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JAG VILL LEVA ETT VANLIGT LIV 

Personer med schizofreni berättar om sitt hjälpbehov 

 

Petra Gunnmo 

 

Det finns begränsat med forskning kring hjälpbehovet hos personer 

med schizofreni. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka 

detta hjälpbehov på ett förutsättningslöst sätt. Sju personer 

intervjuades och data analyserades med Grundad Teori. Resultatet 

visade att det som upplevdes som viktigt var att erhålla hjälp till ett 

vanligt liv. Följande efterfrågades: Information om sjukdomen och om 

olika stödinsatser till patienter och anhöriga. Information till 

allmänheten i fördomsreducerande syfte. Att bli hörd och sedd i 

trygga kontinuerliga relationer till professionella. Flera mötesplatser 

och hembesök i syfte att bryta social isolering. Arbete och meningsfull 

sysselsättning. Stöd till att klara av ett eget boende. Resultatet 

diskuterades utifrån existerande och tänkbara hjälpinterventioner som 

syftar till att öka livskvaliteten hos denna patientgrupp. 

 

 

Länge har schizofreni ansetts vara en sjukdom med kroniskt förlopp utan möjlighet till 

återhämtning (Cullberg, 2004; Topor, 2001). Idag visar dock forskningen på en 

sjukdom med flera möjliga sjukdomsförlopp. Personer med schizofreni kan med rätt 

vård leva fullt fungerande liv med flera år utan symtom (Davidson, Schmutte, Dinzeo & 

Andres- Hyman, 2008; Harrow & Jobe, 2005) och i vissa fall till och med återhämta sig 

helt (Davidson et al., 2008; Topor, 2001). För en del blir dock hjälpbehovet livslångt 

(Topor, 2001). Enligt Världshälsoorganisationens uppskattning (WHO, 2008) har 

ungefär 0,7 % av jordens befolkning sjukdomen schizofreni, vilket överensstämmer 

med aktuella siffror kring förekomsten i Sverige (HSN, 2008). Av de i Sverige med 

schizofreni eller liknande psykossjukdom beräknas 30 000 – 40 000 personer vara i 

behov av vård och stöd från samhället (SoS, 2003). För att få diagnosen schizofreni 

enligt DSM-IV (APA, 1994) krävs att man uppvisar kontinuerliga psykotiska 

sjukdomstecken under minst sex månader, varav minst en månad med så kallade aktiv 

fas- symtom såsom exempelvis hallucinationer, vanföreställningar, affektiv avflackning, 

viljelöshet, desorganiserat tal och/eller desorganiserat beteende. Det krävs även en 

funktionssänkning gentemot premorbid förmåga inom något viktigt område i livet, 

exempelvis yrkesliv eller nära relationer.  

 

Samhällsinsatserna som riktar sig till personer med psykosproblematik har förändrats 

avsevärt genom åren. Kring förra sekelskiftet vistades flertalet personer med schizofreni 

och liknande problematik på mentalsjukhus (Cullberg, 2004). Den tidens statliga 

mentalsjukhus låg vanligtvis en bit utanför städerna och fungerade ofta som små 

självförsörjande jordbrukssamhällen. Fram till 1930-talet bedrevs ingen direkt vård på 

dessa sjukhus utan personalens uppgift var att övervaka patienterna och se till att de inte 

skadade sig själva eller andra. Att bli intagen på mentalsjukhus innebar med största 

sannolikhet att man blev kvar i flera år, i många fall hela livet. Väl intagen hade man 

som patient i princip ingen egen talan och saknade fram till 1946 dessutom rösträtt. Från 
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1930- talet och ett par decennier framåt introducerades på mentalsjukhusen metoder i 

förhoppning om att reducera de psykotiska symtomen hos patienterna. Flera av dessa 

metoder var plågsamma, exempelvis feberbehandling då patienterna injicerades med 

malariainfekterat blod för att framkalla febertoppar, eller så kallad 

insulinkomabehandling då patienten gavs så höga doser insulin att denne blev 

medvetslös för att sedan väckas upp efter ungefär en halvtimme med glukoslösning via 

en nässond. Det var vid denna tid även vanligt med prefrontala lobotomier, vilka kunde 

utföras utan patientens godkännande.  

 

Kritik mot förhållandena på mentalsjukhusen, men även de höga kostnaderna för 

institutionsvården och upptäckten av nya psykosläkemedel, ledde till en process med 

avinstitutionalisering som inleddes i mitten av 1900- talet (SOU 2006:100). Med detta 

menas avvecklingen av ett system där vården av psykiskt sjuka dominerades av 

institutionsbaserade lösningar och försök att istället ersätta dessa med olika insatser i 

öppenvården och ett utbyggt stöd ute i samhället. Under avvecklingsprocessen fördes 

ansvaret för de kvarvarande slutenvårdsplatserna över på landstingen, och flyttades från 

de statliga mentalsjukhusen till psykiatriska kliniker inrymda på sjukhus för somatisk 

vård. Parallellt med detta skapade i princip alla landsting i Sverige särskilda 

sektorskliniker med ansvar för den psykiatriska öppen- och slutenvården inom ett 

specifikt geografiskt område. Den ökade tillgängligheten till psykiatrisk öppenvård som 

skedde på 1980-talet verkade dock inte ha varit så väl anpassad för patienter med 

schizofreni- och psykosproblematik. Vid minskningen av antalet slutenvårdsplatser 

skrevs de som bedömdes ha mindre allvarlig problematik ut till eget boende. Dessa 

förväntades sedan tas om hand av öppenvården. Väl i öppenvården bedrevs dock ofta en 

typ av vård med höga krav på klienternas förmåga att exempelvis komma i tid och att 

kunna tillgodogöra sig samtalsbaserade behandlingsmetoder, vilket lämpade sig bättre 

för personer med lindrigare problematik än denna patientgrupp. Studier på äldre 

personer med schizofreni har visat på bristande exekutiva funktioner och att detta har 

negativ påverkan på förmågan att klara ett eget boende och även på socialt fungerande 

(Bowie et al., 2008; McClure et al., 2007). Av dem som skrevs ut efter tiotals år på 

mentalsjukhus led många av så kallat institutionssyndrom (Ottosson, 2004) där bland 

annat ovanan att ta eget ansvar och planera sitt eget liv gjorde det svårt för dessa 

personer att klara sig utan hjälp.  

 

Vidare rådde stor oenighet om vilka som skulle ha huvudansvaret för stöd och hjälp till 

människor med långvariga psykiska funktionshinder som levde ute i samhället; 

huruvida det skulle ligga hos psykiatrin och landstinget, eller hos kommunernas 

socialtjänst (SOU 2006:100). En översyn som gjordes av Statens Psykiatriutredning i 

början av 1990-talet (SOU 1992:73) visade bland annat på klara brister i socialtjänstens 

omhändertagande av denna grupp. De med psykiska funktionshinder som uppbar social- 

eller sjukbidrag hade levnadsförhållanden betydligt sämre än hos motsvarande grupp i 

normalbefolkningen, och även sämre än för personer med fysiska funktionshinder. 

Resultatet av utredningen, med de brister i omsorgen om denna grupp som den visade 

på, låg till grund för den så kallade Psykiatrireformen som trädde i kraft den första 

januari 1995 (SoS, 1999). I och med denna reform utlovades ett statligt stimulansbidrag 

på drygt en miljard kronor under loppet av tre år, bland annat för att utveckla nya 

insatser och verksamheter för personer med psykiska funktionshinder. Målsättningen 
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var även att samarbetet kring omsorgen skulle öka mellan kommun och landsting men 

även med de statliga myndigheter, såsom arbetsförmedlingen, som förutom kommunen 

har ansvar för att skapa sysselsättning för denna grupp (Silfverhielm & Kamis- Gould, 

2000). Psykiatrireformen syftade även till att stärka den enskildes rätt till 

självbestämmande och till att tillhandahålla en individuellt anpassad vård utformad för 

att möjliggöra ett självständigt liv (SOU 2006:100). Som ett led i arbetet med att 

förbättra vården för personer med schizofreni och andra psykossjukdomar öppnade 

landstingen i många delar av Sverige speciella psykosmottagningar (SOU 2006:100). 

Detta för att kunna anpassa arbetsformerna bättre efter denna patientgrupps behov, 

exempelvis genom att erbjuda möjlighet till hembesök som alternativ till 

mottagningsbesök. Senare års forskning har visat på fördelar med speciellt utformade 

program för behandling av nyinsjuknade i psykos (Addington, Leriger & Addington, 

2003; Craig et al., 2004; Garety et al., 2006) och det finns på flera håll i Sverige 

speciella enheter just för nyinsjuknade (HSN, 2008). Från kommunens sida finns 

skyldighet att, förutom social- och hemtjänst, även erbjuda de med psykiska 

funktionshinder så kallat boendestöd (SoS, 2005a). Detta stöd till eget boende kan vara 

en integrerad del i den vanliga hemtjänsten, eller en insats speciellt för de med psykisk 

problematik där det förutom stöd kopplat till själva boendet även ingår andra former av 

vardagsstöd, såsom exempelvis hjälp med sociala kontakter. 

 

Då de olika stöd- och vårdinsatserna kommer från både kommun, stat och landsting 

finns behov av någon som samordnar dessa insatser (Markström, 2003). I Sverige, 

såsom i övriga Europa och i USA, är det vanligt att i vården av psykiskt sjuka arbeta 

med så kallat case management (Björkman & Hansson, 2007). Case management kan 

förekomma i olika former med en nyckelperson, case manager, eller i form av ett team 

(Markström, 2003). Det syftar dock enligt alla modeller till att just samordna de olika 

insatser som finns att tillgå och anpassa dessa efter individens behov. En modell som 

används är ACT, Assertive Community Treatment, där case management integreras 

med olika stöd- och vårdinsatser (SoS, 2006). Kännetecknande för ACT är att man har 

ansvar för ett mindre antal patienter samt att själva teamet står för huvuddelen av 

vårdinsatserna snarare än att förmedla och koordinera dem. Enligt ACT- modellen 

arbetar man i tvärdisciplinära team och i Sverige är det vanligt med hög specialisering i 

teamen, särskilt i storstäder (Burns, Fioritti, Holloway, Malm & Rössler, 2001). 

Exempelvis är det vanligt att teamen innehåller både sjuksköterska, socionom, psykiater 

och psykolog. Ibland likställs case manager med det som kallas personligt ombud (SoS, 

2005b). Även ett personligt ombud arbetar som företrädare för patienten i mötet med 

olika vårdinsatser och för att se till att individens vårdbehov tillgodoses.  

 

Trots de förändringar som gjorts för att förbättra situationen för de med psykiska 

funktionshinder visar senare års granskningar på att arbetet långt ifrån är över 

(Markström, 2003; Silfverhielm & Kamis- Gould, 2000; SOU 2006:100). Det finns 

fortfarande stora brister i samarbetet mellan de huvudmän, stat, kommun och landsting, 

som är involverade i vården av patientgruppen, samt i kommunikationen med olika 

brukarföreningar. Långt ifrån alla får det stöd och den individuellt anpassade hjälp som 

var ambitionen med Psykiatrireformen (Markström, 2003; SoS, 2003; SoS, 2005a; SoS, 

2006; SOU 2006:100). I en utvärdering av reformen gjord av Socialstyrelsen (1999) står 

att läsa att principen om självbestämmande har varit central i alla lagar som styrt 

http://www04.sub.su.se:2497/ids70/p_search_form.php?field=au&query=burns+tom&log=literal&SID=0cbb79a5467cf03126bd463e77fa1693
http://www04.sub.su.se:2497/ids70/p_search_form.php?field=au&query=burns+tom&log=literal&SID=0cbb79a5467cf03126bd463e77fa1693
http://www04.sub.su.se:2497/ids70/p_search_form.php?field=au&query=burns+tom&log=literal&SID=0cbb79a5467cf03126bd463e77fa1693
http://www04.sub.su.se:2497/ids70/p_search_form.php?field=au&query=burns+tom&log=literal&SID=0cbb79a5467cf03126bd463e77fa1693
http://www04.sub.su.se:2497/ids70/p_search_form.php?field=au&query=holloway+frank&log=literal&SID=0cbb79a5467cf03126bd463e77fa1693
http://www04.sub.su.se:2497/ids70/p_search_form.php?field=au&query=holloway+frank&log=literal&SID=0cbb79a5467cf03126bd463e77fa1693
http://www04.sub.su.se:2497/ids70/p_search_form.php?field=au&query=rossler+wulf&log=literal&SID=0cbb79a5467cf03126bd463e77fa1693
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reformarbetet och att ”Hela reformen genomsyras av att särskild hänsyn tas till den 

enskildes önskemål så långt det går när vård och socialt stöd erbjuds” (sid. 247). I en 

SBU-rapport om evidensbaserad vård av personer med schizofreni (1999) fanns det 

dock ej med några studier som undersökte patienterna egna önskemål och det påpekas 

att ”det vid litteraturgenomgången framkom att det fanns ett mycket begränsat antal 

studier där patienter tillfrågats om sina upplevelser av vård eller om vad de anser vara 

verksamt i behandling och omvårdnad. Det behövs alltså fler studier med fokus på 

patienters upplevelser” (sid. 42). Även vid litteratursökning efter mer aktuell forskning 

med fokus på patientens önskemål och behov har resultatet blivit ytterst påvert. 

