

Resultatbeskrivning     
 

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 
 

      

Tolkning av resultatet     
 

(citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 
 

      

Diskussion     
 

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
 

      

Diskussion av     
 

egenkritik och felkällor Saknas Låg God  
 

      

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
 

      

Slutsatser     
 

Överenstämmelse med resultat     
 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 
 

      

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
 

      

     
 

Total poäng (max 48 p) p p p p 
 

      

    p 
 

Grad I: 80% 
     

   % 
 

      

Grad II: 70%    Grad 
 

      

Grad III: 60%     
 

      

Titel     
 

      

Författare     
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Bilaga 2. Modifierad granskningsmall för kvantitativ metod efter Carlsson och Eimans 

(2003) 
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Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 
 

      

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
 

      

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
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Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
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(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
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representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 
 

      

Personer med     
 

schizofreni Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
 

      

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
 

      

Bortfall med betydelse för Analys saknas /    
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Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
 

      

Resultat     
 

Frågeställning besvarad Nej Ja   
 

      

Resultatbeskrivning     
 

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 
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Bilaga 3. Översikt av inkluderade artiklar. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Metod 
Datainsamling 
Analys  

Deltagare 
(/bortfall) 

Huvudresultat  Kvalitet  

Chernomas, W.M., Clarke, 

D.E & Chisholm, F.A. 

2000 

Canada 

Att undersöka kvinnor uppfattning 

om sin schizofrena sjukdom i 

samband med deras livsstadier och 

motsvarande hälsobehov. 

Kvalitativ analys Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Ändamålsenligt urval 

28st (/0) Deltagarna upplevde socialt stigma, avstötning 

och kritik vardagligen. Kvinnorna ansåg att 

hälso- och sjukvården fokuserade på deras 

sjukdom och att dem hade bli osynlig som 

kvinnor. 

Grad 2 

Cotton, S.M., Gleeson, 

J.F.M., Alvarez-Jimenez, 

M.A. & McGorry, P.D. 

2010 

Australien 

Att undersöka livskvalitet hos 

patienter efter deras första episod av 

psykos.  

Kvantitativ analys 

Empirisk studie 

81st (/0) Sämre livskvalité var associerat med 

personlighetsstörning, depression, mild 

psykotisk positiva symptom och nedsatt 

funktion. 

Grad 1 

Eriko, M., Misuzu,I., Ikue, 

S., & Naotoshi, K. 2015  

Japan 

Att undersöka erfarenheter av 

återhämtning från allvarlig psykisk 

sjukdom. 

Kvalitativ analys 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

16 (/ej 

angivet) 

Två huvudteman identifierades: pågående 

insatser för att leva bättre och inkonsekvent 

acceptera sig själv som en person som lever med 

en psykisk sjukdom.  

Grad 1 

Hamaideh, S., Al-magaireh, 

D., Abu-Farsakh, B. & Al-

Omari.H. 

2015 

Jordan 

Att undersöka nivåer och samband 

av livskvalité, social 

stöd, och svårighetsgraden av 

psykiatriska symptom samt 

identifiera variabler för livskvalité i 

ett prov av jordanska patienter med 

schizofreni. 

Kvantiativ analys  

Descriptive studie 

160st (/ej 

angivet 

 Att patienter med schizofreni hade dålig 

livskvalitet. Studien visade även att den social 

relationer dominerade för jordanska patienter. 

De flesta deltagande uppgav att de hade någon 

form av vänskap med andra människor utanför 

hemmet. 

Grad 2 

Hayhurst, K.P., Massie, J.A., 

Dunn, G., Lewis, s.W. & 

Drake, R.J. 

2014 

Storbritannien 

Att undersöka skillnader mellan 

subjektiv och objektiv livskvalitet hos 

personer med schizofreni. 

Kvantitativ analys 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

80st (/ej 

angivet) 

Visade att skillnaden mellan subjektiv och 

objektiv livskvalité hos personer med 

schizofreni kan variera.  

Grad 2 



 
 

1 
 

Kurtz, M.M., Olfson, R.H., 

& Rose, J.  

2012 

USA 

 

Att undersöka om graden av 

sjukdoms insikt bestämmer huruvida 

self-efficacy var en förmedlare av 

relationen mellan två viktiga 

sjukdoms funktioner, negativa 

symtom och kognition, och 

funktionella färdigheter. 

