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Sammanfattning 
 
Schizofreni är en allvarlig och svår sjukdom, där symtomen kan yttra sig på många 
olika sätt. En människa med sjukdomen schizofreni har emellanåt en mycket störd 
verklighetsuppfattning och saknar ofta sjukdomsinsikt. Deras beteende kan upplevas 
som både skrämmande och obegripligt av sjukvårdspersonal och omgivning. Detta kan 
leda till ett avståndstagande från denna patientgrupp, vilket i sin tur kan leda till en 
bristfällig vård med vårdlidande som följd. Syftet är att belysa hur människor med 
sjukdomen schizofreni upplever sin livsvärld och därigenom synliggöra kunskaper som 
allmänsjuksköterskan behöver för att möjliggöra en god vård. Uppsatsen baseras på 
narrativ analys där tre självbiografier har analyserats. I självbiografierna beskrivs 
upplevelser av att leva med sjukdomen schizofreni. Karaktärerna i biografierna upplever 
att de lever i två världar. Detta är nära sammankopplad med hörselhallucinationer och 
olika föreställningsidéer. Symtomen ger upphov till olika känsloyttringar såsom ångest 
och skuldkänslor. Vårdvistelsen ger upphov till upplevelser av både god och dålig vård. 
När sjukdomstillståndet förbättras kan karaktärerna i biografierna åter uppleva glädje 
och välbefinnande. Människor som lider av schizofreni är ofta rädda och känner ångest. 
Kunskap om detta kan leda till att sjuksköterskan istället för att dra sig undan, vågar 
närma sig denna patientgrupp. På så sätt kan en god vård ges och vårdlidande undvikas. 
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INLEDNING 

Schizofreni! Vanföreställningar, hallucinationer, bisarra tankar och beteenden, våld, 
galenskap, farlighet, aggressivitet, oberäknelighet. Utifrån våra erfarenheter, associerar 
människor i allmänhet till dessa begrepp när de hör ordet schizofreni. Schizofreni är 
kanske den mest mytomspunna av våra folksjukdomar och väcker blandade känslor hos 
både vårdpersonal och omgivning. Känslor av fasa, rädsla, skräck, men även fascination 
och nyfikenhet. Under vår sjuksköterskeutbildning har vi kommit i kontakt med denna 
patientgrupp. Mötet med dessa patienter väckte många känslor hos oss. Känslor av 
rädsla och fruktan, men även fascination och ett genuint intresse att verkligen förstå hur 
dessa patienter upplever sin livsvärld. Denna patientgrupp vårdas i den psykiatriska 
vården, somatiska vården och öppenvården. Detta innebär att vi som blivande 
sjuksköterskor kommer att möta dessa patienter oavsett vilket vårdområde vi väljer att 
arbeta inom. Därför tycker vi att det är relevant att undersöka hur människor som lider 
av schizofreni upplever sin livsvärld.  Vi tror på att förståelse, respekt och empati leder 
till en bra vård. För att förstå och kunna hjälpa en människa som är i behov av vård 
måste sjuksköterskan ha kunskap om sjukdomen och de problem som sjukdomen leder 
till för människan. Eftersom människor med sjukdomen schizofreni emellanåt har en 
störd verklighetsuppfattning kan de förmedla upplevelser som kan te sig som 
obegripliga för sjuksköterskan. För att sjuksköterskan skall våga möta patienten där han 
eller hon är, är det av största betydelse att sjuksköterskan har adekvata kunskaper om 
schizofrenins problematik och inblick i hur människor med sjukdomen schizofreni 
upplever sin livsvärld. Funderingen att i vår uppsats skriva om hur människor med 
sjukdomen schizofreni upplever sin livsvärld väcktes således under vår 
sjuksköterskeutbildning.  
 
BAKGRUND 

Schizofreni 
Ordet schizofreni kommer från grekiskan och betyder kluvet sinne. Det var Eugen 
Bleuler som 1911 myntade begreppet schizofreni för att beskriva en rad psykiska 
sjukdomar med gemensamma karakteristika (Allgulander, 2005). Det finns cirka 
femtiotusen individer med diagnosen schizofreni i Sverige. Mellan fem till tio individer 
per hundratusen invånare utvecklar schizofreni årligen. Antalet individer med 
sjukdomen schizofreni i storstäderna är något högre än på landsbygden. Sjukdomen 
schizofreni anses vara en av våra svåra folksjukdomar (Cullberg, 2003). Schizofreni är 
lika vanlig i alla delar av världen och risken för att utveckla schizofreni är konstant. 
Schizofreni har vare sig blivit vanligare eller ovanligare. Trots att u-länderna har sämre 
vårdresurser, har det visat sig att prognosen i u-länderna är bättre än i i-länderna. Detta 
tror man beror på att synen på sjukdomen är annorlunda, samt att familjen och det 
sociala livet fyller en annan, kanske viktigare funktion än i i-länderna (Rydin, 1997). 
Schizofreni är den vanligaste sjukdomen bland psykossjukdomarna vilket har bidragit 
till att sjukdomen har varit föremål för omfattande forskning. Än idag vet man dock inte 
varför vissa individer utvecklar schizofreni (Løkensgard, 1997). Schizofreni är en 
allvarlig och svår sjukdom, där symtomen kan yttra sig på många olika sätt. En individ 
med sjukdomen schizofreni har emellanåt en mycket störd verklighetsuppfattning och 
saknar ofta sjukdomsinsikt. Under de akuta faserna kan individen bete sig mycket 
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bisarrt (Rydin, 1997). Symtomen delas in i positiva respektive negativa symtom. 
Positiva symtom är vanföreställningar och hallucinationer. Till de negativa symtomen 
räknas inåtvändhet, glädjelöshet och självförsjunkenhet (Cullberg, 2003).  De positiva 
symtomen kan ses som plussymtom. Det innebär att dessa symtom leder till att 
individen upplever något som omgivningen inte upplever. De negativa symtomen kan 
istället ses som minussymtom. Det innebär att individen saknar några av de funktioner 
som de flesta andra människor har (Rydin, 1997). De psykotiska symtomen uttrycker en 
störning i individens verklighetsuppfattning. Det som händer är att en ångestfull 
upplevelse sker i självet. Denna upplevelse är så uppskakande och outhärdlig att 
individen försöker reparera upplevelsen genom olika vanföreställningar (Cullberg, 
2003).  
 

Schizofrenins problematik 
Vanföreställningar är mycket vanliga vid schizofreni. Vanföreställningar kan vara 
underliga idéer om att individen påverkas av högre makter, att någon speciell fiende 
förföljer honom/henne och vill döda vederbörande. Vanföreställningar är ett uttryck för 
hur individen upplever sig själv och världen runt omkring. Vanföreställningar är en del 
av individens verklighet. Även hallucinationer är mycket karakteristiskt för schizofreni. 
Individen kan se, höra, lukta, smaka eller känna något som skiljer sig från omgivningen 
(Løkensgard, 1997). Hörselhallucinationer är vanligast vid schizofreni. Individen kan 
höra röster som hotar eller befaller honom/henne att göra olika saker (Cullberg, 2003). 
Individens inre upplevelser skiljer sig radikalt från omgivningens, vilket innebär att 
vederbörande delvis lever i en annan verklighet. Individens speciella värld präglas 
många gånger av ensamhet, otrygghet och kaos. Individen kan vara så upptagen av sin 
värld att han eller hon glömmer av att tillgodose sina mest grundläggande behov, såsom 
personlig hygien och näringsintag. Inåtvändhet och självförsjunkenhet kan uttryckas på 
olika sätt. Individer med detta symtom kan vara slutna, tystlåtna, dra sig undan 
omgivningen och inte svara på tilltal. De kan vara rädda för människor och visa det 
genom att vara avvisande och förmedla ointresse. Vissa kontakträdda individer kan i 
värsta fall även slå till när någon de inte känner plötsligt kommer dem för nära 
(Løkensgard, 1997). Individer med sjukdomen schizofreni kan även ha 
associationsrubbningar. Detta tar sig uttryck i form av att de kan avbryta sig i en 
mening, tystna, börja prata om något annat. För omgivningen kan det vara svårt att 
förstå vad individen med sjukdomen schizofreni vill säga. Individen kan även drabbas 
av obeslutsamhet, vilket leder till svårigheter att fatta olika beslut. Även naturliga 
känsloyttringar uteblir många gånger. Tragiska händelser kan locka till våldsamma 
skrattsalvor istället för sorgsenhet. Individen tolkar världen på sitt sätt och begrepp som 
kärlek och vänskap förlorar därmed sin innebörd (Cullberg, 2003).  Individer som lider 
av schizofreni är oftast rädda och tillbakadragna. De kan dock bli farliga för sig själva 
och andra i vissa situationer då de förlorar bedömningsförmågan. Även 
självmordsfrekvensen är högre bland individer med sjukdomen schizofreni än från 
övriga befolkning. De kan bli självmordsbenägna i samband med skrämmande 
hörselhallucinationer eller i samband med försämring av sjukdomen (Rydin, 1997). 
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Vårdvetenskapligt sammanhang 
Vårdandet bygger på caritasmotivet. Caritasmotivet innebär att medmänsklig kärlek, 
medkänsla och barmhärtighet för sin medmänniska, är det som är drivkraften i 
vårdandet (Wiklund, 2003). Eriksson (1994), skriver att dålig vård eller utebliven vård 
kan leda till vårdlidande för patienten. Det finns flera olika former av vårdlidande och 
varje patient upplever vårdlidande på sitt sätt. Den vanligaste formen av vårdlidande är 
när vårdaren kränker patientens värdighet. Detta innebär att vårdaren fråntar patienten 
möjligheten att vara människa. Detta leder i sin tur till att patientens möjligheter att 
använda sina hälsoresurser minskar. Kränkning av värdigheten kan ske genom olika 
handlingar. Det kan innebära att vårdaren nonchalerar patienten, men det kan också 
innebära att vårdaren uppför sig på ett oetiskt sätt och väljer att inte se människan 
bakom sjukdomen. När vårdaren saknar kunskap om mänskligt lidande kan 
vederbörande många gånger åstadkomma ett vårdlidande för patienten omedvetet 
(Eriksson, 1994). Ett professionellt bemötande kräver att vårdaren har självkännedom, 
empatiförmåga och kunskap. Det bästa är dock att helt enkelt vilja sin medmänniska 
väl, det är det absolut grundläggande i all kommunikation (Holmdahl, 1990). 
Sjukdomslidande är det lidande som människan upplever av de symtom och problem 
som sjukdomen för med sig (Wiklund, 2003). För den psykiskt sjuka människan är 
sjukdomslidande ett uttryck för den skräck och ångest de psykotiska symtomen för med 
sig. Den psykiskt sjuka människans sjukdomslidande är nära sammankopplad med 
livslidandet och det existentiella lidandet. Detta eftersom människan utvecklas och 
förändras genom sina relationer till andra människor. Livslidande uppstår om den 
förmågan är nedsatt (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003). 
Livslidande berör människans liv och hur vi förhåller oss till världen. Det hänger 
således samman med hela människans existens (Wiklund, 2003). 
 
Det kan vara svårt för vårdaren att förstå det som patienten känner och tänker. Det är 
dock viktigt att vårdaren verkligen försöker förstå patientens upplevelser och vad dessa 
har för betydelse för vederbörande. Vårdare bör därför arbeta utifrån ett 
livsvärldsperspektiv och därigenom förstå patientens upplevelser på det sätt som 
patienten förstår sin vardagsvärld. Detta innebär att vårdaren försöker se, förstå och 
beskriva världen så som patienten förstår och erfar världen. Livsvärldsperspektivet 
innebär öppenhet och följsamhet inför patienten och hans eller hennes upplevelsevärld. 
Genom att utgå från livsvärldsperspektivet undviks kränkningar av integriteten och 
öppnar vägen för en god vård. Ett samtal upplevs som viktigt för patienten när han eller 
hon känner sig förstådd (Dahlberg et al. 2003).  
 