 

Endast ett begränsat antal artiklar tar upp den subjektiva bedömningen av hjälpbehov 

hos personer med långvarig psykisk sjukdom (Arvidsson, 2001; Foldemo, Ek & 

Bogren, 2004; Hansson et al., 2001; Hansson et al., 2003; Slade, Phelan, Thronicroft & 

Parkman, 1996; Slade, Phelan & Thronicroft, 1998). Samtliga av dessa forskare har i 

sina studier använt sig av strukturerade intervjuer med fasta svarsalternativ utifrån ett 

formulär kallat CAN, The Camberwell Assessment of Need. Med CAN ombeds 

patienten skatta sina behov inom 22 olika områden, exempelvis boende och 

grundläggande utbildning (Slade et al., 1996). En forskargrupp i England undersökte 

eventuella skillnader mellan CAN- skattningar gjorda av patienterna själva och av deras 

vårdpersonal. Man fann signifikanta skillnader mellan patienternas och personalens 

skattningar både när det gällde en patientgrupp med psykiska funktionshinder, varav 

över hälften med schizofreni (Slade et al., 1996), och en grupp med enbart 

schizofrenipatienter (Slade et al., 1998). Skillnader i skattningar visade sig gällande i 

vilka områden det fanns ett behov, där personalen främst såg behov i områden rörande 

sjukdomen, exempelvis symtom. Patienterna däremot ansåg sig ha behov relaterade till 

hela sin livssituation, såsom socialbidrag, möjlighet att uttrycka sin sexualitet och 

information om behandlingen. Förutom skillnader i bedömningarna av i vilka områden 

behoven fanns ansåg personalen även att patienternas behov blivit tillgodosedda i högre 

grad än vad patienterna själva ansåg. En liknande studie gjord med grupper av 

schizofrenipatienter från alla de nordiska länderna visade även den skillnader mellan 

vårdpersonalens och patienternas skattningar av de områden där det fanns behov hos 

patienterna (Hansson et al., 2001). Patienterna såg att det största behovet rörde sällskap, 

intima relationer och psykologisk smärta, medan personalen såg behovet störst rörande 

sällskap, psykotiska symtom och dagliga aktiviteter. Studien påvisade även skillnader i 

det att personalens behovsskattningar hade samband med svårighetsgraden av patientens 

psykiska sjukdom, där de med hög svårighetsgrad skattades ha störst hjälpbehov. Hos 

patienterna själva däremot hade graden av hjälpbehov samband med den skattade 

upplevelsen av livskvalitet, där de med låg livskvalitet skattade att många av deras 

behov inte blivit tillgodosedda. En annan nordisk studie undersökte särskilt ett 

eventuellt samband mellan skattningar av behov enligt CAN och upplevd livskvalitet 

enligt Lancashire Quality of Life Profile (Hansson et al., 2003). Även denna studie fann 

ett signifikant samband mellan det att patienten inte fått sina behov tillgodosedda och en 

lågt skattad livskvalitet. Studien visade att det som hade störst inverkan på livskvaliteten 

var att inte ha fått sitt behov tillgodosett i området sociala relationer. Till skillnad från 

de engelska studierna visade studierna gjorda i Norden att personalen skattade att 

patienternas behov blivit tillgodosedda i lägre grad än patienterna själva. Att 

vårdpersonal ser större behov hos patienterna än patienterna själva visade sig även i en 

http://www04.sub.su.se:2553/ids70/p_search_form.php?field=au&query=slade+m&log=literal&SID=7a8e1240f61386d1c56b7fb5592f2cf4
http://www04.sub.su.se:2553/ids70/p_search_form.php?field=au&query=thronicroft+g&log=literal&SID=7a8e1240f61386d1c56b7fb5592f2cf4
http://www04.sub.su.se:2553/ids70/p_search_form.php?field=au&query=parkman+s&log=literal&SID=7a8e1240f61386d1c56b7fb5592f2cf4
http://www04.sub.su.se:2553/ids70/p_search_form.php?field=au&query=slade+m&log=literal&SID=7a8e1240f61386d1c56b7fb5592f2cf4
http://www04.sub.su.se:2553/ids70/p_search_form.php?field=au&query=thronicroft+g&log=literal&SID=7a8e1240f61386d1c56b7fb5592f2cf4
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svensk studie (Arvidsson, 2001). I denna studie var patienter och vårdpersonal dock i 

huvudsak överens om i vilka områden det största behovet fanns, vilka var: psykotiska 

symtom, psykologisk smärta, ta hand om hemmet och sällskap. Skillnaderna gentemot 

de engelska studierna ansågs kunna bero dels på ett bättre socialtjänst- och 

sjukvårdssystem i Sverige, men även på att den svenska vårdpersonalen eventuellt 

överskattat patienternas hjälpbehov för att få tillgång till större resurser. En annan 

svensk forskargrupp undersökte, förutom schizofrenipatienternas och personalens 

skattningar, även patientens föräldrars behovsskattningar (Foldemo et al., 2004). 

Resultatet visade signifikanta skillnader i det uppskattade behovet av hjälp gentemot 

patientens, både från personalens och från föräldrarnas sida. Trots att personal och 

föräldrar hade lika höga skattningar av behovet återfanns de inom skilda områden, där 

föräldrar uppfattade att behovet fanns främst rörande pengar och fysisk hälsa, medan 

personalen ansåg behovet gälla boendet. Sammantaget pekade resultatet på att personal 

ansåg behovet av hjälp ligga främst inom det medicinska området, medan både föräldrar 

och patienter ansåg att behovet låg inom olika aspekter av det dagliga livet. De olika 

forskarna påpekade i sina slutsatser att det är viktigt att inte enbart lyssna till 

vårdpersonalens (Arvidsson, 2001; Hansson et al., 2001; Slade et al., 1996; Slade et al., 

1998) och föräldrarnas (Foldemo et al., 2004) uppfattningar om patienternas hjälpbehov 

då det visat sig att dessa kan skilja sig signifikant från patienternas egen bedömning. 

Man bör vidare vara särskilt uppmärksam på de behov som patienten identifierat, men 

inte fått tillgodosedda, då de verkar ha en negativ påverkan på patienternas upplevelse 

av livskvalitet (Hansson et al., 2001; Hansson et al., 2003). 

 

Att undersöka psykiatripatienters hjälpbehov med en strukturerad intervjuguide, såsom 

exempelvis CAN, fångar upp en mängd olika områden där de kan uppleva sig ha behov 

av stöd. Att ha fasta svarsalternativ underlättar även analysen av data samt medger 

statistisk bearbetning. Med färdigformulerade potentiella problemområden går dock 

patientens spontana svar på vad de önskar hjälp med, och nyanserna kring personens 

subjektiva önskemål, förlorade. Syftet med denna studie var att i stället med öppna 

intervjuer undersöka schizofrenipatienters hjälpbehov på ett förutsättningslöst sätt. 

Grundad Teori användes som metod, där man inte utgår ifrån befintliga teorier, utan i 

stället strävar efter att så förutsättningslöst som möjligt finna ny förståelse och teori med 

grund i empiriska data (Glaser, 1978; Glaser, 1992; Gustavsson, 1998). Studien hade 

följande frågeställning: Vilken hjälp upplever personer med schizofreni som viktig?  

 

 

M e t o d 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagare till studien rekryterades via en öppenvårdsmottagning för personer med 

psykosproblematik i Storstockholm. Brev med information om studien lades ut i 

mottagningens lokaler och personal på mottagningen lämnade även ut informationsbrev 

till de man trodde kunde vara intresserade av att delta i studien. Särskilt efterfrågades 

intervjupersoner med lång erfarenhet av olika stöd- och vårdinsatser. Av de sammanlagt 

nio som anmält intresse utfördes intervjuer med sju respondenter, sex kvinnor och en 

man i åldrarna mellan 33 och 66 år. Samtliga intervjupersoner fick sin första 

psykosdiagnos för mellan 10 och 37 år sedan och alla utom en har fått diagnosen 

http://www04.sub.su.se:2553/ids70/p_search_form.php?field=au&query=slade+m&log=literal&SID=7a8e1240f61386d1c56b7fb5592f2cf4
http://www04.sub.su.se:2553/ids70/p_search_form.php?field=au&query=slade+m&log=literal&SID=7a8e1240f61386d1c56b7fb5592f2cf4
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schizofreni enligt DSM-IV (APA, 1994). Då respondenterna under sin sjukdomshistoria 

vårdats på flera håll i landet fanns det i intervjugruppen erfarenhet av olika stöd- och 

vårdinsatser från flera delar av Sverige.  

 

Datainsamling 

Då studien genomfördes utifrån en öppen ansats användes inte en färdig intervjuguide 

utan intervjuerna var öppna och utgick ifrån frågan ”Vad är viktigt för Dig att få hjälp 

med?” där respondenten sedan fick tala fritt. Följdfrågor ställdes därefter utifrån den 

intervjuades berättelse. Varje intervju inleddes med att intervjuaren gav information om 

intervjun och studien samt kort efterfrågade några bakgrundsuppgifter: ålder, diagnos, 

tidpunkt för första möte med psykiatrin, boendeform samt eventuell sysselsättning. 

Respondenterna fick själva välja plats för intervjun varvid en intervju utfördes i 

respondentens hem, och övriga i samtalsrum på psykosmottagningen. Intervjuerna tog 

ungefär en timme och genomfördes under mars och början av april 2008. Samtliga 

intervjuer spelades in på ljudband och transkriberades ordagrant där även tystnad och 

skratt noterades. Författaren själv har erfarenhet av att jobba med patienter med 

diagnosen schizofreni och vana av att samtala med patienter med denna problematik.  

 

Analys 

De utskrivna intervjutexterna analyserades såsom beskrivet i metodlitteratur om 

Grundad Teori (Glaser, 1978; Glaser, 1992; Gustavsson, 1998). Först blev materialet 

föremål för öppen kodning där materialet i sin helhet analyserades och delades in i 

meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter bestod av alltifrån några ord 

till flera meningar och gavs koder i form av nyckelord. Då det i data vuxit fram en 

kärnkategori, som förklarade huvuddelen av variationen i materialet, övergick 

kodningen till att bli mer selektiv. Vid den selektiva kodningen fokuserades på de data 

som var relevant för kärnkategorin. Dessa sorterades sedan successivt in i olika 

kategorier. Löpande under databearbetningen jämfördes meningsbärande enheter och 

kategorier med varandra för att finna bästa möjliga struktur i materialet. Parallellt skrevs 

teoretiska PM där idéer och tankar kring arbetet dokumenterades, vilka sedan användes 

i analysen av materialet. Därefter sammanfattades resultatet av analysen i form av en 

teoretisk modell bestående av det mönster av kategorier som växt fram ur materialet.  
 

   Etiska överväganden 

Denna studie har genomförts med hänsyn tagen till de forskningsetiska principer som 

rekommenderas för humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2002). I det 

brev där intervjupersoner efterlystes gavs information om undersökningen där syfte och 

frågeställning presenterades. Intervjupersonerna har själva anmält intresse av att ingå i 

studien och sedan kontaktat, eller blivit kontaktade av, författaren. Det betonades att 

deltagandet var frivilligt och att intervjun när som helst kunde avbrytas. Vidare 

informerades om att alla data skulle komma att avidentifieras så att respondenterna inte 

skulle gå att känna igen i det slutliga materialet samt att de bandinspelningar som 

gjordes av intervjuerna skulle komma att raderas efter analys. Samma information gavs 

sedan återigen muntligen till respondenterna av intervjuaren vid intervjutillfället. 

Intervjuutskrifterna förvarades i lösenordsskyddade dokument vilka förseddes med en 

kod, i stället för med personnamn. Samtliga respondenter erbjöds en kopia av det 

färdiga arbetet.  
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R e s u l t a t 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som upplevs som viktigt att få hjälp med 

hos personer med schizofreni. Huvuddelen av respondenternas berättelser rörde en 

önskan om att få hjälp med att leva ett så vanligt, fungerande liv som möjligt. Detta 

bildade kärnkategorin: Hjälp till ett vanligt liv. Respondenternas berättelser om den 

hjälp och stöd de önskar rörde sig kring fem huvudkategorier; Information, Trygga 

relationer, Sociala kontakter, Meningsfull sysselsättning och Stöd till eget boende. 

 

Resultatet presenteras nedan under dessa huvudkategorier och illustreras med citat. För 

att undvika identifiering av personer som omnämns i citaten har personliga pronomen 

ibland ändrats. Då den intervjuade är tyst och eftertänksam belyses detta med tre 

punkter, medan /…/ visar på att något ord eller någon mening tagits bort. På varandra 

följande citat som exemplifierar samma företeelse är från olika respondenter. 

 

Information 

Respondenterna framhöll vikten av information kring det som berör deras liv. Särskilt 

lyftes behovet av information fram inom tre områden; information om sjukdomen, 

information till omgivning och anhöriga och information om olika stödinsatser. 

 

Information- om sjukdomen. 