Kvantitativ analys  

Empirisk studie   

69st (/ej 

angivet) 

Visade att self-efficacy endast var kopplad till 

åtgärder av funktionella färdigheter när 

sjukdoms insikt var i intakt. 

Grad 2 

Marwaha, J., & Johnson, S.  

2005  

Storbritannien 

Att identifiera synpunkter och 

erfarenheter av teman i samband 

med anställning, hos patienter med 

psykos. 

Kvalitativ analys 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

15st (/ej 

angivet) 

Deltagarna identifierade en rad olika fördelar 

med att arbeta, men utryckte också stora tvivel. 

Symtom, medicinering och ohälsa var de 

problem folk trodde påverkade förmågan att 

arbeta. Många av deltagarna valde att inte 

berätta för arbetsgivaren om sin psykiska 

sjukdom på grund av rädsla för diskriminering. 

Grad 2 

McCormick, B.P., Snethen, 

G., & Lysaker, P.H.  

2012 

USA  

Att identifiera om vardagliga 

erfarenhet av kompetens och 

autonomi var relaterade till positiva 

och negativa känslor. 

Kvantitativ analys 

Experience sampling 

method 

45st (/ ej 

angivet)  

Deltagarna upplevde mer negative och mindre 

positive erfarenheter av sjukdomen. 

Grad 1 

Moll, F.M., & Saeki, T. 

2009 

Brasilien 

Att undersöka det sociala livet av 

patienter med diagnosen schizofreni. 

Kvalitativ analys 

Deskriptive 

explorative 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

12st (/ej 

angivet) 

Tre kategorier identifierades: deltagarnas liv 

före sjukdomen, deltagarnas liv efter sjukdomen 

och deras vardag utanför Psykosociala Care 

Center. 

Grad 1 

Paxinos, I., & Kalantzi-

Azizi, A.  

2009 

Grekland 

 

Att utvärdera den upplevda 

livskvaliteten för de tidigare 

psykiatriska patienter som flyttats 

från psykiatriska sjukhus till ett 

gemensamt vandrarhem i Leros 

Island.  

Kvantitativ analys 

Tvärsnittsstudie 

103st (/ej 

angivet) 

Majoriteten av deltagarna uttryckte höga nivåer 

av tillfredställelse i nästan alla variabler av 

livskvalitén. Deltagarna uttryckte även låg 

gemenskap och social kompetens.  

Grad 1 



 
 

2 
 

Pitkänen, A., Hätönen, H., 

Kuosmanen, L., & Välimäki, 

M.  

2008 

Finland 

Att undersöka patienters upplevelser 

av stödjande omvårdnadsåtgärder 

för deras livskvalité.  

Kvalitativ analys 

Explorative 

deskriptive  

35st (/ej 

angivet) 

Fem kategorier av patienters upplevelser av 

omvårdnadsåtgärder identifierades för att stödja 

patientens livskvalité: delaktighets insatser, 

sociala insatser, aktiverande insatser, 

säkerhetsinsatser och insatser för att stödja den 

fysiska hälsan. 

Grad 1 

Östman, M., & Björkman, T.  

2014 

Sverige 

                                                                                                                                       

Att undersöka upplevelser av 

patienter med svår psykisk sjukdom. 

Kvantitativ analys  

Frågeformulär   

80st (/ej 

angivet) 

95 % av deltagarna hade en pågående 

psykiatrisk vård. Majoriteten av deltagarna 

ansåg att vården dem fick var tillräcklig, men en 

tredjedel av deltagarna ansåg den som 

otillräcklig.  

Grad 2 
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Bilaga 4. Kodning av resultat, vilka artiklar som berör vilket område. 
 

Artikel Arbete Relationer Självkänsla Stöd 

Chernomas, Clarke, & 

Chisholm 

 

x x x x 

Cotton, Gleeson, Jimenez, 

McGorry 

 x   

Eriko, Misuzu, Ikue & 

Naotoshi 

x    

Hamaideh, Al-Magaireh, 

Abu-Farsakh & Al-Omari 

 x  x 

Hayhurst, Massie, Dunn & 

Drake 

  x  

Kurtz, Olfson & Rose   x  

Marwaha & Johanson x  x x 

McCormick,Snethen & 

Lysaker 

  x  

Moll & Saeki x x   

Paxinos & Kalantzi- Azizi  x   

Pitkänen, Hätönen, 

Kuosmanen, & Välimäki  

 

   x 

Östman & Björkman  x  x 

 

 