Människan bildar en bild av sig själv och världen han/hon lever i genom sinnena. 
Människans upplevelser och känslor om sig själv kan förändras vid sjukdom. När 
människans upplevelse av sin kropp förändras kan det leda till att människor runt 
omkring börjar behandla honom/henne på ett annat sätt än tidigare. Lidandet som 
människan upplever är en del av hans/hennes existens. Lidandet är både nödvändigt och 
viktigt för att människan skall kunna uppleva hälsa. Precis som kropp och själ är 
förenade, är också hälsa och lidande sammankopplade. Sjukdom begränsar och påverkar 
livet. Dessa begränsningar och konsekvenser som sjukdom för med sig kan upplevas 
som ett hot mot den enskilda människans existens och integritet eftersom han/hon inte 
längre kan prestera som han/hon har gjort tidigare (Wiklund, 2003). God omvårdnad när 
det gäller psykiskt sjuka människor, består i att skapa en tillvaro där den psykiskt sjuka 
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människan kan leva utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt ökar patientens känsla 
av välbefinnande. Lidande och välbefinnande kan förekomma samtidigt, det ena 
utesluter inte det andra, utan kan ses som två olika uttrycksformer för hälsa. Människan 
måste dock erkänna sitt lidande och våga vara i lidandet för att uppleva välbefinnande. 
En god vård som syftar till att lindra lidandet och öka välbefinnandet förutsätter att det 
finns någon form av mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient. I den 
psykiatriska kontexten utgör vårdrelationen grunden för en god vård. Därför är det 
viktigt att vårdaren kan acceptera även det som verkar avvikande i mötet med den 
psykiskt sjuka människan. Detta innebär att det inte räcker med att vårdaren vill 
patienten väl, vårdaren bör även ha förståelse för psykotiska tillstånd (Dahlberg et al. 
2003).  
 

Tidigare forskning 
Vid schizofreni försvagas självet. Oro och rädsla att förlora jobbet eller bli stämplad 
som galen gör att människor med sjukdomen schizofreni kämpar för att uppvisa ett så 
normalt liv som möjligt. Samtidigt har dessa människor svårt att uttrycka sig och bli 
förstådda av omgivningen. Detta leder till interaktionsproblem och isolering. Att leva 
med sjukdomen schizofreni är både svårt och tärande. Dessa människor har svårt att 
fungera i samhället. Olika aktiviteter såsom att sova, arbeta, studera upplevs som svårt. 
För att orka leva med sjukdomen schizofreni behövs stöd och hjälp av andra människor 
(Geanellos, 2005). Enligt Pejlert, Asplund & Norberg (1999), är patienter som lider av 
schizofreni upptagna med sina inre upplevelser, samtidigt som de försöker förstå och 
lösa sina problem. Detta leder till ökad isolering för de patienter som vårdas på sjukhus. 
Vidare konstaterar Pejlert et al. (1999), att patienterna upplever att hoppet ökar när de 
skrivs ut från sjukhuset. Patienterna upplever dock trötthet och nedsatt energi. Detta 
påverkar deras liv avsevärt. Patienterna längtar efter ett normalt liv och någon att dela 
det med. Patienterna i Pejlert et al. (1999) studie hade lärt sig att hantera sin sjukdom, 
sina känslor och de problem som var relaterade till sjukdomen. För att människor med 
sjukdomen schizofreni skall bli bättre behöver de stöd, tröst och bekräftelse. Patienterna 
kände sig inte bekräftade när vårdaren var kritisk, dominant, sträng samt när vårdaren 
inte tog patienten på allvar. Detta skapade mycket smärta för patienten. Att vårdaren 
inte hade tid att avsätta till patienten samt att inte få den bekräftelse som varje människa 
bör få upplevdes också som obehagligt (Pejlert et al. 1999). Detta kan liknas vid det 
som Eriksson (1994), kallar vårdlidande. Denna form av lidande är kopplad till vården. 
Detta innebär att vårdaren via sina handlingar, kan antingen öka patientens lidande eller 
förhindra att patientens lidande ökar (Eriksson, 1994). Enligt Clinton, Lunney, Edwards, 
Weir & Barr (1998), kan sjuksköterskor hjälpa människor med sjukdomen schizofreni 
att övervinna känslan av ensamhet, att klara av utmaningar i det vardagliga livet samt 
förbättra deras dagliga liv genom support. Ett viktigt ansvar som sjuksköterskan har i 
detta arbete är att hjälpa dessa patienter att skapa nya relationer och utöka deras 
kontaktnät. Syftet med det sociala kontaktnätet är att hjälpa människor med sjukdomen 
schizofreni att klara av det vardagliga livet.  
 
PROBLEMFORMULERING 

Människor som lider av schizofreni har ofta bristande sjukdomsinsikt, och emellanåt en 
störd verklighetsuppfattning. Detta visar sig i form av att dessa människor ser, hör, 
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känner och upplever världen på ett annat sätt än omgivningen. Deras beteende kan 
upplevas som både skrämmande och obegripligt av sjukvårdspersonal och 
omgivningen. Detta kan leda till ett avståndstagande från denna patientgrupp, vilket i 
sin tur kan leda till en bristfällig vård med vårdlidande som följd. 
 
Människor med sjukdomen schizofreni vårdas inte bara inom den psykiatriska vården, 
utan även inom öppenvården och den somatiska vården. Detta innebär att även 
allmänsjuksköterskan måste inneha kunskaper om denna patientgrupp och deras 
problematik för att möjliggöra en god omvårdnad. En god vård innebär att 
sjuksköterskan har kunskap om både sjukdomen och de problem som sjukdomen leder 
till för människor med sjukdomen schizofreni. För att sjuksköterskan skall våga möta 
patienten där han eller hon är krävs det att sjuksköterskan har adekvata kunskaper om 
schizofrenins problematik och inblick i hur människor med sjukdomen schizofreni 
upplever sin livsvärld.  
 
Hur upplever människor med sjukdomen schizofreni sin livsvärld? 
 
Vilka kunskaper behöver allmänsjuksköterskan för att möjliggöra en god vård? 
 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur människor med sjukdomen schizofreni upplever sin livsvärld 
och därigenom synliggöra kunskaper som allmänsjuksköterskan behöver för att 
möjliggöra en god vård. 
 
METOD 

Narrativ analys har valts för att få inblick i hur människor med sjukdomen schizofreni 
upplever sin livsvärld. Dahlborg Lyckhage (2006, s. 139) refererar Ricoeur, som menar 
att när man analyserar texter handlar det inte bara om att analysera, utan även om att 
tolka och förklara texten. Vidare refererar Dahlborg Lyckhage (2006, s. 140) Öhlen, 
som menar att berättelser alltid har varit centrala i vårdandet och att berättelser har 
bidragit till ökad kunskap. Biografier, dagböcker, memoarer, brev handlar om 
berättelser skrivna av människor som på olika sätt upplever hälsa och/eller ohälsa, 
lidande och vård. Vid narrativ analys är det texten som ger svar på de frågor författaren 
har formulerat utifrån problemområdet. I texter med berättande karaktär finns det både 
en manifest och ett latent innehåll i texten (Dahlborg Lyckhage, 2006). Det manifesta är 
det uppenbara och tydliga i texten, medan det latenta är det dolda eller underliggande 
innehållet i texten. Både det manifesta och det latenta innehållet handlar om att förklara 
och tolka texten. Skillnaden mellan det manifesta och det latenta är att för att förklara 
det latenta innehållet krävs att författaren tillägnar sig en djupare abstraktionsnivå 
(Graneheim & Lundman, 2004).  
 

Litteratursökning och urvalsförfarande 
Litteratur som har ett narrativt innehåll kan exempelvis vara biografier, romaner, 
memoarer. Det viktiga när man väljer litteratur är att de kan ge svar på 
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frågeställningarna i arbetet. Det är även viktigt att reflektera över vald litteratur, vad det 
är för litteratur och varför man väljer just den litteraturen (Dahlborg Lyckhage, 2006). 
 
Bibliotekskatalogen Gotlib som tillhör folkbiblioteken i Göteborg, samt 
bibliotekskatalogen Gunda tillhörande Göteborgs Universitet användes vid 
litteratursökningen. Sökorden som användes var schizofreni, psykiatri, biografi och 
psykiska sjukdomar. Totalt gav sökorden på de båda bibliotekskatalogerna 1812 träffar. 
Författarna till uppsatsen använde sedan exklusionskriterierna närståendeperspektiv och 
sekundärkällor. Närståendeperspektivet valdes bort eftersom uppsatsen utgår från 
patientperspektivet. Sekundärkällor valdes bort eftersom uppsatsens författare vill fånga 
upp patienternas egna ord, tolkningar och beskrivningar av deras upplevelser av att leva 
med sjukdomen schizofreni. Inklusionskriterier var verklighetsbaserade berättelser. 
Detta för att uppsatsens författare eftersträvade att presentera berättelser ur verkliga 
livet i resultatdelen och inte fiktiva berättelser. Även om fiktiva berättelser kan bygga på 
sanna händelser så anser uppsatsens författare att berättelser tagna ur verkliga livet är 
mer trovärdiga. Tre biografier valdes för att besvara uppsatsens frågeställningar. Dessa 
biografier valdes därför att de på ett lättbegripligt, personligt, självutlämnade och 
intensivt sätt beskriver upplevelser av att leva med sjukdomen schizofreni. Mer 
information om biografierna se (bilaga, 1) i slutet av uppsatsen.  
 

Analys 
Analysförfarandet delas in i tre steg. Dessa steg är helhet, delar och sedan en ny helhet. 
Det första steget innebär att läsaren sätter sig in i texten. Den första läsningen bör 
präglas av öppenhet och texten bör läsas ett antal gånger så att den känns som en bekant 
helhet. Det är under den första läsningen som läsaren skaffar sig en första förståelse.  
Den egentliga analysen sker under andra steget. Analysen bör även här präglas av 
öppenhet, men även av reflektion (Dahlborg Lyckhage, 2006). För att erhålla en djupare 
förståelse av texten måste texten delas upp i mindre delar. Läsaren delar texten i delar 
genom att hitta meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter förs sedan 
samman i teman eller kategorier (Dahlberg, 1997). Den tredje fasen beskriver ett 
mönster utifrån de olika teman eller kategorier. En ny helhet skapas, vilket innebär att 
de olika delarna återigen sätts samman. Den nya helheten gör att texten kan beskrivas på 
ett nytt sätt (Dahlborg Lyckhage, 2006).  
 
Samtliga biografier lästes igenom av uppsatsens båda författare. Den första läsningen 
syftade till att författarna skulle få en första förståelse för texten och se helheten. 
Uppsatsens författare försökte sätta sina egna kunskaper, erfarenheter och förförståelse 
åt sidan genom att läsa texten med ett öppet sinne. För att erhålla en djupare förståelse 
av texten, samt dela upp texten i mindre delar genom att hitta meningsbärande enheter 
behövde uppsatsens författare läsa biografierna flera gånger. De meningsbärande 
enheterna hittades genom att texten systematiskt gicks igenom. Uppsatsens författare 
förde en ständig dialog med textmaterialet genom att ställa frågor till texten. De 
meningsbärande enheterna som gav svar på frågeställningarna i uppsatsen markerades 
och skrevs sedan ner på lappar och således blev analysen strukturerad och det blev 
lättare att skapa lämpliga huvudteman och subteman. Utifrån likheter och skillnader 
kopplades de meningsbärande enheterna till huvudteman samt subteman och därigenom 
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skapades en ny helhet. Resultatet i uppsatsen representerar den nya helheten av de 
berörda biografierna.  
 
RESULTAT 

Analysen har resulterat i två huvudteman och åtta subteman. Huvudtemana och 
subtemana representerar de meningsbärande enheterna som är mest framträdande och 
utmärkande i de valda biografierna och som är relevanta till uppsatsens syfte. 
Huvudtemat ”den schizofrena världen” har kopplats samman med fyra subteman. 
Rubriken ”den schizofrena världen” valdes därför att den på ett bra sätt speglar 
substansen i subtemana och binder ihop de subteman som handlar om problem som kan 
uppstå vid schizofreni. Rubriken ”vården” har även den kopplats samman med fyra 
subteman och speglar substansen i subtemana, vilka handlar om olika upplevelser som 
kan uppkomma i samband med vården. Huvudtemana har en kort beskrivande text om 
subtemana. Subtemana presenteras av citat som föregås av en kort beskrivande text där 
situationen förklaras. Författarna till uppsatsen använder sig av citat för att förtydliga 
upplevelserna. Den beskrivande texten där situationen förklaras har som syfte att 
underlätta för läsaren att hänga med i sammanhanget. De citat som presenteras i 
förkortad form har markerats med fyra punkter (….).  De fyra punkterna innebär att ett 
stycke eller mening har uteslutits. De stycken eller meningar som uteslutits är av mindre 
relevans för förståelsen av den enskilda situationen, enligt uppsatsens författare. 
Presentation av huvudtemana och subtemana se nedanstående figur.  
 