Flera av de intervjuade gav exempel på att det tagit lång tid från det att de först 

insjuknade tills de fick information om vilken sjukdom de hade. Några berättade om att 

de blev inlagda på mentalsjukhus utan att förstå anledningen till att de hamnat där. 

 

”Jag frågade doktor [namn] då nere på [mentalsjukhuset] innan jag blev utskriven 

så sa jag det att ”Nå”, sa jag, ”Doktor [namn], nu har jag gått här i trettio år” sa 

jag ”och jag vet inte vad jag har för sjukdom” sa jag. ”Kan doktorn tala om för 

mig vad jag är för sjuk?”. Och då blev han alldeles tyst och så satt han där och 

bara tittade på mig och så sa han. ”Ja, det är nerverna”, sa han. Och det är inte 

bara det, må du tro… Fy sjutton… /…/ Det är ju psykos också, det är det. Det 

känner man ju ibland att det är, alltså…” 

 

Det framkom att många av respondenterna fått flera diagnoser under sin tid inom 

psykiatrin. De upplevde dock att det funnits brister i informationen kring vad det 

egentligen innebar att ha dessa diagnoser. 

 

”Jag visste inte… svävade lite i okunnighet om min sjukdom… Och så frågade 

jag henne, [läkaren], och då sa hon att jag led av schizofreni… Så det var nån 

gång 19[xx], som jag fick veta vad det var för fel… Nu kan ju inte jag ordet 

knappt och vet inte riktigt vad det är, men… det är schizofreni då…” 

 

Många upplevde att de fått bättre information om sjukdomen på senare år. Flera av 

respondenterna berättade om positiva erfarenheter av att ha gått någon form av 

patientutbildning, där man i grupp gått igenom olika aspekter av att ha en 

psykossjukdom. 
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”Dels så var det en stor ”Aha- upplevelse” för mig att få höra alla andra patienters 

tankar, för då insåg jag ju att vissa tankar verkligen är sjukdomsrelaterade så jag 

behöver inte skämmas för dom, för alla som är lika tokiga som jag tänker såhär 

knäppt (skrattar). Det var väldigt skönt att få det bekräftat på ett sätt /…/ och sen 

att få den här förklaringen till vad som händer rent fysiskt i hjärnan när det blir 

såhär tokigt…” 

 

Några av de intervjuade har även gått ett mer individanpassat utbildningsprogram, där 

de läst om, och diskuterat, olika sidor av sjukdomen tillsammans med sin 

kontaktperson. 

 

”Det har ju varit otroligt lyxigt för det har ju bara utgått ifrån mina behov så det 

var väldigt, väldigt bra. /…/ så att jag har ju fått ganska mycket utbildning och… 

Ja, det har ju varit ett mer långsiktigt arbete, för att få tillbaka, vad ska man säga, 

en väldig trygghet och en självkännedom som gör att man törs lita på sin 

kapacitet, och inte tror att man ska bli sjuk så fort man känner glädje, eller tror att 

man ska bli deprimerad så fort man känner lite sorg… Medicin kan ju ofta få en 

att känna sig lite mer som på en rak linje… liksom, man har inga känslor… Och 

sen när man får en medicin som får en att kunna känna känslor igen… då kan det 

bli att man är rädd för att känna vissa känslor för att man tror att man ska fara 

iväg och bli sjuk… och den här utbildningen har hjälpt mig med det, kan man 

säga…” 

 

Det påtalades att det finns en fördel med att få möjlighet att sitta och diskutera på tu 

man hand eftersom det då känns lättare att ta upp mer personliga funderingar kring sin 

sjukdom. 

 

”Så jobbade vi väldigt mycket med skamkänslor, för jag har känt väldigt mycket 

skam för att jag har den här typen av sjukdom. Att man inte har velat säga till 

vem som helst att det är den här typen av sjukdom man har haft och så… Så det 

jobbade jag och [kontaktpersonen] jättelänge med, säkert ett halvår eller nånting 

sånt i alla fall, och det var väl i samband med den här utbildningen, för man 

kommer tillbaka till samma diskussionspunkter /…/ och dom här samtalen om 

skam som vi har haft, det har varit riktigt viktiga bitar…” 

 

Information- till omgivning och anhöriga. 

Intervjupersonerna upplevde att det i omgivningen finns fördomar gentemot personer 

med schizofreni och andra psykossjukdomar, och flera kände att de blev särbehandlade 

på grund av sin sjukdom. 

 

”Jag har väl haft svårt att säga till folk att jag är schizofren, för då kanske dom 

lägger benen på ryggen och springer… Jag märkte nu när jag går på [restaurang] 

och äter så är det en gammal farbror där /…/ och så säger han ”Hej på dig” och 

sen så såg han mig utanför [psykosmottagningen] när jag stod här och rökte. 

”Jaså, går du bland dom där idioterna” sa han. ”Ja, ibland” sa jag… så nu är det 

inte ”Hej på dig” längre utan ”Jaha... tjena” lite sådär avståndstagande (skratt), så 

jag har nog inte velat säga vad jag är för sjuk.” 
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”En gammal kollega från jobbet undrade vart jag försvann. ”Ja, jag blev sjuk” sa 

jag bara då. Det har varit enklast, annars måste jag förklara mig. För dom började 

ju fråga om jag dricker och sådär och jag säger ju att ”Nej, det gör jag inte” men 

jag pratade ju sluddrigt… men det var ju utav trötthet och medicinerna…” 

 

Det framkom att flera av de intervjuade upplevt oförståelse och avståndstagande på 

grund av sjukdomen även ifrån släkt och vänners sida. 

 

”Ibland träffar jag släkten… på födelsedagar och julafton och så… Men det känns 

att man har fått nån slags märkning, nånting som gör att dom inte vill ha med en 

att göra, liksom… Man har ju kommit på kant med tillvaron… och det är ju 

synd… Jag vet inte vad man kan göra åt det…” 

 

”Jag hade ju kompisar, men dom har, liksom, tagit avstånd… så nu är det tomt… 

Dom vill inte ha nånting med mig att göra längre… mina kamrater… Jag vet inte 

varför… Det är ju psykiska sjukdomar i konstiga filmer. Ja, dom har väl upptäckt 

att jag beter mig lite konstigt, liksom… och då blir det att dom stöts bort… Men, 

man får ta det… Man får väl ta det… och bygga nytt, kanske…” 

 

Några berättade att de upplevt krav från sina närstående på att ha samma funktionsnivå 

som innan insjuknandet, och att detta känts stressande. 

 

”Min bror fyller faktiskt år i dag, men jag tackade nej… /…/ jag vill inte utsätta 

mig för såna situationer… Jag skulle gärna åka till släkten på födelsedagskalas om 

jag fick vara i fred… och att dom inte säger ”Men du som var så driftig, vad hände 

med dig?” /…/ Och sådär håller dom på hela tiden så jag får aldrig glömma det 

gamla…” 

 

”Jag märkte att det var som en nerförsbacke. Jag orkade mindre och mindre och 

mindre. Alla ställde krav och ville ha hjälp, men jag orkade inte. Jag behövde ju 

hjälp själv, så det var otroligt rörigt och oroligt. /…/För det har ju blivit omvänt, 

alla vill ha hjälp av mig, för dom tror ju att jag bara går hemma. Men det är ju 

tvärtom, det är ju jag som behöver hjälp av dom…” 

 

Flera av respondenterna efterlyste större förståelse från omgivning och anhöriga. Några 

berättade att deras anhöriga fått information om vad det innebär att ha en 

psykossjukdom och att detta upplevts som positivt. Informationen hade bland annat 

givits i form av anhörigutbildning, då anhöriga till personer med psykosproblematik 

träffats i grupper. 

 

”Jag vet inte riktigt vad dom pratade om där… men det känns som om dom 

förstår mig bättre nu. Dom frågar mig inte en massa saker längre, utan dom 

verkar veta… och dom verkar inte lika oroliga. Det känns bra…” 

 

”Kanske inte så mycket för min skull, men för [alla i familjen]… För [dom] hade 

så fundamentalt olika syn på hur jag skulle behandlas på bästa sätt /…/ och då var 
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det ju bra för dom att få sitta i en grupp och få prata ihop sig lite grann om hur det 

skulle fungera och sådär. Och sen så fick ju dom svar på mycket frågor… Som 

när man är sjuk så säger man ju så mycket konstiga saker, och ens logik är helt 

snurrig, och ens funderingar och tankar är ju också helt förvridna… Det kan ju 

vara bra för familjen att få veta varför det blir sådär tokigt…” 

 

I något fall skedde informationen i anhörigsamtal då respondenten och dennes familj 

träffats för samtal med någon från psykiatrin. Även detta uppfattades som positivt trots 

påfrestningen av att behöva lämna ut sig inför familjen. 

 

”Och allihopa [i familjen] fick gå i såna här familjesamtal, som var helt hemskt, 

men väldigt, väldigt bra, framför allt tror jag för mina anhöriga. Dom kom ofta 

tillbaka till att prata om det och säga att dom tycker att det har varit väldigt bra. 

/…/ Helt plötsligt kändes det som om vi faktiskt var en enhet, trots att vi bodde på 

olika ställen allihopa… Det var bland det värsta jag varit med om, dom där 

fruktansvärda familjesamtalen… Jag tyckte att det var så jobbigt att jag sprang 

gråtandes därifrån mellan varven, men min familj dom satt ju kvar och pratade, så 

även om det var extremt jobbigt för mig att helt plötsligt stå och vända ut och in 

på mig inför hela min familj… men för deras skull… dom kunde ju fortsätta när 

jag hade gått därifrån… så det tror jag var extremt värdefullt…” 

 

De framhölls hur betydelsefullt det är för välmåendet att känna stöd och förståelse från 

familjen. 

 

”Det kan väl kanske ibland vara lika svårt för familjen att förstå att man är sjuk 

som det är för en själv i vissa lägen… Och förstås lika skamfyllt för familjen som 

det är för en själv att det här händer… Jag har väl haft tur som har varit i en sån 

familj att dom har kunnat ta det på ett bra sätt också… /…/ Min mammas stöd… 

hade inte det funnits, då hade det nog varit svårt… Om man säger att jag hade 

haft en mamma som hade motarbetat mig, till exempel… så jag tror att om man 

kan få familjen med på banan så är ju det en otroligt viktig faktor för att man ska 

må bättre. Det ger ju ett väldigt stöd också och en helt annan förståelse…” 

 

Information- om olika stödinsatser. 

Respondenterna beskrev att de upplevt brister i informationen om de olika stödinsatser 

som finns att tillgå. Många berättade att de ibland tagit flera år från första insjuknandet 

tills de fått reda på den hjälp som är möjlig att få, då oftast i samband med någon form 

av patientutbildning. 

 

”Det var inte förrän jag kom till patientutbildningen som jag fick reda på all hjälp 

som fanns att få… Som det här med kommunen, att man kan få nån som kommer 

hem till en och hjälper en att städa till exempel, eller som håller en sällskap… 

eller att det finns träfflokaler… Jag visste inte det… att det fanns möjlighet till 

den typen av verksamhet, och det har jag nog varit lite lessen för…” 
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Merparten av intervjupersonerna har tillbringat många år på mentalsjukhus eller på 

olika former av behandlingshem. Flera av dom berättade att de inte visste att det fanns 

hjälp att få över huvud taget då de skrevs ut till eget boende. 

 

”Vad jag har förstått så har dom ju strukturerat om sen jag blev sjuk 19[xx]. Först 

var det ju sjukhus och där fanns ju arbetsterapi och sociala grejer man gjorde 

tillsammans. Men sen när dom stängde sjukhusen då har jag inte riktigt hängt 

med… för nu är sjukhus bara sjukhus, så ligger man bara där och så är det inget 

mer med det. Sen när man blir utskriven så går man på öppenvård och på dom här 

olika öppna träfflokalerna… Men det fanns ju på sjukhusen tidigare, så där har 

inte jag hängt med… För jag tyckte det var så konstigt. Varför får inte jag den här 

vården?” 

 

Det påtalades att det vore önskvärt med så tidig information som möjligt och någon gav 

förslag på att informationen sedan gärna kan upprepas efter en tid 

 

”Det är viktigt att man får snabb information om vad det finns för hjälp. Man 

behöver inte vänta tills patientutbildningen, utan ta det vid utskrivningstillfället 

eller vid första kontakten med öppenvården så att man vet på en gång vad det är 

för saker man kan få hjälp med. Och sen kanske repetera det igen efter tre 

månader för livet kanske ser annorlunda ut då…” 

 

Trygga relationer 

De intervjuade påtalade vikten av trygga relationer med personer de möter i samband 

med olika stöd- och vårdinsatser. Särskilt ansågs trygga relationer bestå av två 

komponenter: kontinuitet och att bli hörd och sedd. 

 

Trygga relationer- kontinuitet. 

Flera av respondenterna berättade om en sjukdomshistoria med många olika 

vårdkontakter, och att detta upplevts som otryggt. Det påtalades hur stressigt och 

osäkert det kändes att behöva konfronteras med nya människor. 