 
Huvudtema Subtema 
Den schizofrena världen Upplevelser av att leva i två världar 

Upplevelser av att höra röster 
Upplevelser av olika föreställningsidéer   
Upplevelser av olika känslor relaterade till symtomen 

Vården Upplevelser av att bli intagen på sjukhus 
Upplevelser av god vård 
Upplevelser av vårdlidande 
Upplevelser av välbefinnande  

Figur 1. Översikt över huvudtema och subtema. 
 

Den schizofrena världen 
Karaktärerna i de valda biografierna upplever att de stundtals lever i en annan värld, den 
schizofrena världen. De pendlar mellan den verkliga världen och den overkliga världen. 
Ibland har de förmåga att se gränsen mellan de två världarna. Att leva i den schizofrena 
världen är nära sammankopplad med hörselhallucinationer för samtliga 
biografiförfattare. Schizofrenin ger även upphov till underliga idéer. Symtomen skyddar 
karaktärerna från den verkliga världen, när den är som svårast och som mest tyngande. 
Symtomen som biografiförfattarna besväras av leder dock även till olika känslor såsom 
ångest, skuldkänslor, fruktan, ensamhet.  
  

 7



Upplevelser av att leva i två världar 
Samtliga biografiförfattare beskriver upplevelser av att leva i två världar. Detta upplevs 
både som negativt och positivt, overkligt och verkligt samt som en kamp mellan att ta 
sig från den ena världen till den andra. När den andra världen upplevs som en 
tillflyktsort från verkligheten är känslorna positiva. När den andra världen upplevs som 
en nedbrytande plats är känslorna negativa. Sechehaye (1980), beskriver sina 
upplevelser av att delvis leva i en annan värld och overklighetskänslorna som uppkom i 
samband med detta som något negativt. Sechehaye (1980), kallade den andra världen 
för Systemet eller Det belysta landet. Hon upplevde den andra världen som något 
negativt eftersom Systemet hela tiden straffade henne. Endast de som var medvetna om 
att de tillhörde Systemet var upplysta. 
 

Jag uppfattade det som en världsomspännande organisation som inbegrep alla människor. Högst upp 
satt de som befallde, som utdelade straff, det vill säga gjorde andra skyldiga. Men själva var de 
också skyldiga. Eftersom varje människa var ansvarig för alla, fick var och en av hennes handlingar 
återverkan på andra varelser. Ett oerhört, ömsesidigt beroende av varandra förenade alla människor i 
skuldens tecken. Alla tillhörde Systemet. Men bara några stycken var medvetna om att de gjorde det. 
Det var de som var ’upplysta’ som jag (Sechehaye, 1980, s. 38).  
 
Under lektionen då vi satt tysta och arbetade hörde jag ljuden från gatan: en spårvagn passera, folk 
diskutera, en häst gnägga, en bil tuta. Och jag tyckte att vart och ett av dessa ljud var lösryckt och 
skilt från sin källa, helt utan mening. Runt omkring mig såg mina kamrater med sina sänkta huvuden 
ut som robotar eller leddockor som styrdes av en osynlig mekanism (Sechehaye, 1980, s. 24).  
 

Sechehaye (1980), kunde många gånger se gränsen mellan de två världarna. Hennes 
förmåga till själviakttagelse bidrog till att hennes negativa syn till den andra världen 
förstärktes. Hon förde en ständig kamp mellan den verkliga världen och den overkliga 
världen. Genom olika handlingar försökte hon bryta cirkeln av overklighet och komma 
tillbaka till den verkliga världen.  

 
Jag skulle ha velat bryta denna cirkel av overklighet som fick mig att stelna mitt i denna elektriska 
orörlighet. När vi inte var på behandling brukade jag då ropa på en kamrat och be henne leka eller 
prata med mig. Men trots lekarna och samtalen lyckades jag aldrig komma tillbaka till verkligheten. 
Allt tycktes mig artificiellt, mekaniskt, elektriskt. För att bli kvitt denna känsla satte jag därför i gång 
att hetsa upp mig: jag skrattade, hoppade, vräkte omkull saker omkring mig, skakade dem för att 
försöka få liv i dem. Det var fruktansvärt plågsamma ögonblick (Sechehaye, 1980, ss. 25- 26).  
 

Sechehaye (1980), beskriver även att känslan av att befinna sig i den overkliga världen i 
början endast hade berört tingen runt omkring henne och inte människorna i hennes 
omgivning. Senare förändrades detta.  I takt med att sjukdomen förvärrades inkluderade 
overklighetstillstånden även hennes nära vänner. Även om hon kände igen vännerna, 
upplevde hon vännerna lika overkliga som tingen runt omkring henne. Sechehaye 
(1980), upplevde att hon slungades in i den overkliga världen allt djupare och att hennes 
kontakt med den verkliga världen blev alltmer svårare att upprätthålla.  
   

Under hela hennes besök försökte jag förtvivlat komma i kontakt med henne igen, känna att hon 
verkligen var där, levande och påtaglig. Men det gick inte. Även hon var en del av denna overkliga 
värld. Jag kände ändå mycket väl igen henne. Jag visste hennes namn och vem hon var och ändå 
verkade hon främmande för mig, overklig, som en staty (Sechehaye, 1980, s. 29). 
 

Green (2001), har en personlig relation till den andra världen, som hon kallar Yr. Hon 
söker sig till Yr när den verkliga världen blir för jobbig att leva i. På Yr kan hon gömma 
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sig när hon känner sig rädd, ängslig och när kraven från omgivningen blir för höga. 
Green (2001), upplever oftast den andra världen som något positivt. På Yr kan Deborah, 
som karaktären i boken heter, vara en speciell person, där kan hon känna att hon duger. 
Hon kan vara drottningen bland kungligheterna och gudarna i Yr. Där kan hon gå över 
himmelriket i den svaga vinden och känna att hennes liv är värd att leva. På Yr upplever 
hon inga negativa känsloyttringar, hon behöver heller inte tänka på vad som händer i 
den verkliga världen.  
 

Kungariket Yr hade ett slags neutral plats som kallades Fjärde Nivån. Man nådde den bara av en 
händelse, inte genom någon formel eller viljeakt. På Fjärde Nivån fanns det inga känslor att uthärda, 
inget förflutet och ingen framtid att skavas emot (Green, 2001, ss. 11-12).  
 
Här i sängen, på Fjärde Nivån, hade en framtid ingen betydelse för henne. Människorna i rummet 
bredvid antogs vara hennes föräldrar. Nå, gott. Men de var en del av en skuggvärld som höll på att 
upplösas och nu slungades hon befriad in i en ny där hon inte hade de ringaste bekymmer (Green, 
2001, s. 12).  
 

Ibland kunde Green (2001), se den verkliga världen samtidigt som hon befann sig i Yr. 
De gånger hon blev medveten om gränserna mellan de två världarna besvärades hon av 
ambivalenta känslor. Hon kände sig kluven när hon betraktade de två världarna 
samtidigt. 
  

Ibland kunde hon se ”verkligheten” från Yr, som om ridån mellan dem bara var ett flor. Vid sådana 
tillfällen blev hennes namn Januce, därför att hon kände sig som guden Janus med sina två ansikten 
– ett mot varje värld (Green, 2001, s.  21).  
 

Det fanns tillfällen då Green (2001), upplevde Yr som en plats fylld med skräck, smärta 
och förnedring. En plats som hon inte längre kunde känna sig trygg i. Hon upplevde att 
Yr straffade henne genom att förvandlas till en negativ och nedbrytande plats. De 
negativa känslorna uppkom oftast då Green (2001), försökte vara en del av den verkliga 
världen. De gånger verkligheten visade sig som en positiv värld och Deborah, som 
karaktären i boken heter, öppnade sig mot denna verklighet ställde sig Yr emot henne 
och motarbetade hennes vilja och önskan att få vara en del av verkligheten. Hon 
upplevde och trodde att hon svek Yr de gånger hon försökte hålla sig kvar i den verkliga 
världen, bland verkliga, normala och levande människor.  
 

Men någonting förändrades, och Yr förvandlades från en källa till skönhet och beskydd till en källa 
till fruktan och smärta. Långsamt tvingades Deborah att blidka och beveka, att falla från 
drottningskapet över ett ljust och tröstande Yr till fångenskap i dess mörkaste vrår. Hon var en 
kunglig bland gudar under de goda dagarna, förnedrad och eländig under de dåliga (Green, 2001, s. 
61). 

 
Vonnegut (1977), har en opersonlig och ytlig relation till den andra världen. Han kallar 
perioderna då han befann sig i den andra världen för tomrummen. Detta eftersom han 
inte kan redogöra för de perioderna i sitt liv. Han upplevde att han försvann och kom 
tillbaka. Samtidigt upplevde han inte att han förlorade kontakten med den objektiva 
verkligheten. Han tyckte att det helt enkelt hände så mycket annat under de perioderna.  
 

Tomrummen var på många sätt som rösterna. Det är svårt att säga precis när de började. Först var det 
bara nåt ögonblick eller två som jag inte kunde redogöra för. Sedan förlorade jag hela dagar. Jag 
kände att jag försvann och sen kände jag att jag kom tillbaka. Jag hade ingen chans att beräkna hur 
lång tid som gick mellan tomrummen. När jag kom ut ur dem kunde vem som helst ha sagt vad som 
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helst till mig. Jag skulle inte nödvändigtvis ha trott dem, men jag hade heller ingen möjlighet att 
avfärda det (Vonnegut, 1977, s. 125).    
 
Ibland när jag kom tillbaka från mina små kosmiska utfärder verkade det som om ingenting alls hade 
hänt medan jag varit borta, medan så mycket i själva verket hade hänt mig att det kändes som om jag 
hade lyckats klämma in ett år eller mer i ett enda ögonblick av alla andras tid. Andra gånger kändes 
det som om jag legat nedsövd. Flera år hade gått för andra, men inte för mig. På det ena eller andra 
sättet var jag ur rytm. Så mycket var helt klart (Vonnegut, 1977, s.125).   
 

Upplevelser av att höra röster 
Utmärkande för samtliga biografiförfattare som ingår i uppsatsen är också de starka 
upplevelserna av att höra röster. Hörselhallucinationerna upplevs som negativt av 
Sechehaye (1980), medan Green (2001) och Vonnegut (1977), upplever det både som 
negativt respektive positivt. Oftast blir hörselhallucinationerna starkare och intensivare i 
takt med att sjukdomen fortskrider. Sechehaye (1980), beskriver att hon snarare kände 
rösterna än hörde dem. Hon berättar om Systemet och dess order. Systemet var 
detsamma som det belysta eller upplysta landet. Systemet var schizofrenins värld, den 
andra världen. Därifrån kom rösterna och orderna till Renée, som karaktären i boken 
heter. Rösterna som Sechehaye (1980), hörde var nästan alltid av befallande karaktär 
som tog sig uttryck i form av olika order och befallningar som kunde få henne att helt 
utan anledning skada sig själv.  
 

Samtidigt fick jag order från Systemet, men jag uppfattade det inte som om de kom från röster. Ändå 
var de lika befallande som om de hade uttalats klart och tydligt. När jag till exempel satt och skrev 
på maskin beordrade mig plötsligt en kraft, som inte var någon impuls, utan snarare en befallning, att 
bränna upp min högra hand eller det hus jag befann mig i. Jag ville inte göra det och spjärnade emot 
allt vad jag orkade (Sechehaye, 1980, s. 44).  
 

Det fanns tillfällen då Green (2001), upplevde rösterna som något negativt. Det var de 
gånger hon hade kontakt med verkligheten, de gånger hon försökte vara en del av den 
verkliga världen som rösterna blev otrevliga. Rösterna var kopplade till den andra 
världen och till olika personer som endast fanns i den andra världen.  
 

Den flammande Anterrabae skrattade. Hur vågar du ställa dig på världens sida! Du kommer att bli 
bestraffad, din förräderska! Vägen till Yr spärrades framför henne (Green, 2001, s. 102).   
 

Oftast hade Green (2001), positiva upplevelser av rösterna. Rösterna tilltalade henne 
eftersom hon upplevde att de accepterade henne och stöttade henne. Hon kände 
gemenskap, något hon inte kunde känna i den verkliga världen. Under vissa stunder när 
rösterna inte gav sig tillkänna upplevde hon en saknad och oroade sig över att hon aldrig 
skulle få höra rösterna igen. Rösterna fyllde tomrummet som omgivningen hade 
misslyckats med. Rösterna bidrog till att Green (2001), inte kände sig ensam. Hon 
kände sig snarare utvald och speciell, att hon hade tillgång till en hemlig värld. En värld 
som ingen annan människa hade tillgång till.  
  

Några dagar senare, när hon lyckades komma för sig själv en stund, hörde hon en röst från 
någonstans säga med ett mjukt och mörkt ljud: Du är inte en av dem. Du är en av oss. Hon tittade 
efter rösten, men den var en del av den mosaik som blad och solsken bildade. Kämpa inte längre mot 
deras lögner. Du är inte en av dem. Efter en tid, då hon hoppades att höra rösten och blev allt mera 
sorgsen över att den försvunnit, fann hon den på nytt en stjärnklar kväll, ohörbar för de andra som 
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gick bredvid henne, samma djupa röst som talade som en poet: Du kan bli vår fågel, fri i vinden. Du 
kan bli vår vilda häst, som rister sitt huvud och inte känner skam (Green, 2001, s. 69). 
 

Vonnegut (1977), upplevde rösterna som något negativt och obehagligt i början av 
sjukdomsförloppet. Detta eftersom han inte var van att höra röster. Han kunde inte 
riktigt förstå varifrån rösterna kom. Samtidigt kunde han inte diskutera med rösterna, 
han kunde inte svara på det rösterna sade och han kunde heller inte ställa frågor.  
  

Så snart man hör röster inser man att de alltid funnits där. Det gäller bara att bli inställd på rätt 
våglängd. Rösterna var inte särskilt roliga i början. Delvis berodde det på att jag helt enkelt tyckte 
det var obehagligt att höra röster, vad de nu än sade, men de röster jag hörde först kom också nästan 
bara med dåliga nyheter. Dessutom verkade de inte tycka särskilt mycket om mig, och jag hade 
ingen möjlighet att svara på vad de sade. De första samtalen var ytterst ensidiga (Vonnegut, 1977, s. 
124).  
 

Senare under sjukdomsförloppet förändrades Vonneguts (1977), syn på rösterna. 
Rösterna upplevdes som något positivt, som ett trevligt inslag i livet. Han började 
uppleva rösterna som positiva när hans relation till rösterna förändrades. Relationen till 
rösterna fick en mer personlig prägel. Han kunde nu diskutera med rösterna helt logiskt, 
han kunde ställa frågor och få svar tillbaka. Han upplevde samtalen med rösterna som 
meningsfulla.    
  

Men sen kunde rösterna vara riktigt trevliga. Det kunde ofta vara nån avhållen persons röst, och även 
om det inte var det så kunde jag också prata, fråga om än det ena och än det andra, och få vettiga 
svar. Det fanns ju mängder av viktiga budskap som måste gå fram på nåt sätt. Mer traditionella 
kanaler som telefon och post hade brutit samman (Vonnegut, 1977, s. 125).  
 

Upplevelser av olika föreställningsidéer  
Sechehaye (1980) och Vonnegut (1977), är de biografiförfattare som beskriver olika 
idéer och föreställningar. Dessa föreställningar upplevdes som ytterst verkliga för 
biografiförfattarna. Karaktärerna i biografierna feltolkar olika sinnesintryck. Via 
sinnesintrycken tillskriver karaktärerna i biografierna orelaterad information stor 
betydelse. Sechehaye (1980), beskriver att vinden fick en särskild betydelse för henne. 
Genom vinden tolkade hon olika budskap om världen.  
 

Till slut begrep jag meningen med dess budskap: den iskalla vinden från Nordpolen tänkte krossa 
jorden, spränga den i bitar. Eller kanske var den ett förebud, ett tecken på att jorden skulle förintas 
(Sechehaye, 1980, s. 27).   
 
Så småningom kunde jag inte låta bli att anförtro mina kamrater att världen skulle gå under, att 
flygplan skulle komma och bomba oss och tillintetgöra oss (Sechehaye, 1980, ss. 27-28).  
 

Sechehaye (1980), hade även andra idéer som inte var förknippade med vinden. Hon 
upplevde exempelvis att hon hade munnen full av fåglar som hon tuggade på och att 
hon stängde in människor i mjölkförpackningar. Hon hade inte förmåga att förstå att 
dessa upplevelser endast fanns i hennes fantasivärld, utan trodde på allvar att det hände 
på riktigt.  
 

Så till exempel tyckte jag att jag hade munnen full av fåglar som jag tuggade på och som kvävde mig 
med sina fjädrar, sina krossade ben och sitt blod. Eller också såg jag människor som jag stängde in i 
mjölkförpackningar och som löstes upp, varefter jag förtärde deras ruttna lik. Det var fasansfullt. 
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Eller också bet jag huvudet av en katt som själv var i färd med att äta upp mig inifrån (Sechehaye, 
1980, s. 45).   
 

Vonnegut (1977), hade föreställningar om att han var en känd person. Han kopplade 
även det han hörde på radio och/eller det han såg på TV till olika föreställningsidéer.  
Han trodde exempelvis att han var direkt ansvarig för både jordbävningar och 
ekologiska katastrofer.  

 
Jag hade varit Hitler, Napoleon, Lincoln, Jesus, Jeanne d’ Arc, Bob Dylan, Billy the Kid, Bach, 
Wagner, Shakespeare och Nietzsche för att bara nämna ett par (Vonnegut, 1977, s. 218).   
 
Jag tvivlar på att jag kan ha haft särskilt mycket att skaffa med jordbävningen i Kalifornien eller vad 
som sändes på teve eller nåt annat av alla de oräkneliga saker jag kände mig ansvarig för. Men å 
andra sidan skulle jag inte ha tagit såna bisarra idéer på allvar, om det inte varit för alla de mirakel i 
mindre skala, som utan tvekan verkligen hände. Mina möjligheter att avgöra vad jag var eller inte 
var förmögen till smulades sönder i småbitar (Vonnegut, 1977, s. 219).  
 
På grund av mina ansträngningar hade oräkneliga liv räddats eller så hade den ekologiska katastrofen 
avvärjts eller så hade en ny medvetenhet fötts i världen eller, eller (Vonnegut, 1977, ss. 149-150).   
 

Vonnegut (1977), var även misstänksam mot personalen som vårdade honom på 
mentalsjukhuset. När hans mor kom för att besöka honom på mentalsjukhuset försökte 
han förklara för henne vad personalen gjorde med honom där. 
 

Våra första möten var tämligen osammanhängande. Jag försökte förklara för henne vad jag trodde 
man försökte göra med mig. De tappade ur mig allt blod och ersatte det med nånting annat och 
ändrade linjerna i mina handflator och (Vonnegut, 1977, s. 213).  
 

Upplevelser av olika känslor relaterade till symtomen 
De psykotiska symtomen leder till olika känsloyttringar av negativ art. Sechehayes 
(1980), försök att bryta cirkeln av overklighet och orderna från Systemet var kantade 
med mycket ångest och skuld. Hennes kamp och strävan att få vara i den verkliga 
världen gav upphov till starka ångestkänslor.  
 

Det var som om verkligheten hade lösts upp och lämnat alla dessa föremål och människor. En 
fruktansvärd ångest fyllde mig och jag sökte förgäves efter hjälp av något slag. Jag hörde samtal men 
förstod inte ordens innebörd. Rösterna verkade metalliska, utan klang eller värme. Då och då rycktes 
ett ord ur sitt sammanhang (Sechehaye, 1980, s. 22). 
 
En obeskrivlig ångest kramade mitt hjärta och ingen föresats i världen kunde dämpa den. Om jag 
vägrade lyda kände jag mig skuldmedveten och feg för att jag inte vågade, och ångesten förvärrades. 
Då upprepades ordern på nytt och ännu bestämdare. Om jag då till slut närmade mig elden och 
sträckte ut handen för att åtlyda befallningen, greps jag av en djup skuldkänsla, som om jag gjorde 
något orätt och ångesten var nu som allra starkast. Jag kände att om jag åtlydde orden så begick jag 
en operabel handling som var nedbrytande för min personlighet (Sechehaye, 1980, ss. 44-45).  
 

Sechehaye (1980), kände även skuld för sina tankar och för de planer hon konstruerade i 
sin hjärna om att skada alla människorna i världen. Skulden uppkom eftersom hon 
innerst inne var medveten om sina destruktiva och onda tankar om världen och 
människorna. Trots medvetenheten kunde hon inte förmå sig att sluta tänka dessa 
tankar.   
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Jag kände inom mig en skuld som var enorm. Den första tiden kände jag mig skyldig för min 
masturbation och för min fientlighet mot alla människor. Jag hatade bokstavligt talat folk utan att 
riktigt veta varför. Jag drömde och fantiserade ofta om att jag konstruerade en elektrisk maskin som 
sprängde hela världen i luften och alla människor med den. Men det jag tyckte var värst var att jag 
med min maskin skulle vilja förinta hjärnan på alla människor så att de blev robotar och bara lydde 
min order.  Det var min största och fruktansvärda hämnd (Sechehaye, 1980, s. 37).  
 

Att befinna sig i den andra världen, där människorna upplevdes som vålnader och där 
föremålen verkade vara teaterdekorer ledde till att Sechehaye (1980), förutom ångest 
och skuldkänslor även upplevde en total ensamhet. Hon kände att hon stod ensam i 
världen och att det inte fanns en enda människa som hon kunde anförtro sig åt och som 
kunde förstå henne.  
 

Och jag, jag hade gått vilse i detta landskap, isolerad, kall, naken i ljuset och utan mål. En tjock mur 
skilde mig från allt och alla. Mitt i denna ödslighet kände jag en ångest som inte går att beskriva. jag 
fick ingen hjälp från något håll. Jag var fruktansvärt ensam, den absoluta ensamheten. Detta var 
sinnessjukdomen, Det starka skenet var upplevelsen av Det overkliga. Det var att ständigt befinna 
sig i den mest totala overklighet (Sechehaye, 1980, ss. 35-36). 
 

I takt med att upplevelserna av den andra världen tilltog, fick vinden en särskild 
betydelse för Sechehaye (1980). Eftersom hon kopplade vinden till olika faror och 
hemska händelser upplevde hon fruktan. Hon berättar om fruktan och hennes försök att 
få kontroll över den.  
 

Den eftermiddagen var vinden starkare än någonsin, spöklikare också. Jag låg just och lyssnade på 
den, med hela min varelse, darrande, väntande på jag vet inte vad. Plötsligt vällde Fruktan, en 
fasansfull, gränslös fruktan, upp inom mig. Det var inte den vanliga ångesten inför det overkliga utan 
en verklig fruktan, den fruktan man känner inför en annalkande fara, en olycka (Sechehaye, 1980, s. 
26).  
 
Man antog att jag var överspänd, inte riktigt normal. För jag var alltid upphetsad, gjorde krumsprång, 
skrattade för full hals och bar mig åt som ett fån. Men dessa känsloyttringar var inte en lek av en ung 
vimsig flicka som inte kan behärska sig. I själva verket var de ett försök att få kontroll över min 
fruktan. När den kom över mig kände jag mig orolig och ängslig i väntan på den ’olycka’ som skulle 
ske (Sechehaye, 1980, s. 27).  
 

Green (2001), beskriver den fruktan hon kände när hörselhallucinationerna var otrevliga 
och hotelsefulla. Ju mer Green (2001), accepterade verkligheten, desto oftare hörde hon 
otrevliga röster. Terapin med psykoterapeuten gav resultat och detta var något som inte 
gillades av platsen Yr. Därför kom hotelser och motarbetning i form av 
rösthallucinationer. 
 

Hon väntade och hennes fruktan växte medan hennes andra sinnen upphörde att fungera. Hon kunde 
bara se i grått nu, och hade svårt för att höra. Hennes känsel var också på väg att försvinna, så att den 
verklighet som kontakten med hennes egen hud och egna kläder utgjorde blev vagare (Green, 2001, 
s. 84).   
 