 

”Varje gång man träffar en ny människa träffar man ett nytt universum… och då 

är det bra att det är samma en man träffar... Annars kan det vimsa iväg, liksom, 

och det vill man ju inte… Man vill ha trygghet, nån som frågar hur man mår, och 

hjälp… /…/ Det finns ju olika nivåer av förmåga och kunnande, där jag då måste 

hänga på andra, för jag är ju inte så… kapabel, liksom… Jag kan ju inte företa 

mig en massa saker själv… Jag har väl gjort det förut, men det är inte så längre… 

Poff... så blev man tyst och märklig… Psykos... smäller till i psyket…” 

 

En del respondenter berättade att de hade träffat en mängd olika läkare och att dessa 

haft olika syn både på respondenternas diagnoser och på deras medicinering. Detta 

bidrog till en känsla av osäkerhet kring medicineringen.  

 

”En massa olika läkare /…/ och dom började laborera med mina mediciner och 

där var det också informationsbrist… Dom drog ner mina mediciner utan att 

informera mig så jag höll på att bli dålig igen och var tvungen att ringa till mobila 
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akutteamet och dom sa ”För guds skull, ta din ordinarie dos och ring direkt på 

måndag!” för då hade dom ändrat min medicin utan att informera mig. /…/ Jag är 

som en diabetiker, jag får hålla mig till min dos… och då får dom inte laborera, 

olika läkare…” 

 

Många av de intervjuade uttryckte en önskan om en stabil och kontinuerlig 

läkarkontakt. Några ville även ha möjlighet att träffa läkare oftare än i nuläget. Särskilt 

för att det upplevdes ge en trygghet då man diskuterade sin medicinering. 

 

”Jag har nästan ingen kontakt med läkare alls, så det känns ju kämpigt… Jag 

skulle vilja prata med nån som är professionell och som kan det här med 

mediciner och psykoser och diagnoser… /…/ Det kändes tryggt på 

[behandlingshemmet] för där träffade jag en läkare en gång var tredje vecka som 

kände till mina journaler och vad jag hade för mediciner, men sen blev det ju 

psykiatrireformen och då var jag tvungen att flytta /…/ för det är ju väldigt 

jobbigt att sätta sig på akuten och träffa en ny läkare… och så har det varit för 

mig… träffa nya läkare… och få ny medicin… Och alla säger ju det att ”Det kan 

inte vi prata med dig om, utan det får du prata om med din läkare”, ”Jamen”, 

säger jag, ”han ska jag inte träffa förrän om två månader”… och det är väl det 

man saknar på nåt sätt... /…/ Man får ju tydligen välja en egen läkare nu säger 

regeringen, men gäller det Psykiatrin också?.. det har jag undrat…” 

 

De utav respondenterna som hade en stabil läkarkontakt talade om hur positivt och 

viktigt detta kändes. Det lyftes särskilt fram som en fördel då det gällde att få hjälp med 

en så bra medicinering som möjligt, och även gällande information kring 

medicineringen. 

 

”Och så träffar jag ju [läkaren] eftersom det är hon som ger mig medicinerna och 

där har ju vi hela tiden försökt förbättra så att jag ska få ner mina biverkningar så 

mycket som möjligt… Och jag har provat igenom en radda mediciner som har 

funkat bra och mindre bra och sådär… senast hade jag [medicin x], men den vart 

jag väldigt, väldigt morrontrött av… så nu har vi provat att jag ska få gå över till 

[medicin y] i stället så nu håller jag på att få gå över till den… men då får jag, du 

ser… [biverkningar] och det har jag fått av andra mediciner också så det vill jag 

inte ha… Så med [läkaren] är det mest den kemiska biten plus hur man mår och 

hur vardagslivet funkar och det är en stor hjälp att få känna den tryggheten och 

det är väl det behov av hjälp jag har just nu känner jag…” 

 

Flera i intervjugruppen talade om vikten av stabilitet och kontinuitet inte bara i möte 

med läkare utan i mötet med all personal. Några av de intervjuade har funnit kontinuitet 

hos personer utanför psykiatrin, såsom exempelvis representanter från kommunens 

boendestöd eller biståndshandläggare. 

 

”Jag har kontakt med min biståndshandläggare som jag har känt i [xx] år, en 

väldigt bra människa, och hon har ju märkt hur jag har mått och så där och det har 

varit jättebra… Det är en känd människa, va… Annars så tycker jag att man blir 

så splittrad… Man går till den ena och den andra, men sen så ringer jag [henne] 
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och då känner jag att, hon vet vem jag är… Hon är jordnära, väldigt jordnära, och 

hon känner mig och vet att ibland blir jag väldigt upprörd och lessen. Hon känner 

mig och hon försöker ordna upp mitt liv till något som är bra…” 

 

Då kontinuitet berördes framkom även hur viktigt det är med samma människor som 

kommer på hembesök, exempelvis från hemtjänsten. Någon uttalade tveksamhet till att 

släppa in okända människor i hemmet. 

 

”Det kom några från, jag vet inte riktigt vad dom kom ifrån… och det var 

konstigt att ha in dom hemma… Det kändes så annorlunda och det tog flera 

timmar innan lägenheten blev normal igen… Så då blev det att jag fortsatte att 

göra det själv… diska, tvätta kläder… och det går… Det är inom ramen för vad 

jag klarar av…” 

 

Trygga relationer- att bli hörd och sedd. 

Intervjupersonerna framhöll även hur betydelsefullt det är med människor som lyssnar 

på dom och ser dom som individer, att få möta människor som är lyhörda och ser deras 

behov. Det gavs exempel på svårigheter att kommunicera sina behov till människor som 

man ibland bara träffar vid ett enda tillfälle. 

 

”Där hade dom en läkare som var mycket verbal. Han var liksom för verbal... 

Han pratade nästan sönder saker… Det är så jobbigt med såna människor. Han 

pratade så mycket att det gick liksom inte… Det var ungefär som att prata med 

nån från Jehovas vittnen (skratt) och försöka förklara för dom varför man inte tror 

på Gud och Jesus på det sätt som dom gör… Det går ju inte att förklara för ett 

Jehovas vittne… det går ju inte att prata med dom. Dom har läst på och dom har 

ju svar på allt i princip och ungefär så var den här läkaren (skratt). Ja, det blev ju 

jättekonstigt… Jag kände mig helt överkörd… ” 

 

Flera påtalade värdet av en mer personlig relation med vården då man blir sedd som 

individ och inte som en i mängden. 

 

”När jag sitter i väntrummet här [på psykosmottagningen] så är jag inte bara en 

anonym figur i en soffa utan dom hälsar på mig /…/ Det är så viktigt att känna att 

dom ser vem jag är som person, bakom sjukdomen…” 

 

Flera av de intervjuade hade erfarenhet av en regelbunden och personlig kontakt med 

samma personer under lång tid och påpekade hur tryggt och värdefullt det kändes även i 

de fall då man inte träffades så ofta. 

 

”Jag tycker det är så underbart med att få komma hit till [psykosmottagningen]. 

Här kan jag slänga ur mig alla mina tankar och problem som är 

sjukdomsrelaterade, eller som inte är sjukdomsrelaterade. /…/ Idag funkar det här 

lite grann som… ja, nästan som terapi kan man säga, i den bemärkelsen att jag 

kommer hit, jag pratar av mig här, går ut och så är jag befriad (skratt) och den 

kontakten vill jag gärna ha kvar även om det inte är så hemskt ofta vi ses… Men 

även den lilla kontakten är viktig för att man ska känna att man har en fast punkt 
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om det är så att det brinner till igen, liksom... Det är en väldig, väldig trygghet att 

få komma hit och jag har fått väldigt god kontakt med [kontaktpersonerna] och 

jag litar ju på dom till hundra procent. /…/ Det är ju mycket på grund av att jag 

har haft en kontakt som har byggts upp under så många år som det finns tillit, 

trygghet och att man törs utelämna sig och prata om dom mest privata sakerna 

och sådär… och det är klart att det tar en stund att bygga upp det… /…/ Ett tag 

var jag väldigt rädd för att bli sjuk igen, men nu känner jag inte att jag är det 

längre… Så länge jag får gå hit och bli påmind om vissa saker som att ”Har du 

ätit ordentligt?”, ”Har du sovit ordentligt?” och ”Har du tänkt på att vila 

emellanåt?”, ”Har du en balanserad vardag?” och du vet dom här 

avbockningspunkterna. Bara jag får komma hit och bli påmind om dom då och 

då, så tror jag att det kan gå ganska bra…” 

 

Som en del i att bli hörd och sedd uttalade flera av de intervjuade att de någon gång 

skulle vilja få möjligheten att gå i individualterapi. Terapi sågs både som en väg till att 

förbättras i sin sjukdom, och som ett sätt att bearbeta jobbiga saker som hänt i livet. 

 

”Man får väl lite pärlor lite då och då, psykiskt sätt, som gör att man bara går 

neråt och inte kan laga sig själv eller ta bort felen… Man kan ju käka piller, eller 

dricka flytande mediciner, men att laga sitt hjärta, det är svårare, liksom… och då 

tänker jag på terapi ibland… friskterapi… Medicin är väl bra på sitt sätt, men 

man vill ju komma ytterligare… så är det för mig, förstår du?” 

 

”Man får ju inte tycka synd om sig själv, men jag tycker nog att jag har haft det 

rätt jobbigt, alltså… och det är ju sånt man skulle vilja prata med en psykolog 

om… Det finns väl folk att prata med om man är ledsen och gråter, men det är 

mer medmänsklighet… Det är inte någon utbildad, som tar tag i saker och ting 

och fortsätter, utan det är olika människor och det beror på hur dom mår och så… 

hur bra det blir… men det man saknar är ju just det att få prata med någon när 

tankarna blir för mycket… eftersom det är ju schizofreni jag har…” 

 

Någon hoppades att det skulle ges tillfälle att gå i samtalsterapi i det fall något 

påfrestande skulle ske framöver i livet. 

 

”Nån gång beroende på vad som händer i ens liv kanske man vill ha 

samtalsterapi... Det kan ju vara dödsfall eller separationer eller nåt sånt som gör 

att man börjar tänka på dom här grejerna igen… /…/ Det har ju varit en otrolig 

bitterhet att man har varit så pass mycket sjuk. Det känns ju helt absurt, orättvist, 

och det finns väldigt mycket bitterhet i det, eller fanns, jag menar jag kan ju inte 

göra nånting åt det… /…/ och det är väl typiskt nånting som kan komma tillbaka 

till en om man råkar ut för nånting annat och då är det ju klart att man skulle 

behöva samtalshjälp…” 

 

Ett fåtal utav respondenterna hade erfarenhet av att gå i terapi. Dessa framhöll hur 

värdefullt det känts att få tala med någon som lyssnat på dom och förstått dom. 

 



  

16 

”Jag har gått i samtalsterapi /…/och det var bra, mycket bra. Jag gick hos en äldre 

kvinna… Hon såg mig kan man säga... Det här mellan två, som du och jag sitter 

nu… ”Du behöver nån som ser dig”, sa hon. Och jag kände när hon sa vissa saker 

att jag hajade till. Hur kunde hon fatta?.. För nånstans förstod ju jag vad jag 

behövde… Och hon såg det... /…/ Att gå i terapi, det hjälpte mig jättemycket… 

Att äta medicin, såna där nervtabletter, det hjälper inte… Jag tror att jag har haft 

skäl att vara deprimerad, helt enkelt. Man kan ju inte medicinera bort allting. 

Känslor måste ju få finnas, tycker jag i alla fall… och pratar man om det då blir 

det ju nåt annat… Hon kunde säga saker så att jag hajade till ibland för att hon 

kunde förstå så mycket. Jag tycker att hon förstod jättemycket…” 

 

Sociala kontakter 

De intervjuade talade om risken att bli ensamma och isolerade och hur viktigt det är för 

välmåendet att ha möjlighet till social interaktion. Som hjälp till detta framhöll 

respondenterna vikten både av flera mötesplatser och av hembesök. 

 

Sociala kontakter- flera mötesplatser. 

I intervjugruppen besökte många ofta olika träfflokaler för personer med psykiatrisk 

problematik. Flera uppfattade att denna typ av mötesplats gav en känsla av gemenskap 

och möjlighet att utbyta erfarenheter. 

 

”Tack vare att jag hade [träfflokalen], det var min räddning, att jag kunde gå dit 

och träffa medpatienter… Och så kände jag igen några som hade varit på 

sjukhuset och då började vi skratta ”Jaha, har du varit där också och nu är du 

här”, så vi kunde skratta och skoja och det behövde inte var så allvarsamt… Så 

det var min räddning… i och med att min släkt inte… Jag har ju varit väldigt 

ensam…” 

 

”Så jag går till [träfflokalen] då för där ordnar dom ju julluncher och påskluncher 

och sånt där som jag saknade när jag bara blev intryckt i en lägenhet… Det vart 

ju helt tomt… Inte en kotte hörde av sig och där satt jag och hade ångest för jul 

och nyår…” 

 

Det framkom även att personalen på dessa träfflokaler kunde vara till stöd och hjälp då 

de var personer som mötte besökarna varje dag. 