Vonnegut (1977), hade svårt att sova på nätterna. Vid ett flertal tillfällen upplevde han 
att han ”såg” ett ansikte framför sig och kunde därför inte sova. Denna synvilla fyllde 
honom med skräck.  

 
Jag försökte intala mig att ansiktet egentligen var välvilligt och att den skräck jag kände berodde mer 
på en massa skit inom mig själv än på nån illvilja i visionen (Vonnegut, 1977, s. 91). 
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Simon, jag får ideligen dom där hemska attackerna av rädsla, frossbrytningar av ren fasa som lämnar 
mig alldeles matt och skakis. Jag försöker komma underfund med vad i helvete det är jag är rädd för. 
I natt trodde jag att hjärtat skulle stanna igen. Nu sitter jag och håller dig uppe bara för att jag är rädd 
för att gå och lägga mig (Vonnegut, 1977, s. 98).   

 

Vården 

Då sjukdomen fortskrider och biografiförfattarnas tillstånd försämras hamnar de på 
sjukhus. Sechehaye (1980), hamnar först på en öppen privatklinik för att sedan flyttas 
över till ett slutet vårdhem. Green (2001), blir intagen på mentalsjukhus och hamnar på 
en sluten avdelning. Även Vonnegut (1977), hamnar på en sluten avdelning på ett 
mentalsjukhus. Intagning på sjukhus upplevs med blandade känslor. På sjukhuset 
händer det mycket. De beskriver tillfällen då de kände sig väl omhändertagna av 
personalen. De beskriver även tillfällen då de kände sig illa behandlande och förbisedda. 
När deras tillstånd förbättras berättar de om den glädje och känsla av välbefinnande de 
kände.    
 

Upplevelser av att bli intagen på sjukhus 

Det finns både positiva och negativa beskrivningar om hur och varför 
biografiförfattarna upplevde intagningen på sjukhuset som positivt respektive negativt. 
Det handlar om trygghet, acceptans samt rädsla för att aldrig komma därifrån. För 
Sechehaye (1980), upplevdes den öppna privatkliniken som en lättnad. Där kände hon 
sig trygg och skyddad mot de psykotiska symtomen.  
 

Jag upplevde det först som en stor lättnad att vara i säkerhet, skyddad mot Systemets order. För jag 
hade inte rätt att gå till köket eller till andra ställen där jag kunde få tag i eld eller tändstickor 
(Sechehaye, 1980, s. 50).  
 

När det sedan bestämdes att Renée, som karaktären i boken heter, skulle flyttas till ett 
slutet vårdhem var känslorna inte så positiva längre (Sechehaye, 1980). Anledningen till 
att hennes känslor förändrades bottnade i hennes föreställningar om vad det innebar att 
hamna på ett slutet vårdhem för psykiskt sjuka människor. Hon trodde inte att hon 
någonsin skulle bli utskriven från det slutna vårdhemmet. Hennes försök att förhindra 
överflyttningen misslyckades. 
 

Jag kände en fasansfull ångest vid tanken på att komma in på ett hem för ’belysta människor’. Det 
var som om man hade undertecknat min dom att för alltid stanna i Ljuslandet. Jag bönade och bad att 
man skulle behålla mig, jag grät, jag lovade att aldrig mer lyda Systemet. Ingenting hjälpte, jag 
måste ge mig av. Mina löften var förresten ingenting värda, för jag kunde ju inte hålla dem 
(Sechehaye, 1980, s. 52).   
 

För Green (2001), upplevdes det som positivt att bli intagen på mentalsjukhus eftersom 
hon där fann acceptans och förståelse för sin sjukdom. Något som omgivningen såsom 
skola, hemmet, olika läkarmottagningar inte hade. På mentalsjukhuset var hon omgiven 
av människor som visade förståelse.   

 
Hemmet och skolan och alla läkarmottagningar som genljöd av den muntra anklagelsen: Det Är 
Inget Fel På Dig. Deborah hade vetat i många, många år att det fanns ett allvarligt fel – någonting 
som satt djupt, något mera än vad perioderna av blindhet, intensiva smärtor, förlamning, skräck och 
oförmågan att komma ihåg någonting alls kunde antyda. De hade alltid sagt: ”Det är inget fel på dig, 
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om du bara ville…” Här fanns åtminstone ett rättfärdigande av alla vredesutbrott på dessa 
mottagningar (Green, 2001, s. 26).   
 

Vonnegut (1977), var i början av sjukhusvistelsen likgiltig över var han befann sig. Det 
berodde på att Vonnegut (1977), i början av sjukhusvistelsen var upptagen med sina 
psykotiska symtom att han inte hade tid att fundera över var han befann sig eller varför 
han befann sig på ett mentalsjukhus.  
 

Jaha, här sitter jag alltså på sinnessjukhus. Det tog ett tag innan det där sjönk in. På sätt och vis visste 
jag det hela tiden. Simon och min far hade snackat om det och jag hade lyckats snappa upp ett och 
annat ord av vad de sade. Sköterskorna och vårdarna, de små rummen, sprutorna i baken, allt ledde 
så småningom fram till sanningen: - mentalsjukhus! Det tog ett tag innan jag orkade bry mig särskilt 
mycket om det. Jag var alldeles för upptagen av röster och visioner och allt det där. Jag var vagt 
medveten om att jag var på mentalsjukhus, men det var inte annorlunda än att vara nån annanstans. 
Var jag befann mig var ointressant (Vonnegut, 1977, s. 147).  
 

Senare började Vonnegut (1977), bry sig om var han befann sig och han tyckte inte att 
han passade in på ett mentalsjukhus. Han hade sedan tidigare sina föreställningar om 
vad mentalsjukhus var för ställen och han hade även föreställningar om vad det var för 
människor som vistades på dessa sjukhus. Han betraktade medpatienterna som offer 
men såg aldrig sig själv som offer. Han tyckte inte att han passade in på 
mentalsjukhuset. Detta medförde att han inte kände gemenskap med medpatienterna.  
 

Långsamt, långsamt sjönk det in. Allt stämde. Det här var ett riktigt mentalsjukhus med riktiga 
läkare och sköterskor. Det var inte bara nån sorts knäppig låtsaslek som min far eller nån annan 
riggat upp. Det enda konstiga med det här sjukhuset var att jag var patient där. Allting annat var hur 
logiskt som helst. Alla de andra patienterna passade precis in i mina föreställningar om vad ett 
mentalsjukhus var för nåt. De var alla offer på det ena eller andra sättet (Vonnegut, 1977, s. 148).   
 
De flesta av patienterna var äldre än jag. Jag var den enda där som hade långt hår och skägg. Några 
åderförkalkade gamlingar, en massa medelålders människor som supit sig fördärvade, ett par 
knarkare och några andra missanpassade satar. Jag oroade mig ganska mycket för att det här med att 
jag var så annorlunda än de andra skulle betyda att de inte riktigt visste hur de skulle ta itu med mitt 
problem, vad det nu var. Jag hade satts på fel dårhus, den saken var klar! På sätt och vis kunde det 
göra detsamma, men jag var tvungen att tänja hårt på definitionerna för att kunna känna nån 
samhörighet (Vonnegut, 1977, s. 148).    
 

Upplevelser av god vård 

Biografiförfattarna berättar om händelser och personal som bidrog till att lindra deras 
lidande. Sechehaye (1980), upplevde trygghet när hon visste att sköterskan alltid fanns i 
hennes närhet. Varje gång Sechehaye (1980), hörde rösterna befalla att hon skulle 
bränna upp sin hand fanns sköterskan alltid där och förhindrade detta, vilket betydde att 
hon inte behövde kämpa emot eftersom sköterskan såg till att hon inte kunde uppfylla 
ordern. Hon upplevde detta som tryggt och att hon med hjälp av sköterskan besegrade 
Systemet. Sechehayes (1980), rösthallucinationer var så starka och intensiva att hon 
många gånger blev helt lamslagen. Även om hon visste att det var fel och farligt att lyda 
rösterna kunde hon inte stoppa rösterna eller vägra att lyda. Hon behövde hjälp.     
 

Jag försökte då komma ut i köket för att få tag på tändstickor eller bränna mig på elden i spisen. 
Gasen lockade mig inte för enligt Systemet var dess låga oren eftersom den framställdes på 
konstgjord väg av människor. Men en sjuksköterska följde efter mig så snart hon märkte att jag gick 
ut ur vardagsrummet eller mitt eget rum och hindrade mig från att ta mig in i köket. Vad jag blev 
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lättad då jag märkte att det var absolut omöjligt att utföra orderna! Jag var ännu tillräckligt normal 
för att känna – inte förstå – att lydnad mot Systemets order innebar att min personlighet skulle ta 
allvarlig skada. Och när sjuksköterskan hindrade mig från att utföra dem behövde jag inte längre 
kämpa mot dem (Sechehaye, 1980, s. 50).  
 
Då jag kände mig driven av impulsen att bränna mig sprang jag ut ur mitt rum och ner till köket. Om 
jag fann detta låst stod jag kvar en stund framför dörren och då det inte var annat att göra gick jag 
upp till mitt rum igen. Men oftast stod jag alldeles stel framför den där dörren och kunde inte ta mig 
därifrån, fastän jag kände mig trött att jag knappt kunde hålla mig upprätt. Då blev jag väldigt glad 
när sköterskan kom och tog mig i armen och förde mig till mitt rum eller till vardagsrummet 
(Sechehaye, 1980, s. 51).  

 
På mentalsjukhuset där Green (2001), var intagen fanns det både lämplig och olämplig 
personal. En av vårdarna var speciellt omtyckt bland patienterna. Detta för att han 
respekterade alla, oavsett om de var patienter eller inte. Hans finkänslighet och 
vänlighet gentemot patienterna bidrog till att patienterna kände att det fanns någon som 
faktiskt verkade förstå dem. 
 

McPherson å andra sidan var en stark man, till och med lycklig. Han ville att patienterna skulle vara 
lika honom, och ju närmare de kom att likna honom, desto bättre kände han sig. Han vädjade alltid 
till likheten mellan dem, aldrig på ett krävande sätt utan finkänsligt, oförmärkt, och när något av den  
framträdde välkomnade han det (Green, 2001, s. 75).  
 

När Green (2001), hade otrevliga upplevelser av hörselhallucinationerna kunde hon bli 
helt paralyserad. När sjuksköterskan uppmärksammade detta kände sig Green (2001), 
lättad. För att komma ur det psykotiska tillståndet krävdes det snabb vård från 
vårdpersonalens sida. När Green (2001), blev psykotisk befann hon sig djupt inne i 
platsen Yr och var många gånger inte kapabel att be personalen om hjälp eller väcka 
personalens uppmärksamhet på något sätt.   

 
Ljuset tändes utifrån och nyckeln skrapade i låset. ”Ville bara kolla”, sade sköterskan i det nya 
skiftet glatt, men när hon såg Deborahs ansikte vände hon sig till den som stod bakom henne. 
”Avbryt ronden och gör i ordning en inpackning.” Deborah visste inte vilket uttryck hon bar framför 
vilket jag, men hon kände en stor lättnad. Hjälp var på väg, tillkallad av något av den förtvivlan som 
tydligen läckte ut genom masken (Green, 2001, s. 117).  
 

Vonnegut (1977), upplevde ibland att personalen försökte förstå honom. Det var 
speciellt en läkare Vonnegut (1977), tyckte både respekterade honom och försökte 
förstå hans problematik. De kunde sitta och föra intressanta och sofistikerade 
diskussioner om exempelvis religion, men de diskuterade även Vonneguts (1977), 
problematik. Läkaren förkastade inte Vonneguts (1977) avvikande beteende som 
galenskap, utan visade respekt vilket Vonnegut (1977), uppskattade mycket.   
 

En läkare som hette McMild och jag hade några mycket intressanta, sofistikerade och världsvana 
samtal om rysk litteratur, religion och en massa annat. Vi satt där och kom överens om att allt jag 
gjort var ganska logiskt. Det var ju trevligt att han inte bara förkastade alltihop som galenskap. Han 
visade en viss respekt för saken, den sorts respekt den förtjänade. Jag fick inte lära mig nåt som jag 
inte redan visste, men samtalen var ju trevliga i och för sig (Vonnegut, 1977, s. 157).  
 
Stackars doktor McMild, den räddande ängeln på Hollywood Hospital! Mannen som tillät oss 
behålla en skärv av vår värdighet (Vonnegut, 1977, s. 215).  
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Stackars doktor McMild! Han hade verkligen försökt bli en bra läkare, ganska mycket på samma sätt 
som jag försökt bli en god hippie. Han hade handlat förnuftigt och med stark känsla. Han höll de 
nobla principerna i ära (Vonnegut, 1977, s. 215).  
 

Upplevelser av vårdlidande 
Karaktärerna i biografierna upplevde att vårdpersonalen genom olika handlingar bidrog 
till att öka deras lidande istället för att lindra deras lidande. Sechehaye (1980), berättar 
om avdelningens föreståndarinna, som var mycket intresserad av psykiska avvikelser. 
Föreståndarinnans attityd skapade dock ett vårdlidande för Sechehaye (1980). När de 
psykotiska symtomen tog överhanden och Sechehaye (1980), kände sig tvungen att lyda 
befallningarna från rösterna, gjorde föreståndarinnan inga försök till att stoppa 
impulserna.   
 

När hon såg mig styra kurs på köket gömde hon sig och lät mig följa min impuls i stället för att 
spärra vägen för mig och hindra mig från det. Hon smög efter mig för att se vad jag tänkte göra. Hon 
lät mig löpa linan ut och ingrep inte förrän i sista stund just då jag sträckte ut handen mot elden eller 
mot tändsticksasken. Ibland kände jag henne bakom mig och jag hatade henne för att hon på det 
sättet lät mig kämpa ensam mot mina impulser och utföra ordern, en kamp som jag för övrigt alltid 
blev tvungen att ge upp…. Denna föreståndarinnas attityd var långtifrån bra för mig (Sechehaye, 
1980, s. 51).  
 

Sechehaye (1980), berättar om en incident då en medpatient stal all hennes frukt en natt. 
Sechehaye (1980), blev rädd och när nattsköterskan kom berättade Sechehaye (1980), 
om händelsen. Nattsköterskan trodde inte på henne utan anklagade henne för att ljuga 
istället. När det senare uppdagades att Sechehaye (1980) hade talat sanning, brydde sig 
nattsköterskan inte om att be om ursäkt, utan skrattade bort hela händelsen istället.   

 
Hon såg strängt på mig och sade: ’Mademoiselle, kom inte med några lögner, det lönar sig inte här. 
Det ni säger är omöjligt. Kvinnan mitt emot har vägrat att äta i tre år så vi måste sondmata henne.’ 
Och då jag stod på mig sade hon: ’Men så tig då med era lögner, jag skall minsann tala om för 
doktorn hur ni bär er åt’. Och hon gick sin väg. Jag var alldeles lamslagen och frågade mig själv om 
jag hade drömt hela historien med fruktstölden. Det var första gången i mitt liv som jag hade 
anklagats för lögn. Men på kvällen när sköterskan gjorde i ordning kvinnan för natten upptäckte hon 
päronstjälkar, kärnor och ett halvt äpple. Hon vände sig mot mig, skrattade och utbrast, utan ett ord 
till ursäkt: ’Jaha, det var alltså sant!’ (Sechehaye, 1980, s. 55).   

 
Sechehaye (1980), hade en sköterska som tog hand om henne. Sechehaye (1980), kände 
trygghet när hennes tillvaro var strukturerat. Hon hade fasta rutiner samt ett fåtal 
människor som var involverade i hennes vård. De gånger hennes rutiner rubbades ökade 
hennes lidande. Hon berättar om en gång då hennes sköterska åkte på semester.  

 
Månaderna gick och så en dag kom inte min sköterska som vanligt. Hon hade åkt på semester. Jag 
fick en fruktansvärd chock. Hela natten skrek jag av förtvivlan och ilska. Jag tyckte att hela världen 
hade rasat samman. Hennes frånvaro var outhärdlig för mig och jag led ohyggligt. Jag vägrade 
acceptera att hon hade lämnat mig. Dessutom var jag ond på ’mamma’ som hade låtit henne resa. Jag 
fick bo ett par veckor hos ’mamma’, men trots det kände jag mig övergiven för det var min sköterska 
som gav mig mat, hjälpte mig med mina toalettbestyr och fick mig att arbeta en smula (Sechehaye, 
1980, s. 82). 
 

Green (2001), upplevde också vårdlidande. Många gånger blev det bråk mellan 
patienterna. Green (2001), upplevde att personalen dessa gånger brydde sig mer om den 
bråkigaste av patienterna och ägnade mindre tid åt de andra. Detta resulterade i att det 
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kunde dröja innan personalen låste upp dörren till badrummet så att hon kunde tvätta 
sig. Ingen personal verkade bry sig om Greens (2001), mat blev kall eller stulen av 
medpatienterna. Personalens beteende bidrog till att Green (2001), dessa stunder kände 
sig mindre viktig än de andra patienterna eftersom de fick mer uppmärksamhet av 
personalen. 
 

På grund av all upphetsningen dröjde det en halvtimme innan hon fick en vårdare att låsa upp 
badrummet, så att hon kunde tvätta av sig en smula. Här som på andra håll favoriserades de 
angripande framför de angripna. De var inte så långt borta från världen när allt kom omkring. 
Deborah tänkte en förbannelse över hela systemet. De kunde ha kväst Helene på ett hårdhänt sätt, 
men de bekymrade sig om henne, de var intresserade. När hon hade befriat sig från Helenes lunch, 
gick hon till sin säng, där hennes egen kalla mat väntade, sedan hälften hade ätits upp av en patient 
som låg nära fönstret (Green, 2001, s. 76).   
 

Green (2001), berättar om att bristen på kontakt med personalen ledde till att hon kände 
sig väldigt ensam. Hon upplevde att personalen drog sig undan och att de inte ville ha 
kontakt med henne mer än nödvändigt. När då Carla, som var en av medpatienterna 
ibland kom till hennes rum för att prata lite med henne blev hon glad. Att Green (2001), 
uppskattade dessa besök så mycket berodde till stor del på att hon inte hade så mycket 
kontakt med personalen eftersom de hade en tendens att dra sig undan. När hennes 
medpatient Carla besökte henne kände sig Green (2001), sedd och bekräftad.  
 

Ibland kom Carla in och pratade med henne, berättade avdelningsskvaller och vad som hänt under 
dagen. Deborah kunde inte säga hur mycket dessa besök betydde. De var ibland de enda mänskliga 
kontakter hon hade på flera dagar, för hennes ansikte på kudden hade ett uttryck som jagade 
vårdarna på flykten; de ställde ner brickan eller räckte fram plaggen och lämnade henne utan ett ord 
eller ens en nick (Green, 2001, s. 140).     
 

Green (2001), berättar även om att sjuksköterskorna och vårdarna var ”blinda” då de 
valde att inte se hennes brännsår som hon orsakade själv med hjälp av cigaretter. Hon 
brännskadade sig själv eftersom smärtan hon kände inombords var outhärdlig. Genom 
att brännskada sig själv minskade smärtan. Trots att såren varade sig och luktade illa var 
det ingen av personalen som uppmärksammade detta. Green (2001), visste att 
personalen hade sett hennes sår men att de sedan valde att låtsas att de inte hade sett 
brännsåren. Förutom att såren förvärrades på grund av den uteblivna omvårdnaden, 
bidrog personalens agerande till ett ökat psykiskt lidande.  
 

Under några dagar förblev såren en hemlighet, även om hon måste flytta till ett nytt ställe på huden, 
när de gamla såren började bli infekterade och vara sig. Hon var road men inte förvånad över hur 
blinda sjuksköterskorna och vårdarna var. Såren varade sig och luktade illa, och ingen lade märken 
till dem. Hon tänkte: Det är därför att de egentligen inte vill titta på oss (Green, 2001, s. 195). 
 

Vonnegut (1977), upplevde att personalen inte förklarade vad det var för fel på honom 
samt att de inte kunde svara på hans frågor. Han fick dra slutsatser om sin problematik 
själv. Han upplevde att personalen drog sig undan och att de undvik att ta kontakt med 
honom. Eftersom personalen drog sig undan honom kände han sig som ett hopplöst fall 
emellanåt.  
 

Vad gjorde de för mig egentligen? Medicin tre gånger om dan. Ingen läkare tycktes finna nån 
anledning att försöka förklara för mig vad det var som hänt eller, framförallt, vad jag skulle göra för 
att undvika att det skulle hända igen (Vonnegut, 1977, ss. 156-157).  
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På sjukhuset fick jag inga såna råd eller några råd alls. Jag lämnades för det mesta i ett vacuum, där 
jag så gott jag kunde fick räkna ut saker och ting på egen hand, om det nu var avsiktligt eller på 
grund av försummelse (Vonnegut, 1977, s. 157).  
 

Jag satt i det lilla fönsterlösa rummet. Det var ett fullständigt mysterium för mig varför jag var där, 
när jag skulle få gå på toaletten, när maten skulle komma, när pillerna skulle komma. Jag hade 
förlorat allt hopp om att det nånsin mer skulle hända mig nåt trevligt. Ingen hade hälsat på mig på 
evigheter. Varken sköterskorna, vårdarna, läkarna, patienterna eller nån annan ville ha nånting med 
mig att göra. Jag var ett hopplöst fall (Vonnegut, 1977, s. 220).  
 

När läkarna bestämde att Vonnegut (1977), skulle få elchocksbehandling var det ingen 
som förklarade för honom hur denna behandling gick till. Vonnegut (1977), upplevde 
att hans åsikter inte var viktiga och att han inte kunde påverka läkarnas beslut. 
Personalen förberedde honom heller inte inför behandlingen. Bristen på information om 
behandlingen och när behandlingen skulle genomföras ledde till oro och rädsla för 
Vonnegut (1977). 

 
De använde sig av elektrochocker på mig. Varken jag eller mina föräldrar och vänner kunde göra det 
minsta för att hindra dem. Jag var fullkomligt dödförskräckt. De gjorde antagligen en hel del nytta. 
De varnade mig inte på minsta sätt i förväg. En morgon dök min frukostbricka bara inte upp och jag 
visste vad det betydde. Mina mycket vettiga försök att undvika behandlingen är det bästa bevis jag 
har på att jag redan var i ganska bra skick. Jag diskuterade saken fullkomligt logiskt med 
sköterskorna…. Jag tror att det här var ännu ett sånt där glapp i hierarkin. Sköterskorna visste att det 
var okej med mig, vårdarna visste att det var okej med mig, men läkarna som gav order hade inte 
fattat galoppen ännu. De var flera dagar efter (Vonnegut, 1977, s. 223).   
 
Om jag nånsin skulle känna att jag var på väg att bryta ihop igen skulle jag välja elchocksbehandling 
framför en massa andra saker. Det enda jag fortfarande är härsken över är att de aldrig gjorde minsta 
försök att klara ut de missuppfattningar jag hade om saken och att de inte använde sig av det tidigare. 
När de äntligen tog till det behövde jag det faktiskt inte längre (Vonnegut, 1977, s. 224).  

 

Upplevelser av välbefinnande 
Stunder av välbefinnande upplevde samtliga biografiförfattare. Sechehaye (1980), 
upplevde välbefinnande när hon hade kontakt med normala och levande människor och 
när hon inte slungades in i den overkliga världen. Fasta rutiner i vardagen som när hon 
exempelvis lagade mat, bidrog till att hon ibland kunde bryta cirkeln av overklighet och 
komma tillbaka till verkligheten. I takt med att sjukdomstillståndet förbättrades 
upplevde hon även lycka när hon var ute i naturen och senare även när hon befann sig 
på ställen där det fanns många människor. Hennes resa tillbaka till verkligheten byggdes 
upp steg för steg. Sechehaye (1980), beskriver hur mycket hon uppskattade och hur 
tacksam hon var över de stunder då hon befann sig i den verkliga världen. Detta fick 
henne att känna sig lycklig och ett ovärderligt välfinnande infann sig inom henne och 
hon började njuta av allt som världen hade att erbjuda.  
 

Vad jag var lycklig när saker och ting förblev i sin vanliga ram, när människorna var levande och 
normala, och framför allt när jag hade kontakt med dem (Sechehaye, 1980, s. 26).  
 