 

”Det var jättebra, åh va bra! Dom hjälpte mig att skaffa glasögon för jag såg ju 

inte och jag var ju helt handlingsförlamad… Dom skrattade åt mig när jag började 

hålla tidningen så här långt bort. Då sa dom ”Du behöver glasögon”, ”Jaha, 

behöver jag glasögon”. (skratt) Ja, så jag har ju väldigt svårt att ta hand om mig 

själv… Så då var dom så gulliga att dom köpte ett par såna där billiga för tio 

kronor så att jag i alla fall kunde läsa... För vi satt mycket och spelade kort, 

Chicago… och så fick jag följa med på utflykter, så det var väldigt bra…” 

 

Det efterfrågades dock flera olika typer av mötesplatser där man kunde umgås och finna 

gemenskap kring annat än psykisk sjukdom. Några tog upp musik som ett intresse att 

samlas kring. 
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”Mer socialt nätverk, sociala kontakter som inte kräver en massa saker… som 

man kan umgås med, kanske åka på semester. Kunna gå och fika på stan, gå på 

bio… Ta en promenad i Hagaparken, såna saker… Lite mer kulturella saker 

skulle va kul, att få göra lite mer kulturella saker…” 

 

”Idag var jag… dom annonserade om körmedlemmar och idag så åkte jag till 

[platsen] för att träna för en kör … Det verkade trevligt faktiskt… Men det är för 

dom som är lediga dagtid, så då förstod jag att det skulle vara mest pensionärer, 

och det var det ju. Fast det är inget negativt i det. Dom var sympatiska, fast dom 

var inte så många… kanske 10-15 stycken… Det lär ju dröja innan jag lär mig 

dom låtarna dom sjunger… men jag tycker mycket om att sjunga och det är ett 

positivt sätt att träffa människor på…” 

 

Någon i intervjugruppen hade hund och upplevde detta som välgörande och som en stor 

hjälp till att komma hemifrån och träffa folk. Hunden fyllde även en funktion som 

sällskap. 

 

”Så jag tänkte ”Jag ska skaffa en hund” och det har varit min livlina. Det har varit 

ett sätt för mig att träffa grannar, träffa folk. Jag har lärt känna min näromgivning. 

Man får ju så mycket kärlek och det är alltid nån som väntar på en och så har dom 

tystnadsplikt (skratt) så det är bra… Och jag tror att det är det som har gjort att 

jag inte har åkt in [på sjukhuset]… För man har henne 24 timmar om dygnet. Och 

är jag orolig och får ångest då tar jag med henne ut och så är vi ute och knallar ett 

par timmar, och det är så skönt… Att bara gå ut och gå och så har jag den här lilla 

kompisen med mig då…” 

 

Sociala kontakter- hembesök. 

Många av de intervjuade berättade om en tendens till att isolera sig, särskilt då de mått 

dåligt. Flera uttalade en önskan om någon som kan komma till deras hem vid dessa 

tillfällen som hjälp ur isoleringen. 

 

”När jag blir sjuk så ligger jag bara på soffan… Jag gör allt på soffan, jag äter på 

soffan, ser på TV på soffan, sover på soffan… och allt annat förfaller… jag 

förfaller… Och då är det bra om nån kommer och bryter det där…” 

 

”Besök folk hemma om dom inte törs gå ut, eller så… För just det här att sitta för 

mycket själv och ha för mycket tankar… det brukar ingen människa bli frisk av. 

Visst, i perioder är det ju skönt att vara själv och så, men då ska det vara 

självvalt… /…/ Jag tänker att man kanske skulle ha haft nån som kommer hem 

till en, en sån kamratstödjare eller vad det heter, för man har så jädra tråkigt, 

långa dagar… jag kan tänka mig att det skulle ha varit trevligt, för det är så svårt 

att ta sig ut också, och att ta sig för saker fast att man vet att man borde…” 

 

Några av respondenterna hade boendestöd, där någon kom regelbundet bland annat för 

att hålla sällskap och för att hjälpa till med kontakter utåt. 
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”Jag har två tjejer som kommer en dag i veckan var… och det är ganska trevligt, 

faktiskt, att dom kommer… Vi pratar och tar promenader, det är det vi gör… Och 

dom kommer ju, det säger dom också ”Vi kommer för att du ska må bra”. Lite 

avbrott i dagen så att säga… Det är ganska bra… Dom är trevliga…” 

 

”Boendestöd dom är bra socialt. Dom tar en med till olika träfflokaler och dom 

kan följa med till Sociala om man har problem där och konflikter, som stöd… 

Dom har följt med mig till läkaren... Dom gör såna saker…” 

 

Meningsfull sysselsättning 

Många av de intervjuade hade någon form av arbete. Någon förvärvsarbetade på heltid, 

medan andra arbetade deltid med någon sysselsättning anordnad exempelvis av 

Försäkringskassan eller av någon brukarförening. Respondenterna framhöll vikten av att 

ha något att sysselsätta sig med om dagarna, antingen i form av arbete eller av andra 

aktiviteter.  

 

          Meningsfull sysselsättning- arbete. 

De i intervjugruppen som hade någon form av arbete visade på att ett arbete man trivdes 

med kunde fylla flera funktioner. Det upplevdes både som ett sätt att undvika 

psykosinsjuknande och som en motivator till att komma igen efter ett sjukdomsskov. 

 

”Om det inte hade varit för [arbetet] så hade jag haft klippkort på [sjukhuset]… 

Det känns så bra att få göra nåt meningsfullt, inte bara ett påhittat låtsasjobb, utan 

känna att man gör saker av kvalitet som folk faktiskt använder… /…/ och känna 

att man får lära sig nya saker och utvecklas.” 

 

”När jag har blivit sjuk så har jag varit fokuserad på att ta mig tillbaka till jobbet, 

extremt fokuserad på det, och det har fungerat som en stark drivkraft för mig… 

att ta mig tillbaka…” 

 

Flera nämnde att ett arbete gjorde att man kände sig efterfrågad och fick känna sig som 

en del i en gemenskap. 

 

”Det är väldigt bra att ha nånting att göra på dagarna så att man känner sig som 

alla andra i samhället… Ja, det är roligt att ha nånting att göra, komma iväg och 

känna sig behövd… jag vet inte vad jag skulle göra om inte [arbetet] fanns…” 

 

”Jag jobbar några dar i veckan. Vi började med en eller två dar och så ökade vi på 

då. Det är skönt att ha nåt att göra och man har samma vänner och bekanta och 

man träffas och arbetar tillsammans. Jag tycker att det är toppen!” 

 

Meningsfull sysselsättning- andra aktiviteter. 

Förutom arbete talade respondenterna om hur viktigt det var att det fanns saker att 

aktivera sig med. Flera berättade om hur de blivit tillsagda att vila på grund av sin 

sjukdom, men i stället efterlystes möjlighet till sysselsättning efter förmåga. 
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”Där när jag var hemma, då hade jag nog faktiskt velat haft mer hjälp än vad jag 

kanske erkände och vad jag kanske insåg då... För det blir så långa veckor och så 

långa dagar och man ser knappast skillnad på helg och vardag, att få lite rutiner 

liksom… /…/ Jag har i princip fått order om att vara hemma och inte göra 

nånting, och man blir ju galen alltså! Jamen, vafan, var man inte det innan så blir 

man det ju! (skratt) Och jag är en sån rastlös person och vill oftast ha nåt att göra 

så jag tror att arbetsterapi hade nog varit det bästa för mig, att få sitta och pyssla i 

min egen takt med saker och ting… göra nåt med händerna…” 

 

”Det ska inte daltas, ge henne vad hon tål då, alltså så mycket hon orkar, och sen 

så kan hon ju själv backa, eller få hjälp att backa, om man ser att det blir för 

mycket… Men framför allt inte ”Nej, men ta det lugnt” och ”Var försiktig” för 

det mår man inte bra av heller… Det är en jätte, jättesvår balansgång mellan 

överstimulans och understimulans när man håller på att bli bättre /…/ men hellre 

att det finns saker att göra och att gå till och vara med på och sen när man 

kommer dit så kanske man inte orkar mer än att dricka en kopp kaffe, men då får 

det väl vara så då…” 

 

”Framför allt vill man bemötas med respekt när man vill göra nåt och arbeta och 

inte bara säga ”Nej, slå dig till ro. Du behöver inte göra nånting”. ”Du ska vara 

glad över att du inte har ett arbete att gå till och behöver tjäna pengar”, ”Tänk, va 

bra du har det”… ”Jamen, jag vill ju jobba!” 

 

Några kritiserade även de psykiatriska avdelningarna på sjukhusen för att de inte erbjöd 

tillräckligt med aktiviteter för patienterna. 

 

”Som på det här [behandlingshemmet] så fick man hjälpa till att städa och hjälpa 

till med tvätten och stryka lite rockar. Inga stora saker, men göra frukost fick vi 

göra en vecka var, tror jag att det var. Två och två så fick man göra frukost och 

sådär… Varför gör man inte det i psykiatrin? Alla är ju inte så sjuka så att dom 

inte kan göra nånting. Nånting kan dom ju göra. Man kan ju i alla fall kolla. 

Klarar dom inte av det, nej, då skiter man i det… Om dom mår så jävla dåligt att 

dom inte klarar av nånting då struntar man i det, men man kan väl testa? Det 

kanske inte behövs så mycket? Dom blir ju institutionaliserade, eller vad det 

heter, så snabbt inom psykiatrin…” 

 

     Stöd till eget boende 

Samtliga respondenter bodde i egen lägenhet. I något fall var bostaden del i ett 

gruppboende med personal tillgänglig i fastigheten. Att ha ett eget boende framhölls 

som något mycket positivt och viktigt för välmåendet. 

 

”Den här lägenheten jag bor i nu den fick jag utav kuratorn på [mentalsjukhuset] 

och den har jag bott i nu i [xx] år och jag trivs väldigt bra. Nu tar jag hem dom 

jag vill ta hem och det känns skönt att kunna känna att man har nånting att säga 

till om för det hade jag inte när jag låg på [mentalsjukhuset]. Då fick man bara 

lida. Men nu har jag en egen nyckel som jag kan sticka in i nyckelhålet och då 

tänker jag ”Det här är mitt hem”…” 
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Flera av de intervjuade upplevde sig vara i behov av någon slags stödinsats i sitt 

boende, såsom praktisk hjälp och hjälp med ekonomin. 

 

Stöd till eget boende- praktisk hjälp. 

Vikten av att vid behov kunna få hjälp med hushållsgöromål, exempelvis städning och 

matlagning, påtalades. Det framkom exempel på svårigheter att ta hand om hemmet, 

särskilt vid sjukdomsinsjuknande. 

 

”Jag hade behövt mycket hjälp, praktisk hjälp… Jag klarade inte av att duscha 

och tvätta mig och tvätta kläder… Städa klarade jag inte av… Jag blev totalt 

handlingsförlamad… Kunde inte laga mat heller, kunde inte ens bre en smörgås, 

det tog flera timmar…” 

 

Några av respondenterna hade hjälp i hemmet, antingen av hemtjänsten, eller av 

kommunens boendestödjare, vilket framställdes som positivt.  

 

”Jag tycker att det är snällt att dom kommer till mig och hjälper mig att städa och 

handla. För jag har flera trappor och gå med den där vagnen och nu hjälper 

flickan mig med det. Jag har två stycken som kommer /…/ Jag har haft samma ett 

tag nu. Dom är så bra så och det känns skönt för jag orkade inte med städningen 

hemma och handlingen började bli jobbig också, tyckte jag.” 

 

Någon visade på att praktisk hjälp till eget boende även kan vara i form av tekniska 

hjälpmedel för minnet. 

 

”Jag har fått ett hjälpmedel som gör att jag kan registrera att jag har låst dörren… 

/.../ Det är jättebra… Förut var jag tvungen att springa tillbaka flera gånger, men 

nu behöver jag inte det längre och det betyder mycket…” 

 

               Stöd till eget boende- hjälp med ekonomin. 

Flera i intervjugruppen talade om vikten av att kunna få hjälp med ekonomin. Det 

påpekades särskilt hur viktigt det är att det finns hjälp att få när man får ett psykosskov 

så att man i sjukdomen inte behöver oroa sig över sådant som obetalda räkningar. 

 

”Eftersom jag fick den här ”kockan” i huvet, den här gröten, så klarade jag ju inte 

av nånting… Inte ekonomin, heller… Det var ingen släkt, ingen vän, eller nån 

som hjälpte mig med ekonomin… Och det var jag väldigt orolig för… /…/ När 

nån blir sjuk då är det viktigt att det finns en grupp som hjälper med ekonomin 

och ser till att räkningarna blir betalda så att man känner den tryggheten. Så att 

man är tydlig till patienten också och säger ”Nu tar vi hand om dina räkningar, så 

du behöver inte oroa dig för det”…” 

 

Några av respondenterna hade en God man som hjälpte dom med deras ekonomi och 

upplevde det som positivt. 
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”Jag har en sån där som hjälper en ekonomiskt… en God man… och det tycker 

jag är bra. Jag var nervös att gå till posten varje gång jag skulle hämta ut 

pengaavin, men nu behöver jag inte vara det längre… nu får jag hjälp.” 

 

     Resultatsammanfattning 

Då respondenterna berättade om sitt hjälpbehov framkom en önskan om att leva ett 

vanligt liv, ett liv så likt andras i samhället som möjligt. För att kunna åstadkomma detta 

önskade de få möjlighet till hjälp och stöd på ett antal områden. 

 

Vikten av att få ordentligt information om sin sjukdom framhölls. Detta bland annat för 

att få tryggheten i att känna igen kroppens signaler och kunna skilja första tecknen på ett 

psykosinsjuknande från normala humörsvängningar. Det sågs även som viktigt att 

anhöriga och omgivning fick information kring sjukdomen, både för att minska de 

anhörigas oro, men även för att avlasta respondenterna från för höga krav och pressande 

frågor. Bland de intervjuade fanns många erfarenheter av att ha blivit föremål för 

fördomar och avståndstagande och man önskade i stället att få känna stöd och förståelse 

ifrån omgivningens sida. Värdet av att få ingående information kring de olika hjälp- och 

stödinsatser som finns att tillgå påtalades. Detta för att så tidigt som möjligt kunna ta 

ställning till vilken hjälp man har behov av och vidta nödvändiga åtgärder för att få 

tillgång till den. 

 

Värdet av att känna trygghet i relationerna till olika professionella framhölls och att få 

möjlighet att ha kontakt med samma människor kontinuerligt upplevdes som mycket 

värdefullt. Detta både för att det möjliggjorde ett mer öppet samtalsklimat och för att det 

reducerade den stress man upplevde att det innebar att behöva konfronteras med nya 

människor. För att tryggt kunna diskutera medicinering, biverkningar och annat 

specifikt kring sjukdomen påtalades värdet av en stabil och kontinuerlig läkarkontakt. 

Vidare talade de intervjuade om värdet av att få ett personligt bemötande av de personer 

de mötte i samband med olika stödinsatser. Man framhöll vikten av att bli sedd som en 

individ, och inte som någon med en diagnos, samt vikten av att få möta människor som 

lyssnade och var lyhörda för deras behov. Flera uttalade även en önskan om att vid 

något tillfälle få gå i individualterapi, både med förhoppningen om att förbättras i sitt 

sjukdomstillstånd och för att få möjlighet att bearbeta saker som upplevts påfrestande. 

 

Det uttrycktes även en önskan om att få ingå i ett socialt sammanhang, särskilt av dom 

som förlorat kontakt med släkt och tidigare vänner och risken att bli isolerad påtalades. 

De träfflokaler som finns för personer med psykisk sjukdom framhölls som ett bra sätt 

att träffa personer att dela erfarenheter med, men det framkom även önskemål om andra 

typer av sociala mötesplatser. Vikten av att någon, exempelvis boendestöd, vid behov 

kunde komma på besök i hemmet påtalades. Detta för att undvika att människor blev 

isolerade och avskurna från omvärlden. 

 

Att ha någon form av daglig sysselsättning var något som framhölls som viktigt av 

respondenterna. Här påpekades särskilt värdet av att ha ett arbete att gå till. Ett arbete 

gav regelbundenhet åt livet, upplevdes inge en känsla av att vara värdefull och av att 

vara en del av samhället. Att ha ett arbete man trivdes med sågs vidare både som ett sätt 

att undvika insjuknande i psykos och som en drivkraft till att tillfriskna från ett 
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sjukdomsskov. Arbetsplatsen sågs även kunna fungera som en social plattform. 

Förutom arbete ville man även ha tillgång till andra former av sysselsättning. Det 

framkom kritik gentemot personer som uppmanade respondenterna till passivitet på 

grund av sin sjukdom. I stället efterlystes möjlighet till olika former av aktiviteter, 

anpassade efter förmåga.  

 

Merparten av de intervjuade kom från mångåriga vistelser på mentalsjukhus och olika 

behandlingshem och glädjen i att nu ha en egen bostad var något som framhölls i deras 

berättelser. En del klarade av att sköta hemmet utan hjälp, medan andra upplevde sig i 

behov av någon form av stöd. Här nämndes praktisk hjälp i hemmet med städning och 

liknande göromål. Oro för ekonomin pekades ut som en potentiell stressor och det 

framkom en önskan om att vid behov få hjälp med ekonomin. Flera talade om fördelar 

med att ha en God man som tar hand om det ekonomiska.  

 

Resultatet av intervjuerna där respondenterna berättar om sitt hjälpbehov kan 

sammanfattas i nedanstående teoretiska modell (figur 1). Här visas de olika kategorierna 

med sina underkategorier, samt kärnkategorin Hjälp till ett vanligt liv. 

 

 

 

 
 
 Figur 1. Det upplevda hjälpbehovet hos en intervjugrupp bestående av personer  
              med Schizofreni.  
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D i s k u s s i o n 

 

Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Ur intervjumaterialet växte fem teman fram vilka tillsammans beskriver den hjälp 

respondenterna upplevde som viktig för att leva ett så vanligt liv som möjligt; 

Information, Trygga relationer, Sociala kontakter, Meningsfull sysselsättning och Stöd 

till eget boende. Således såg personerna i denna intervjugrupp sitt hjälpbehov 

huvudsakligen knutet till sin totala livssituation snarare än till enbart sin 

psykossjukdom, vilket ligger i linje med tidigare forskningsresultat (Arvidsson, 2001; 

Foldemo et al, 2004; Hansson et al, 2001; Slade et al, 1996; Slade et al, 1998). Det har 

dock inte gått att finna tidigare undersökningar som har identifierat samtliga av de fem 

hjälpområden som framkommit i denna studie.  

 

Information om sjukdomen framhölls som något av vikt för personerna i denna 

undersökning. Flera berättade om tidigare erfarenhet av svårigheter med att få 

information kring vad det innebär att ha en psykossjukdom, bland annat från läkares 

sida. En engelsk studie redovisade liknande resultat (McCabe, Heath, Burns & Priebe, 

2002). Forskarna hade analyserat videofilmade möten mellan psykospatienter med 

bland annat schizofreni och deras psykiatrer. Analyserna visade ett mönster i dessa 

möten där patienterna tog upp sina psykotiska symtom och ställde frågor kring dessa, 

medan psykiatern uppvisade obehag över att gå in och diskutera symtomen och i stället 

undvek att svara på patienternas frågor. Undvikandet kunde visa sig genom att de 

svarade på patientens fråga genom en motfråga. Psykiatern kunde även skratta bort 

patienternas frågor, särskilt om en anhörig till patienten var närvarande, och kunde i 

dessa fall även svara vänd till den anhörige i stället för till patienten. I studien drogs 

slutsatsen att ett mer aktivt och engagerat sätt att möta patienternas frågor skulle leda till 

att de blev mer nöjda med läkarmötet i sig och även fick ett större förtroende för vården 

i stort.  

 

Flera av de intervjuade i denna studie hade gått någon form av patientutbildning och 

haft goda erfarenheter av detta. Tidigare forskning har visat att denna typ av utbildning, 

förutom att öka patienternas kunskap om sin sjukdom även kunde minska 

återinsjuknande och påverka patienternas symtom till det bättre (Merinder, 2000). 

Patienternas följsamhet med vården, så kallad compliance, förbättrades också särskilt 

om utbildningen innehöll beteendeterapeutiska interventioner så som problemlösning 

och återfallsprevention. Patienters upplevelse av den information som getts i samband 

med patientutbildning har undersökts i en finsk studie (Hätönen, Kuosmanen, 

Malkavaara & Välimäki, 2008). Även här talade patienterna om att de hade behov av 

information kring sin sjukdom, särskilt då det gällde behandlingsplan och olika 

alternativa behandlingar. Patienterna påpekade brister i informationen på flera områden. 

Studien pekade bland annat på bristande kunskap både hos behandlare och hos 

patienter. Detta resulterade i att behandlarna missade att ge information för att man tog 

för givet att patienten redan hade kunskap om sin sjukdom, medan patienterna å sin sida 

inte hade tillräckligt med kunskap om sin sjukdom för att kunna ställa de frågor som 

krävdes för att få information. Vidare pekade studien på ett behov av bättre 

kommunikation kring patienterna mellan olika yrkesgrupper inom psykiatrin så att man 

http://www04.sub.su.se:2270/ids70/p_search_form.php?field=au&query=hatonen+heli&log=literal&SID=1d55f7783fb1514996d79339d082a199
http://www04.sub.su.se:2270/ids70/p_search_form.php?field=au&query=kuosmanen+lauri&log=literal&SID=1d55f7783fb1514996d79339d082a199
http://www04.sub.su.se:2270/ids70/p_search_form.php?field=au&query=kuosmanen+lauri&log=literal&SID=1d55f7783fb1514996d79339d082a199
http://www04.sub.su.se:2270/ids70/p_search_form.php?field=au&query=kuosmanen+lauri&log=literal&SID=1d55f7783fb1514996d79339d082a199
http://www04.sub.su.se:2270/ids70/p_search_form.php?field=au&query=valimaki+maritta&log=literal&SID=1d55f7783fb1514996d79339d082a199
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säkert vet att informationen har nått patienten och inte, som annars är risken, tar för 

givet att informationen redan givits av någon annan. När det gällde hur informationen 

skulle ges önskade patienterna helst få den direkt i samtal med en behandlare, men ville 

förutom detta även gärna ha information i form av broschyrer, litteratur och videofilmer. 

Att på detta sätt ge information både muntligen, skriftligen och genom visuella 

hjälpmedel tycks vara en god idé. På detta vis ges patienten en möjlighet att ställa frågor 

vid ett personligt möte och får även något att ta hem som ytterligare förankring av 

informationen. Något att tänka på gällande information till just personer med 

schizofreni är att studier visat att ungefär hälften lider av kognitiva nedsättningar såsom 

uppmärksamhets- och minnesstörningar som kan leda till svårigheter med 

informationsbearbetning och att det har visat sig svårt både för behandlare och för 

patienterna själva att peka ut vilka som har dessa svårigheter (Medalia & Lim, 2004). 

Sammantaget om man ser till tidigare forskning men även till resultatet i den här 

redovisade studien, så framstår informationsbrist hos både patienter och anhöriga som 

en central aspekt. Detta borde inte vara så svårt att avhjälpa, och författarens eget 

förslag kring detta är att ett informationspaket som kan ges till patienter och anhöriga 

skulle kunna vara önskvärt. Förslagsvis skulle här kunna ingå information kring 

sjukdomen, såsom tidiga tecken på psykosinsjuknande, samt även uppgifter om de olika 

stöd- och vårdinsatser som finns tillgängliga från både kommun, landsting, 

försäkringskassa och brukarföreningar i det aktuella geografiska området och 

telefonnummer dit man kan ringa och ställa frågor. Detta informationspaket skulle även 

kunna innehålla litteraturtips för den som vill läsa mera och en informationsvideo där 

man bland annat kunde visa utbudet hos olika träfflokaler.  

 

Det talades även i intervjugruppen om värdet av att anhöriga fick gå någon form av 

utbildning, både för att minska de anhörigas oro, men även för att minska pressen på 

patienterna från de anhörigas sida. Att ha en nära anhörig som har en långvarig psykisk 

sjukdom har visat sig vara mycket påfrestande, särskilt för make eller maka (Östman, 

Wallsten & Kjellin, 2005). Det kan påverka den anhöriges liv både rörande yrke och 

fritid och den anhörige känner sig i vissa fall själv i behov av hjälp och stöd. För 

personer med schizofreni å andra sidan har det visat sig vara stressande att leva 

tillsammans med personer som uppvisar mycket så kallade Expressed Emotions, det vill 

säga att de anhöriga är kritiska gentemot och överdrivet känslomässigt engagerade i 

patienten (Cutting, Aakre & Docherty, 2006). En hög nivå av Expressed Emotions i 

familjen och den stress det innebär verkar även ha samband med återinsjuknande i 

psykos och inläggning på sjukhus (Marom, Munitz, Jones, Weizman & Hermesh, 

2005). En metaanalys gjord på studier om interventioner för familjer runt personer med 

schizofreni har dock visat att utbildning i att hantera sjukdomen för patienter och deras 

familjer kan resultera i minskning av Expressed Emotions (Pitschel-Walz, Leucht,  

Bäuml,  Kissling  & Engel, 2001). En sådan anhörig- och patientbildning kan även 

minska återinsjuknande i psykos och inläggning på sjukhus med upp till tjugo procent. 

En tysk studie visade även den på en minskning av återinsjuknande hos personer med 

schizofreni som tillsammans med sina familjer fått gå utbildning, här så kallad 

psykoedukation (Bäuml, Froböse,  Kraemer,  Rentrop & Pitschel-Walz, 2006). 