Ibland återvänder jag till verkligheten tack vare de invanda rörelser jag gör då jag lagar maten och 
smakar av den vid den varma spisen. Då har jag inte längre någon lust att gå och lägga mig, för jag 
vill njuta av detta ovärderliga välbefinnande som nu bara förrunnas mig sparsamt, som ur en 
droppflaska (Sechehaye, 1980, s. 31).  
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Min verklighet byggdes upp bit för bit och jag blev allt lugnare och friare. Jag kände mig särskilt 
lycklig ute i naturen, i synnerhet i skogar och vid sjöstränder, långt från människors blickar. Därefter 
började jag också njuta av stadens nöjen, vackra varuhus, tesalonger, ställen där det var liv och 
rörelse (Sechehaye, 1980, s. 95).  
 

Green (2001), hade under lång tid befunnit sig på Yr och avskärmat sig från den 
verkliga världen. Yr representerade ofta en trygg plats medan den verkliga världen 
upplevdes som otrygg, en värld där hon inte riktigt passade in. Green (2001), hade 
förlorat hoppet och meningen med livet. Framtiden såg dyster ut och många gånger 
trodde hon inte att hon hade någon framtid. Samtidigt var hon rädd för framtiden och att 
hon inte skulle klara sig i den verkliga världen. Hon återupptäcker världen när hon 
slutligen börjar frigöra sig från Yr. Gamla minnen och positiva känslor kommer tillbaka 
och hon känner nyfikenhet, hopp och förväntan inför det som framtiden har att erbjuda 
henne. Hon känner dofterna från blommorna, ser världens färger och upptäcker för 
första gången på länge verkligheten så som den egentligen är.  
  

Nu när hon bar på denna bävande men växande övertygelse om att hon levde, började hon förälska 
sig i den nya världen (Green, 2001, s. 233). 
 
Utomhus var vinterluften kyligt vass. Deborah fann världen makalöst vacker. Någonstans bortom 
Reservatets häck steg rök och ibland kunde hon känna hur den luktade.  Bredvid henne gick en vän 
och i terapiverkstaden fanns ett ritblock som väntade på att bli fyllt med linjer. Hon försökte hejda 
den tacksamhet och den hunger som flödade över inom henne, men hennes ögon fylldes med 
världens färger och dimensioner och den besläktade mänskliga rasens lagar – rörelse och tyngd, 
orsak och verkan, vänskap och en känsla av ett mänskligt jag (Green, 2001, s. 235). 
 
Hon hade haft en tid – den återkom nu med en överväldigad meningsfullhet – när hon fortfarande 
hörde samman med livet och hade levat med en glad och intensiv hunger därför att det fanns ett nu 
och framtid (Green, 2001, s. 242). 

 
Långsamt började Deborah se färgerna. Hon såg formen på träden och deras färg och 
promenadvägen och häcken och ovanför häcken vinterhimlen. Solen gick ner och nyanserna började 
vibrera i skymningen, gav ytterligare dimension åt Reservatet. Och långsamt började det gå upp för 
Deborah, först på ett vagt sätt men så småningom med allt större tyngd, att hon inte skulle dö. Det 
kom till henne med en allt större klarhet, att hon skulle bli något mera än odöd, att hon skulle komma 
att leva. Det var en känsla av undran och bävan, av stor glädje och oro. ”När blir det?” sade hon till 
den annalkande natten. Och förstod i samma nu att det redan hade börjat (Green, 2001, s. 226).  
 

Även Vonnegut (1977), beskriver upplevelser av glädje och välbefinnande. Under hans 
vistelser på mentalsjukhuset trodde han många gånger att han aldrig skulle få uppleva 
lycka och välbefinnande igen. Vonnegut (1977), trivdes bäst när han befann sig på 
kollektivet som han hade startat med några vänner. På kollektivet odlade de grönsaker, 
födde upp getter och levde ett stillsamt och lugnt liv. Kollektivet var en lugn och trygg 
plats och han hade sina vänner där. 
 

Nästa morgon steg jag upp i den första gryningen. Min mage kändes utmärkt, ute var det till och med 
ännu varmare än i går, himlen var nästan sommarblå utan ett moln i sikte. Januari? Det som varit en 
våraning var nu helt överväldigande. Jag hämtade lite vatten från bäcken och gick sen och strosade 
runt vårt idylliska hem medan jag väntade på att de andra skulle vakna och dela denna underbara, 
underbara dag med mig (Vonnegut, 1977, s. 86).  
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DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i tre underrubriker. Dessa underrubriker är metoddiskussion, 
resultatdiskussion samt betydelse för vårdandet. Metoden behandlas i 
metoddiskussionen. Resultatet diskuteras i resultatdiskussionen, där vi kommer att 
använda oss av litteratur och vårdvetenskapliga artiklar i syfte att förstärka vårt resultat. 
Förslag på tillämpningar i praktiken ges i den sista underrubriken.  
 

Metoddiskussion 
Vid litteraturstudier är det två analysmetoder som är lämpliga när syftet är att beskriva 
människors livsvärld: Kvalitativa artiklar och narrativer. Nackdelen med att bygga sitt 
resultat på kvalitativa artiklar är att data insamlade utifrån exempelvis intervjuer redan 
har blivit analyserade av artiklarnas författare. Eftersom vi ville bygga vårt resultat på 
berättelser skrivna av personer som har haft schizofreni valde vi att analysera tre 
självbiografier. Via självbiografierna fick vi direkt tillgång till människors upplevelser, 
tolkningar och beskrivningar av sin problematik. Det optimala hade varit att intervjua 
människor som har eller har haft schizofreni. Vissa frågeställningar hade då utvecklats 
mer och analysmaterialet hade blivit mer heltäckande. Empiriska studier på 
kandidatnivå rekommenderas dock inte vid Högskolan i Borås av förståeliga skäl.   
 
Det svåra med uppsatsens problemområde är att det finns ett begränsat antal 
självbiografier att tillgå. Eftersom vi bor i Sverige och kommer att arbeta inom svensk 
sjukvård hade det varit bra om vi hade hittat självbiografier skrivna av personer som 
lever eller levde i Sverige under sjukdomsperioden. Det hade även varit bra om vi hade 
hittat självbiografier som ligger så nära vår tid som möjligt. Vi tror att vi hade kunnat ta 
till oss biografierna på ett annat sätt. Detta har dock inte varit möjligt då det inte finns 
verklighetsbaserade berättelser om schizofreni skrivna av personer som har/haft 
sjukdomen schizofreni och som bor i Sverige. Berättelserna vi har analyserat äger rum i 
USA och i Italien. Två av berättelserna utspelar sig före femtiotalet och en berättelse 
utspelar sig under sjuttiotalet. Sjukdomens symtom är dock detsamma oavsett var man 
bor och under vilken tidsperiod man blir sjuk. Även om symtomen kan skifta i intensitet 
och frekvens från människa till människa. Det finns dock både samhälleliga, kulturella 
och medicinska aspekter läsaren bör ha i åtanke när vederbörande läser resultatet. Dessa 
aspekter kan ha påverkat biografiförfattarnas beskrivningar och tolkningar i något 
avseende. Biografiförfattarna led av sjukdomen schizofreni vilket innebär att de var 
ganska splittrade under en period. Detta innebär i sin tur att det finns frågetecken kring 
hur mycket dessa människor egentligen kommer ihåg av händelserna och 
konversationerna med människorna i deras omgivning. Å andra sidan är varje 
människas personliga upplevelser unika och givande, och det är just detta som 
uppsatsens författare har haft som mål att beskriva för läsaren. Självbiografierna är 
skrivna på ett personligt, självutlämnade, intensivt och ibland även humoristiskt sätt. 
Detta gör att läsaren kastas rakt in i schizofrenins värld och nästan känner det som 
biografiförfattarna har känt och vill förmedla genom sina berättelser.  
 
Analysen har tagit mycket tid i anspråk då det är mycket material i varje enskild 
biografi som måste gås igenom. För att fånga upp de meningsbärande enheterna måste 
biografierna läsas igenom ett antal gånger. Att skapa huvudteman och subteman har 
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också tagit sin beskärda del i anspråk, då vi i början tyckte att allt var relevant att ta med 
i uppsatsen. Det var svårt att avgränsa arbetet. Ju fler gånger vi läste biografierna desto 
tydligare blev mönstret och de meningsbärande enheterna blev till slut synliga och 
kunde identifieras. Vilka benämningar de olika huvudtemana och subtemana skulle ha 
var i det stora hela lätt att avgöra, förutom två subteman där vi fick tänka till ännu mer. 
När det gäller schizofreni är det många teman som hör ihop fast samtidigt är de helt 
skilda teman med olika innebörder. Därför skapade vi två huvudteman. Varje 
huvudtema kopplades sedan ihop med de subteman som hör ihop. På så sätt blev 
resultatet strukturerat och lättöverskådligt.  
 

Resultatdiskussion 
Genom att vi i vårt resultat har beskrivit hur människor som lider av schizofreni 
upplever sin livsvärld, och därigenom synliggjort kunskaper av betydelse för 
allmänsjuksköterskan, anser vi att uppsatsens syfte därmed är uppfyllt.  
 
I resultatet presenteras teman som är karakteristiska för sjukdomen schizofreni. 
Karaktärerna i biografierna berättar om hur det känns att förlora fotfästet, 
verklighetsförankringen och helt uppslukas av galenskapens värld, den schizofrena 
världen. De berättar om sin kamp tillbaka till verkligheten, om att vara mentalpatient, 
om längtan efter trygghet, acceptans, om rädsla för att inte klara av att leva i den 
verkliga världen. De delar med sig av sina upplevelser av respekt, empati och förståelse 
de fick från vårdpersonalen. De delar även med sig upplevelser av försummelse och 
vårdlidande. Under deras sjukdomsperioder var de så upptagna med att förstå sin 
sjukdom samtidigt som de många gånger försökte förstå vårdgivarnas beteende 
gentemot dem.  
 
I resultatet framgår tydligt att karaktärerna i biografierna pendlar mellan två världar, den 
verkliga världen och den overkliga världen. Biografiförfattarnas koppling till den 
overkliga världen varierar. Det som skiljer mellan biografiförfattarnas upplevelser är 
själva känslan av att leva i två världar och hur djupt rotad denna känsla är. När den 
andra världen upplevs som en tillflyktsort från verkligheten är känslorna positiva. När 
den andra världen upplevs som en nedbrytande plats är känslorna negativa. Sechehaye 
(1980) och Green (2001), har en väldigt personlig och nära relation till den andra 
världen. Den andra världen har fått ett namn, de har skapat ett eget språk som de 
använder när de har kontakt med den andra världen, de har även identifierat olika 
personer i den andra världen. Dessa personer har fått olika namn och olika positioner. 
Vonnegut (1977), däremot har en opersonlig och ytlig kontakt till den andra världen. 
Sechehaye (1980), är den biografiförfattare som upplever den andra världen enbart som 
något negativt. Intellektuellt kan hon ofta se gränsen mellan de två världarna, 
känslomässigt befinner hon sig i ett mörkt töcken. Hennes förmåga till själviakttagelse 
är också en av faktorerna till varför hon har en negativ syn på den andra världen. En 
annan faktor är att hon upplever den andra världen som ond, en värld som hela tiden 
straffar henne. Hon berättar hur hon alltid försökte bryta cirkeln av att befinna sig i den 
overkliga världen genom olika handlingar. Hon vill helst befinna sig i den verkliga 
världen och ha kontakt med normala, vanliga och levande människor. Gemensamt för 
alla tre biografiförfattare är känslan av förändring, en förändring de har svårigheter med 
att förstå. Koivistos, Janhonens & Väisänens studie (2004), visar att när en patient går in 
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i ett psykotiskt tillstånd är det svårt för vederbörande att förstå vad som händer. Denna 
känsla av förändring och förlorad kontroll blir därför skrämmande. Av den anledningen 
bör sjuksköterskan förklara för patienten vad som händer, varför det händer samt 
försöka få patienten att klara av de psykotiska stunderna. Att patienten får hjälp när han 
eller hon befinner sig i ett psykotiskt tillstånd skyddar vederbörande från sårbarhet. 
 
I resultatet framkommer det också att karaktärerna i biografierna har 
hörselhallucinationer. Upplevelserna av att höra röster verkar vara lika starka för 
samtliga biografiförfattare. Intensiteten och frekvensen är likartad. Det som skiljer 
mellan biografiförfattarnas upplevelser är vilka känslor de förknippar med detta 
symtom. När rösterna uppfattas som trevliga, roliga, snälla, hjälpande blir 
känsloresponsen positiv. När rösterna uppfattas som onda, otrevliga, dominanta blir den 
naturliga känsloresponsen negativ. Enligt Sayer, Ritter & Gournay (2000), bör vårdaren 
vara uppmärksam och visa hänsyn när människor har hörselhallucinationer. Dessa 
människors relation mellan att tro på rösterna och att försöka göra det som rösterna 
befaller dem att göra är komplexa. Dessa människor har ofta ambivalenta känslor, de 
pendlar mellan att tro på rösterna och samtidigt har de olika strategier de tar till för att 
klara av dessa upplevelser. Patienter som upplever rösterna som positiva försöker hänge 
sig åt rösterna, medan patienter som upplever rösterna som negativa försöker göra 
motstånd och bryta cirkeln av dessa upplevelser. Sayers et al. (2000), studie stämmer 
väl överens med de fakta som framkommit i vårt resultat. Tydligast är Sechehayes 
(1980), agerande när hon hörde röster. Eftersom hon upplevde rösterna som negativa 
försökte hon göra motstånd och bryta cirkeln av dessa upplevelser. Green (2001), som 
ofta hade positiva upplevelser av rösterna försökte hänge sig åt rösterna istället för att 
göra motstånd. 
 
Symtomen som karaktärerna i biografierna besväras av är starkt sammankopplade med 
olika känsloyttringar av negativ art. Detta kan kopplas till det som Dahlberg et al. 
(2003), kallar sjukdomslidande. De starka känslorna av skräck och extrem ångest är ett 
resultat av de psykotiska symtomen (Dahlberg et al. 2003). Karaktärerna i biografierna 
har starka känslor som beskrivs som outhärdliga. För Sechehaye (1980), är ångest och 
skuldkänslor mest utmärkande. Green (2001), berättar om fruktan medan Vonnegut 
(1977), pratar om skräck. Enligt Koivisto et al. (2004), uppkommer dessa känslor då 
man känner att man inte har kontroll över sig själv. Känslan över att man har förlorat 
kontrollen över sig själv och sitt liv kan beskrivas som överväldigande och utmattande. 
Patienten känner sig väldigt sårbar under dessa stunder. Vården består i att man skyddar 
patienten från sårbarheten genom att få patienten att känna sig trygg. Viktigt att 
patienten känner sig förstådd, respekterad samt att man upprätthåller patientens 
integritet. Att leva med sjukdomen schizofreni anser Geanellos (2005), vara en ständig 
kamp mot utanförskap och stigma. Det är även en kamp att försöka dela med sig av sina 
upplevelser och göra sig förstådd. Det är viktigt, enligt Dahlberg et al. (2003), att 
vårdaren försöker förstå patientens upplevelsevärld och vad denna värld har för 
betydelse för vederbörande. Att som vårdare försöka sätta sig in i hur patienten ser på 
sin värld och sin situation innebär att vårdaren arbetar utifrån livsvärldsperspektivet 
(Dahlberg et al. 2003). I resultatet framkommer även upplevelser av god vård. De 
upplever att de blir väl omhändertagna av personalen. Detta tar sig uttryck i form av att 
de känner trygghet, acceptans, lättnad, de känner sig respekterade och förstådda. Något 
som är utmärkande när det gäller upplevelserna av den goda vården är att 
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biografiförfattarna inte bara berättar om god vård i allmänhet utan beskriver specifika 
situationer och personer som gjorde intryck på dem. Sechehaye (1980), var tacksam 
över att sjuksköterskan var uppmärksam och såg till att hon inte skadade sig när 
impulserna kom. Sjuksköterskan bidrog väsentligt till att reducera Sechehayes (1980), 
lidande. Green (2001), berättar också om vilken lättnad hon kände när sjuksköterskan 
var uppmärksam på hennes symtom och vidtog snabbt åtgärder mot detta. Enligt 
Koivisto et al. (2004), känner patienter sig trygga när de vet att en sjuksköterska finns i 
närheten. Patienter uppskattar sjuksköterskor som har förmåga att direkt se förändringar 
i patientens sinnestillstånd och på så sätt ingripa vid behov. Green (2001), berättar även 
om en specifik vårdare som alla patienter tyckte om. Den här vårdaren var omtyckt 
därför att han inte gjorde skillnad på sig själv och patienterna och förmedlade en känsla 
av respekt och värdighet på ett bra sätt. Han utgick från det Wiklund (2003), benämner 
caritasmotivet. Detta innebär att medmänsklig kärlek för sin medmänniska är det som 
driver vårdare att hjälpa medmänniskor som är i behov av stöd och hjälp. I resultatet 
framkommer det även hur vissa vårdares bemötande bidrog till att biografiförfattarnas 
isolering och lidande ökade. Enligt Pejlert et al. (1999), uppkommer isolering då 
patienten är upptagen med sin inre värld. Brist på kontakt med omvärlden förvärrar 
isoleringen. Patienten försöker både förstå sin situation och lösa problemen runt 
omkring. Genom försummelse, medvetet eller omedvetet, samt okunskap om 
sjukdomen blev följden av vården ett onödigt lidande för samtliga biografiförfattare. 
Gemensamt för alla tre biografiförfattare är deras önskan och strävan efter 
mellanmänskliga relationer, förståelse och förklaring till deras problematik. Vonnegut 
(1977), är den som är mest kritisk och ifrågasättande till hur personalen hanterade hans 
problematik. Eriksson (1994), skriver om vårdlidande. Vårdlidande kan uppkomma när 
vårdaren exempelvis saknar kunskap om en viss sjukdom och därmed inte vet hur 
vederbörande skall bemöta en viss patientgrupp. Denna form av vårdlidande 
uppkommer omedvetet från vårdarens sida. Biografiförfattarnas kamp tillbaka till 
verkligheten och deras återhämtningsprocess blev möjlig tack vare stöd från 
psykoterapeuter, läkare, sjuksköterskor och vårdare. I takt med att biografiförfattarnas 
sjukdomstillstånd förbättrades och deras behandling gav resultat, kunde de åter uppleva 
att livet inte var meningslöst trots allt. De kunde åter känna glädje och välbefinnande. 
De känner även tacksamhet och visar uppskattning för de små sakerna i livet. Det är 
viktigt, enligt Geanellos (2005), att ha en inre styrka när man möter livets utmaningar. 
Detta kan ske genom support. Via support lär sig patienten att anpassa sig och 
återhämtningsprocessen går fortare. Enligt Dahlberg et al. (2003), karaktäriseras god 
omvårdnad när det gäller psykiskt sjuka människor av att personalen kan skapa en 
tillvaro för patienten utifrån hans eller hennes egna förutsättningar. Studien som Pejlert 
et al. (1999), har gjort visar att patienterna hoppas på att återigen få leva ett normalt liv. 
Samtidigt innebär inte upplevelse av hälsa att lidandet och smärtan som är relaterat till 
sjukdomen försvinner. Dahlbergs et al. (2003), koppling mellan lidande och 
välbefinnande innebär att dessa två känsloyttringar kan förekomma samtidigt och att det 
är två olika uttrycksformer för hälsa. Så länge människan förnekar sitt lidande kan 
välbefinnande inte infinna sig. Genom att den lidande människan vågar möta sitt 
lidande och ta itu med sin sjukdomsproblematik kan han eller hon uppnå en förbättring 
eller tillfriskna helt. 
 
Att skriva denna uppsats har varit en givande resa genom schizofrenins värld och har 
bidragit till att vår förståelse för denna patientgrupp har ökat markant. Resultatet har 
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även visat att det finns vissa gemensamma nämnare såsom symtom och olika känslor 
förknippade med sjukdomen och bemötandet i vården. Dessa gemensamma nämnare är 
oberoende av under vilken tidsperiod eller land man befinner sig i när man insjuknar. 
Även om intensiteten kan variera mellan karaktärerna. Svar på denna variation kan man 
kanske finna i de medicinska aspekterna. Sechehaye (1980) och Green (2001), 
insjuknade före antipsykosmedicinens genombrott. Vonnegut (1977), däremot 
insjuknade under en tid då antipsykosmedicinen fanns tillgänglig, vilket antagligen har 
bidragit till att dämpa en del av hans symtom och olika känsloyttringar. De 
gemensamma nämnarna har visat sig vara statiska över tid, vilket har kunnat styrkas och 
relateras till med hjälp av ny forskning och litteratur. 
 

Betydelse för vårdandet 
Förslag på tillämpningar i det praktiska vårdarbetet utifrån vårt resultat är följande: 
Ökad kunskap om schizofreni bland vårdpersonal är det mest grundläggande och öppnar 
vägen för en god vård. Kunskap hjälper sjuksköterskan till att se människan bakom 
sjukdomen och till att kunna ge en bra vård. Ökad kunskap bidrar till att fördomar och 
förutfattade meningar om denna patientgrupp reduceras. Samtidigt kan bättre kunskap 
om sjukdomen bidra till att vårdpersonal får kontroll över sin egen rädsla. Rädsla inför 
en patientgrupp bidrar väsentligt till en bristfällig vård. 
 
Uppsatsen har visat att människor som lider av schizofreni oftast inte är farliga. Deras 
avvikande beteenden uppkommer under deras psykotiska tillstånd, då de försöker få 
kontroll över symtomen. De känner sig ofta ensamma, är rädda och upplever extrema 
ångestkänslor. Kompetent personal kan bidra till att lidandet minskar genom att våga 
närma sig patienten, vara uppmärksam när symtomen uppkommer och snabbt vidta 
åtgärder mot detta. 
 
Att vårdpersonal arbetar intensivt med att bygga upp en vårdrelation som präglas av 
tillit och på så sätt utöka dessa patienters sociala nätverk är också av betydelse. Detta 
gynnar återhämtningsprocessen och anpassningen tillbaka till samhället. 
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Bilaga 1 
Översikt över de analyserade biografierna   
Titel: Ingen dans på rosor 
Författare: Hannah Green 
Årtal: 2001 

Titel: Express till paradiset 
Författare: Mark Vonnegut 
Årtal: 1977 

Titel: I två världar: en 
schizofren flickas upplevelser 
Författare: Marguerite 
Sechehaye 
Årtal: 1980 

Handlar om Deborah Blau, en 
flicka som flyr från verkligheten 
in i schizofrenins värld. Vid 
sexton års ålder blir hon intagen 
på ett mentalsjukhus efter ett 
självmordsförsök. Där börjar 
Deborahs kamp mot schizofrenin 
och tillbaka till verkligheten. 
Deborah behandlas med en 
psykoanalytisk metod under tre år. 
En sann berättelse skrivet av 
personen som upplevde det. 
Utspelar sig i slutet av 1940-talet, 
i Maryland, USA. Hannah Green 
är pseudonym för Joanne 
Greenberg. Författaren kallar 
karaktären i boken för Deborah 
Blau. Hannah Green har etablerat 
sig som framgångsrik skönlitterär 
författare. 

En sann berättelse om Mark, 
som 1971 blev intagen på 
mentalsjukhus i höggradigt 
schizofrent tillstånd. Mark fick 
återfall två gånger. Han 
behandlades med elchocker 
och antipsykosmedicin. Innan 
Mark insjuknade i schizofreni 
hade han startat ett kollektiv i 
British Columbias vildmark 
med några vänner. På 
kollektivet hade de tänkt föda 
upp getter, odla grönsaker med 
mera. När kollektivet började 
ta form blev Mark sjuk. Mark 
blev med tiden frisk, började 
läsa medicin och blev 
barnläkare.  

Boken handlar om Renée, en 
schizofren flicka och hennes kamp 
mot sjukdomen. Renée 
behandlades först med ortodox 
psykoanalys och sedan med en 
terapimetod som kallas symbolisk 
realisation. Behandlingen pågick 
under åtta års tid. Boken är 
uppdelad i två delar, där den första 
delen är Renées egna 
beskrivningar om hennes 
upplevelser. Den andra delen är 
skrivet av Marguerite Sechehaye. 
Marguerite var flickans 
psykoterapeut och ger sin egen 
tolkning av sjukdomsförloppet i 
andra delen av boken. En sann 
berättelse som utspelar sig under 
1930-talet. Renée blev frisk och i 
slutet av 1940-talet arbetade hon 
som psykolog i Italien.       
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