Psykoedukation är en utbildning med beteendeterapeutiska inslag där patienten och dess 

familj dels få utbildning kring sjukdomen och dels får lära sig problemlösning och hur 

man hanterar återfall. Denna studie visade både på minskat antal inläggningar och på 

http://www04.sub.su.se:2067/ids70/p_search_form.php?field=au&query=pitschel+walz+gabi&log=literal&SID=263765852eab2978a04b911b98980e84
http://www04.sub.su.se:2067/ids70/p_search_form.php?field=au&query=pitschel+walz+gabi&log=literal&SID=263765852eab2978a04b911b98980e84
http://www04.sub.su.se:2067/ids70/p_search_form.php?field=au&query=bauml+josef&log=literal&SID=263765852eab2978a04b911b98980e84
http://www04.sub.su.se:2067/ids70/p_search_form.php?field=au&query=kissling+werner&log=literal&SID=263765852eab2978a04b911b98980e84
http://www04.sub.su.se:2067/ids70/p_search_form.php?field=au&query=engel+rolf+r&log=literal&SID=263765852eab2978a04b911b98980e84
http://www04.sub.su.se:2067/ids70/p_search_form.php?field=au&query=baumi+josef&log=literal&SID=263765852eab2978a04b911b98980e84
http://www04.sub.su.se:2067/ids70/p_search_form.php?field=au&query=frobose+teresa&log=literal&SID=263765852eab2978a04b911b98980e84
http://www04.sub.su.se:2067/ids70/p_search_form.php?field=au&query=kraemer+sibylle&log=literal&SID=263765852eab2978a04b911b98980e84
http://www04.sub.su.se:2067/ids70/p_search_form.php?field=au&query=rentrop+michael&log=literal&SID=263765852eab2978a04b911b98980e84
http://www04.sub.su.se:2067/ids70/p_search_form.php?field=au&query=pitschel+walz+gabriele&log=literal&SID=263765852eab2978a04b911b98980e84
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kortare sjukhusvistelser för de som ingått i utbildningen. Forskarna påpekade fördelen 

med utbildning över en längre tid, minst tre månader, för bästa resultat. Det visade sig 

även att effekten av familjepsykoedukation var bäst för personer med högst fem tidigare 

sjukhusvistelser. Man framhöll dock vikten av att involvera personer med längre tids 

sjukdom bakom sig då det bedömdes som välgörande för dem att få känna sig 

ihågkomna och att få känna att omgivningen har hopp om att de kan förbättras. Det 

påpekades även att man inte ska glömma bort långtidssjuka då det gäller att informera 

om nya behandlingsmetoder och stödinsatser.  

 

Många av de intervjuade hade upplevt fördomar och avståndstagande från omgivningen. 

Liknande resultat framkom även i en amerikansk studie där man undersökt upplevelsen 

av fördomar hos personer med schizofreni (Faith, Jewel Sommerville, Origoni & 

Frederick, 2002). Personerna i denna undersökning hade erfarenheter av fördomar och 

förolämpande kommentarer från personer i omgivningen och upplevde sig även bli 

misskrediterade av media. Det fanns en stor oro över att bli sedd på ett negativt sätt och 

de undvek därför ofta att berätta om sin sjukdom. En svensk studie om fördomar mot 

personer med psykisk sjukdom visade att personer med psykosproblematik var de som 

hade flest erfarenheter av att bli avvisade av omgivningen (Lundberg, Hansson, Wentz 

& Björkman, 2008). Detta hade även signifikant negativt samband med deras känsla av 

livskvalitet. Som ett led i forskningen kring fördomar undersökte tyska forskare medias 

framställning av psykisk sjukdom genom att göra en innehållsanalys av tidningen 

BILD- Zeitung, Tysklands ledande dagstidning, under nio månader 1997 (Angermeyer 

& Schulze, 2001). De analyserade även medias påverkan på allmänheten genom att se 

på attityder gentemot personer med psykisk sjukdom före och efter det att våldsdåd 

begångna av personer med psykisk sjukdom fått stor genomslagskraft i medierna. 

Resultatet av studien visade att majoriteten av de artiklar som behandlade psykisk 

sjukdom gjorde det i samband med ett brott av något slag och det gjordes även starka 

kopplingar mellan psykisk sjukdom och våldsamhet. Det skrevs även om hur dålig 

vården av psykiskt sjuka brottslingar var och hur de lätt kunde rymma från 

mentalsjukhusen och utgöra en fara för allmänheten. Schizofreni i synnerhet 

behandlades nästan alltid i samband med våldsbrott. Då man tittade på allmänhetens syn 

på patienter med schizofreni före och efter medialt uppmärksammade våldsbrott 

framkom att media hade stor genomslagskraft. Bland annat hade oviljan att ha en person 

med schizofreni som granne eller arbetskamrat fördubblats.  

 

I intervjugruppen framkom vikten av trygga relationer och kontinuitet i kontakterna 

med de personer man mötte i samband med olika stöd- och vårdkontakter. Värdet av att 

få ett personligt bemötande och att träffa personal som var lyhörda för deras behov 

påtalades. Denna önskan om trygga relationer med personer man möter verkar inte vara 

något som behandlats så mycket i forskningen om behovet hos psykospatienter. 

Instrumentet CAN med sina 22 potentiella behovsområden (Slade et al., 1996) tar 

exempelvis inte upp något område som rör relationen till professionella. Det finns dock 

viss forskning kring faktorer som befrämjar återhämtning från svåra psykiska problem 

där relationen till de professionella tas upp som en viktig faktor (Borg & Kristiansen, 

2004, Topor, 2001; Topor, 2004; Topor et al., 2006). Som särskilt stor hjälp i 

återhämtningsprocessen togs här upp tillgänglighet, personligt bemötande och 

flexibilitet. Det framhölls även värdet av personal som går utanför sin professionella roll 

http://www04.sub.su.se:2067/ids70/p_search_form.php?field=au&query=schulze+beate&log=literal&SID=263765852eab2978a04b911b98980e84
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och får patienten att känna sig speciell genom att göra något mer eller annorlunda än 

vad patienten förväntat sig. Då personalen lyckats förmedla hopp till patienten har det 

upplevts som mycket värdefullt (Borg & Kristiansen, 2004). Att patienten får känna att 

personalen ger ordentligt med tid togs även upp som en viktig aspekt (Topor, 2004; 

Topor et al., 2006). Problemet med tidsbrist i möten med läkare är något som forskats 

kring när det gäller den somatiska vården (Braddock & Snyder, 2005). Den etiska sidan 

av tidsbristen diskuterades då man såg en risk att patienterna blev lidande. Som ett sätt 

att försöka kompensera för den begränsade tid som ofta står till förfogande i möte 

mellan läkare och patienter gav forskarna rekommendationer till läkare om hur man ska 

bemöta patienterna. Vikten av att anstränga sig för att inte förmedla eventuell stress 

över tidsbristen till patienten påtalades. Det rekommenderades även till läkaren att 

kontinuerligt under konsultationen försäkra sig om att patienten har förstått det han eller 

hon säger samt att avsluta med att fråga om det är något mer patienten behöver veta. I 

forskningen om relationen mellan läkare och patienter har man även tittat på läkares sätt 

att kommunicera och hur det påverkar patienters upplevelse av kvaliteten hos den 

medicinska vården (Buller & Buller, 1987). Det visade sig att läkarens sätt att 

kommunicera har ett starkt samband med upplevelsen av vårdkvalitet. Med läkare som 

anstränger sig för att knyta an till patienten genom att vara vänlig, bekräftande och 

lyhörd ses vården vara av god kvalitet, medan läkare som är dominanta, argumenterar 

mycket och tar över samtalet relateras till lägre kvalitet på vården. I en annan studie 

inom somatisk sjukvård har relationen mellan läkare och patient och upplevelsen av 

kontinuitet i vården studerats (Mainous, Goodwin & Stange, 2004). Undersökningen 

visade att de patienter som kände att de hade en personlig relation till sin läkare, med en 

upplevelse av delade erfarenheter, hade en starkare upplevelse av kontinuitet i vården. 

Relationen till patienten är även något som undersöks inom psykoterapiforskning, då 

vanligtvis kallat allians (Gastonguay, Constantino & Grosse Holtforth, 2006). Denna 

forskning har visat på att alliansen mellan terapeut och klient, där man har en god 

relation och är överens om målen med terapin, har samband med ett positivt utfall av 

terapin oavsett terapiinriktning. En undersökning som kan nämnas i sammanhanget är 

en randomiserad kontrollerad studie där man jämförde effekten av KBT- behandling på 

medicinresistenta psykotiska symtom hos schizofrenipatienter med effekten av en 

ospecifik vänlighetsterapi, Befriending Therapy (Sensky et al., 2000). I den så kallade 

vänlighetsterapin siktade terapeuten inte på att använda sig av några terapeutiska 

interventioner utan enbart på att vara vänlig och empatisk. De psykotiska symtomen 

behandlades inte under sessionen utan i stället diskuterade man saker som hobbys, sport 

och samhällsfrågor. Trots att KBT- behandlingen var den som gav effekt vid 

långtidsuppföljning, kunde man vid mätning direkt efter interventionerna inte påvisa 

några signifikanta skillnader mellan KBT- behandling och vänlighetsterapin och båda 

visade sig ha gynnsam effekt på de psykotiska symtomen. Sammantaget pekar 

forskningen inom området och resultatet i denna studie på vikten av att personalen som 

arbetar med denna och liknande patientgrupper blir uppmärksammade på sin egen 

betydelse, inte bara som yrkesutövare utan även som personer; hur värdefullt det är för 

patienterna att få möta någon som tar sig tid, lyssnar, visar vänlighet och tar dom på 

allvar. Kanske är detta extra viktigt för en patientgrupp som ofta har dåligt fungerande 

sociala nätverk och är vana vid att mötas av fördomar och avståndstagande från 

omgivningen. 
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Respondenterna talade vidare om värdet av sociala kontakter och om risken att bli 

isolerad. De berättade bland annat om träfflokaler för personer med psykisk sjukdom 

som ett bra sätt att träffa människor. Även forskningen om återhämtning från psykiska 

sjukdomar har visat på att det finns ett värde i gemenskap med människor med liknande 

erfarenheter (Topor, 2004). Detta inte bara för att få stöd från andra i samma situation, 

utan även för att själv få känna sig behövd genom att kunna vara ett stöd för andra. 

Vidare kan gemenskapen i olika brukarföreningar även ge en känsla av ökad styrka och 

självständighet då man tillsammans exempelvis kan påverka den psykiatriska vården. 

Personer med schizofreni och deras sociala nätverk har undersökts i en svensk studie 

(Bengtsson-Tops & Hansson, 2001). Det framkom att de sociala nätverken hos personer 

med schizofreni var signifikant sämre än kontrollgruppens både gällande kvantitet och 

kvalitet och att hälften av schizofrenipatienterna önskade flera sociala kontakter. Vidare 

såg man samband mellan missnöje med det sociala nätverket och högre grad av 

psykotiska symtom, samt att graden av tillfredsställelse med nätverket sågs kopplad till 

en ökad känsla av livskvalitet. I en annan svensk studie undersöktes variablerna socialt 

stöd, copingstrategier och stressande livshändelser och deras samband med 

återinsjuknande hos personer med schizofreni (Hultman, Wieselgren & Öhman, 1997). 

Denna studie visade att ett fungerande socialt nätverk där patienterna sökte hjälp vid 

påfrestande livshändelser utgjorde ett skydd gentemot återinsjuknande. De positiva 

effekterna av ett fungerande socialt nätverk hos personer med schizofreni har även 

påtalats av andra forskare där även vikten av att ta hänsyn till detta vid 

behandlingsplanering framhålls (Kopelowicz, Liberman & Wallace, 2003; Yank, 

Bentley & Hargrove, 1993). Särskilt rekommenderades interventioner som syftar till att 

öka patientens förmåga att själv bygga upp sitt sociala nätverk, såsom olika program 

med social färdighetsträning.  

 

Någon i intervjugruppen talade om fördelarna med att ha hund, bland annat som 

sällskap och som en anledning att gå ut och inte isolera sig. Detta har även framkommit 

som en positiv faktor i forskning kring återhämtning (Topor, 2001). Förutom att vara en 

vän och en anledning att gå hemifrån påpekades här att hunden ger en möjlighet till ett 

neutralt samtalsämne i mötet med andra och till att vara del i en gemenskap; att vara en 

hundägare bland andra hundägare i stället för en person med en psykisk sjukdom. 

Vidare hjälper hunden till att ge en regelbundenhet åt livet då den behöver gå ut med 

jämna mellanrum, och att vara husdjursägare kan även vara värdefullt genom att ägaren 

får en känsla av att vara kompetent nog att klara av att ta hand om en annan levande 

varelse. Det finns forskare som ser på ett husdjur som en del av en människas sociala 

nätverk och som undersökt huruvida ett djur i likhet med familj och vänner kan fungera 

som ett skydd mot stress (Allen, Blascovich, Tomaka & Kelsey, 1991; Allen, 

Blascovich & Mendes, 2002; Allen, 2003). Studierna visade på lägre grad av autonoma 

påslag vid pressande uppgifter hos försökspersonerna i sällskap av ett husdjur, 

företrädelsevis en hund, både jämfört med att vara ensam och i sällskap av en kvinnlig 

vän hos kvinnliga försökspersoner (Allen et al., 1991) och jämfört med att vara ensam, 

med en vän eller i sällskap av make eller maka hos försökspersoner av båda könen 

(Allen et al., 2002). Detta ansågs kunna bero på att ett husdjur till skillnad från både 

vänner och anhöriga uppfattas vara helt icke- dömande och ge villkorslös kärlek. 

Studier har även visat på att äldre människor med husdjur, främst hund, har färre 

läkarbesök än de utan husdjur samt att husdjursägarna inte söker hjälp från sjukvården i 
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lika hög grad vid påfrestande livshändelser (Siegel, 1990). En forskare påpekade dock 

att man bör betänka att hundägande inte enbart kan ses ha fördelar trots att det verkar 

vara en skyddsfaktor vid stress, då husdjur har relativt kort livslängd och deras frånfälle 

kan innebära en stor stressor i sig (Allen, 2003).  

 

Vidare talade respondenterna om vikten av meningsfull sysselsättning och om 

fördelarna med att ha ett arbete man trivdes med. Även tidigare forskning har visat på 

vinster för personer med psykiska funktionshinder med att ha en anställning på en 

vanlig arbetsplats utformat efter den individuella individens förmåga (Bond et al., 

2001). Detta sågs både leda till en ökad självkänsla samt till att bättre kunna hantera 

sina sjukdomssymtom. En undersökning pekade på att arbete och att ha en anställning 

kan leda till en minskning både avseende negativa, positiva och depressiva symtom hos 

personer med schizofreni (Bell & Milstein, 1993). Detta ansåg dessa forskare bero på att 

ett arbete kräver aktivitet, motivation och verklighetsorienterat beteende samt att ha en 

anställning även kan ge hopp om framtiden och ökad självkänsla. Vidare verkade ett 

arbete där man uppbär lön vara att föredra framför icke- avlönad sysselsättning då lönen 

ger motivation att gå till arbetet. En annan studie visade att ett arbete som matchar de 

önskningar personerna hade innan de insjuknade i psykisk sjukdom är relaterat både till 

en större tillfredsställelse med arbetet och med längre anställningstider (Mueser, Becker 

& Wolfe, 2001). För de personer som arbetar på så kallade skyddade arbetsplatser där 

det enbart arbetar personer med psykiskt sjukdom har det visat sig att det viktigaste för 

välmående och självkänsla är att omgivningen tyckte att deras arbete var viktigt (Dick 

& Shepherd, 1994). Då att ha ett yrke verkar ha ett antal fördelar för personer med 

schizofreni har vikten av samarbete mellan olika vård- och stödinstanser för att 

underlätta inträde i arbetslivet påtalats (Cook & Razzano, 2000). Som en önskvärd 

intervention föreslogs speciell arbetslivsanpassad social färdighetsträning där 

exempelvis problemlösning av de problem som kan uppstå på en arbetsplats ingår.  

 

Värdet av att ha en egen bostad framhölls av de intervjuade i denna studie. De talade 

även om vikten av att vid behov få tillgång till stöd för det egna boendet. Detta ligger i 

linje med resultat från amerikansk forskning. I en studie undersöktes attityder kring 

boendesituationen hos personer med långvarig psykisk sjukdom (Seilheimer & Doyal, 

1996). Resultatet visade att merparten av de psykiskt sjuka önskade bo i egen lägenhet. 

Ett självständigt boende sågs hos undersökningsdeltagarna vara kopplat både till en 

ökad känsla av kompetens och självförtroende samt till en ökad tillfredsställelse med 

boendet. I en annan studie undersöktes önskemål kring boendet hos personer med 

psykiska funktionshinder (Forshuk, Nelson & Brent Hall, 2006). Även här framkom att 

de flesta önskade bo i egen lägenhet. De önskade även få tillgång till olika stödinsatser, 

gärna med en flexibilitet som gjorde att man kunde få hjälp dygnet runt. Att ha ett eget 

boende framhölls som något som ingav hopp och gav en möjlighet att planera inför 

framtiden. Undersökningsdeltagarna talade dock här även om försvårade faktorer för ett 

eget boende, såsom fördomar från omgivningen. Exempelvis påtalades en oro för att bli 

vräkt av privata hyresvärdar vilket lett till rädsla för att kräva det underhåll av 

lägenheten man hade rätt till. Betydelsen av att ha ett hem för personer med psykiska 

funktioner har undersökts i ytterligare en amerikansk studie (Padgett, 2007). Här 

framkom att ett eget boende som kändes som ett hem gav en grundtrygghet till dessa 

personer. Att ha ett eget hem ingav en känsla av kontroll och de dagliga 
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hushållsgöromålen gav trygghet genom rutiner och kontinuitet. I sitt hem upplevde man 

sig kunna finna avskildhet och möjlighet att bygga upp sin identitet och bearbeta 

tidigare erfarenheter.  

  

Sammantaget kan slutligen sägas att då personerna i denna studie tillfrågades om vad de 

upplevde som viktigt att få hjälp med framkom inga extrema önskemål. Deras 

huvudsakliga önskemål var att få leva ett vanligt liv, ett liv så likt andra människors i 

samhället som möjligt. Det intervjupersonerna värderade var saker som många av oss 

tar för givet; ett eget hem, ett arbete man trivs med, något att göra på fritiden, att ha 

några vänner och en fungerande relation till familjen, att få information om det som rör 

ens liv och att bli vänligt bemött och slippa bli utsatt för fördomar och avståndstagande 

från omgivningen. Det som framkom som viktigt i de intervjuades spontana berättelser 

har även visat sig vara välgörande för patientgruppen i tidigare kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Detta bland annat genom ökad livskvalitet, stressreduktion och en minskning 

av antalet inläggningar på sjukhus, vilket rimligtvis borde vara positivt inte enbart för 

den enskilde patienten utan även rent samhällsekonomiskt. Således verkar det föreligga 

goda anledningar till att från samhällets sida försöka tillgodose patienternas önskemål 

om hjälp och att tillhandahålla den individuellt anpassade vård dom har rätt till. En 

svårighet i sammanhanget kan eventuellt vara att behovet av hjälp och stöd tycks 

föreligga inom ett flertal olika områden. Detta ställer stora krav på samarbetet mellan 

olika instanser och vikten av att detta samarbete fungerar kan inte nog poängteras. 

 

Metoddiskussion 

Då det gäller kvalitativ forskning betraktas validitetskriterier något annorlunda än inom 

kvantitativ forskning (Langemar, 2008). Det som kan sägas borga för god validitet är att 

resultatet är empiriskt förankrat i data och att resultatet är användbart och bidrar till 

förståelsen av ämnet. Inom kvalitativ forskning finns även en annan syn på 

generaliserbarhet än inom kvantitativ forskning (Kvale, 1997). Med den kvalitativa 

generaliserbarheten ses inte forskningsresultaten som generaliserbara i statistisk 

bemärkelse. Resultatet förväntas i stället gå att generalisera till situationer liknande de 

som den nya kunskapen sprungit ur och kunna kännas igen av personer med liknande 

erfarenheter som de som undersökts. I det här redovisade resultatet är således tanken att 

exempelvis andra patienter med diagnosen schizofreni skall kunna identifiera sig med 

hela eller delar av de erfarenheter och upplevelser som här beskrivits. Det talas även om 

samstämmighet som ett kvalitetskriterium där det då syftas på att resultatet ligger i linje 

med tidigare forskning (Langemar, 2008). Även inom Grundad Teori rör 

kvalitetskriterierna hur grundad teorin är i data; resultatet bör ha god passform 

(Gustavsson, 1998). Rörande frågan om vad som kan ses vara valid kunskap brukar 

även koherenskriteriet för validitet nämnas (Kvale, 1997). Enligt detta kriterium skall en 

utsaga vara fri från motsägelser och uppvisa en inre logik. För att ge läsaren möjlighet 

att själv bedöma rimligheten i studiens slutsatser har citat ur respondenternas berättelser 

används vid resultatredovisningen. 

 

Inom Grundad Teori är idealet i valet av undersökningsdeltagare att använda sig av så 

kallat teoretiskt urval, där varje deltagare handplockas efterhand för att ge så stor 

spridning i undersökningsgruppen som möjligt (Gustavsson, 1998). Så har inte varit 

förfaringssättet i denna studie utan här har urvalet varit ett så kallat bekvämlighets- eller 
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tillgänglighetsurval (Langemar, 2008) där respondenterna själva anmält intresse för att 

delta i studien. Trots bekvämlighetsurval blev spridningen i ålder ändå stor i denna 

intervjugrupp och det fanns mångårig erfarenhet från olika stöd- och hjälpinsatser över 

hela landet. Eventuellt kan det faktum att flertalet av de intervjuade varit inneliggande 

på mentalsjukhus gjort att en del erfarenheter skiljer sig från om intervjuerna utförts 

med personer som nyligen insjuknat i schizofreni. Endast en av de sju som intervjuades 

var man, medan könsfördelningen i hela populationen av schizofrenipatienter i Sverige 

är jämn (HSN, 2008). Alla i gruppen bodde dessutom för närvarande i Storstockholm. 

Denna skevhet i urvalet behöver dock inte ha någon betydelse just vid denna studies 

frågeställning då forskning kring behov hos patientgruppen ej redovisar skillnader i 

resultat varken beroende på personernas kön eller på om de bor i stad eller på landsbygd 

(Arvidsson, 2001; Foldemo et al, 2004; Hansson et al, 2001; Slade et al, 1996; Slade et 

al, 1998). En utav de intervjuade hade inte fått diagnosen schizofreni men bedömdes 

ändå kunna ingå i denna studie. Detta beroende på att personen ändå haft flerårig 

erfarenhet av att ha en psykossjukdom samt att intervjun gav fyllighet åt materialet utan 

att för den skull skilja sig från de övrigas berättelser avseende teman. Inom Grundad 

Teori talar man om att datainsamlingen skall fortsätta tills dess att materialet uppnått 

mättnad (Gustavsson, 1998), det vill säga då man nått en punkt då man anser att 

ingenting nytt framkommer i intervjuerna. Det är svårt att avgöra om mättnad uppstått i 

detta material, men min uppfattning är att det mot slutet framkom mycket lite som var 

nytt i intervjuerna.  

 

I samband med kvalitativ forskning är det viktigt att reflektera över sin egen 

förförståelse och sitt eget perspektiv och förstå att dessa på något sätt påverkar 

forskningsprocessen (Langemar, 2008). En forskare bör kontinuerligt kontrollera och 

ifrågasätta sitt förfaringssätt och sitt resultat för att försöka undvika snedvriden tolkning 

av resultaten (Kvale, 1997). Mina personliga egenskaper, bland annat genom att ha ett 

psykologiskt perspektiv som utgångspunkt, har troligen haft viss påverkan på 

infallsvinkeln i denna studie. Kanske även det faktum att jag är kvinna kan ha påverkat 

studien och haft betydelse för vilka som anmält intresse att delta och även för hur de 

sedan relaterat till mig i intervjusituationen. Min erfarenhet av arbete och samtal med 

personer med psykossjukdom tillsammans med mitt genuina intresse för denna 

patientgrupp kan även detta ha varit påverkansfaktorer som medfört svårigheter att se på 

materialet med helt opåverkade ögon. Min förhoppning är dock att detta intresse och 

denna erfarenhet snarare kan ha varit till gagn både under intervjuförfarandet och även 

då det fungerat som en sporre vid inhämtandet av ny kunskap inom området. 

 

Förslag på vidare forskning 

Det som fångat mitt intresse under arbetet med denna uppsats är bland annat frågor som 

rör information till patientgruppen och dess anhöriga. Här skulle det vara intressant att 

se över den information som ges till dessa personer och även hur den ges av de 

professionella. Olika former av informationsinterventioner skulle sedan kunna utprövas, 

både för att se vilka inslag som anses värdefulla och för att utvärdera effekterna av 

interventionerna. Det tycks även finnas ett behov av mer forskning rörande relationen 

mellan professionella och patienter för att få mer information om vad patienterna 

upplever som viktigt i mötet med dom som tillhandahåller olika vård- och stödinsatser. 

Vad gäller fördomarna gentemot personer med schizofreni så pekar respondenternas 
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berättelser samt tidigare forskning på värdet av en informationsintervention riktad till 

allmänheten. Den skulle kunna syfta till att slå hål på myter och att öka kunskapen kring 

psykisk sjukdom. Studier vilka refererats till tidigare i denna studie visade på ett behov 

av att uttrycka sin sexualitet (Slade et al., 1996; Slade et al., 1998) och av intima 

relationer (Hansson et al., 2001) hos personer med schizofreni. Detta var inte ämnen 

som respondenterna i denna studie tog upp, och är kanske inte heller sådant som tas upp 

spontant om det inte speciellt efterfrågas. Tankar kring sexualitet och kärleksrelationer 

hos personer med psykiska funktionshinder skulle dock kunna var ett intressant ämne 

för vidare forskning. När det gäller hjälpbehovet för personer med schizofreni finns 

möjlighet att i vidare studier se på de i denna patientgrupp som, förutom 

psykossjukdomen, även har andra problem som kan kräva ytterligare hjälpinsatser. 

Detta kan exempelvis vara personer med språksvårigheter, somatisk sjukdom eller 

missbruksproblematik. 

 

Avslutande kommentarer: 

Något jag vill att Du som läser denna uppsats ska ha med Dig är vetskapen om hur 

värdefullt det är för denna grupp människor att bli bemötta med vänlighet och respekt 

och att få leva ett vanligt liv. Jag tycker att det vore önskvärt att se den sociala och 

yrkesmässiga dysfunktion som är del i diagnosen schizofreni (APA, 1994) inte som ett 

problem som ligger enbart hos de sjuka själva, utan även som ett problem som bör 

uppmärksammas av oss runt omkring i ett samhälle som försvårar livet för denna grupp 

människor genom att inte automatiskt släppa in dom. 
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