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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Schizofreni är en psykossjukdom med hög suicidrisk. Det vanligaste 

symtomenet vid schizofreni är hörselhallucinationer som kan upplevas 

både i positiv och negativ anda. Det råder stigmatisering kring sjukdomen 

där kunskapsbrist och rädsla för personen tros ligga till grund.  

Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av hörselhallucinationer vid 

schizofreni. 

Metod: 
Litteraturöversikten baserades på 12 vetenskapliga artiklar där nio av dem 

hade en kvalitativ ansats och tre med kvantitativ ansats. Dessa artiklar 

hämtades från databaserna CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO. I 

databaserna användes följande sökord: hallucination, voice hearing, 

psychosis, patient, life, hearing voices, nursing, people who hear 

voices, auditory hallucinations, schizophrenia och experiences.  

 

Resultat: 
Resultatet delades upp i fyra teman: I Röstens natur och intention beskrevs 

röstens ton, känsla, intensitet och varaktighet. Relationen till rösten belyste 

personens identifiering och personifiering av rösten där den kunde ses som 

något kroppseget eller som en enskild individ. Meningsskapande och 

copingstrategier angav olika strategier personen använde i syfte att klara 

av och hantera rösterna. Påverkan på individen belyste hur personen 

påverkades av rösten genom förändrad självbild och självskada, isolering 

och kontrollförlust. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån begreppen livsvärld och meningsskapande 

där meningsskapandet kunde ses som en central del i personens förmåga att 

hantera situationen med hörselhallucinationerna. 

Nyckelord: Hörselhallucinationer, schizofreni, upplevelser. 

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: Schizophrenia is a mental disorder with a high suicidal risk. The most 

common symptoms experienced with schizophrenia are auditory 

hallucinations which can be experienced both in a positive and a negative 

way. The disorder is stigmatized most likely due to a lack of knowledge 

and a fear of the person. 

Aim: To describe adults experiences of auditory hallucinations induced by 

schizophrenia. 

Method: The literature review consisted of twelve scientific articles of which nine 

were conducted using a qualitative approach and three with a quantitative 

research methodology. The articles were found in the databases CINAHL 

Complete, PubMed and PsycINFO.  The following words were used in 

the databases: hallucination, voice hearing, psychosis, patient, life, 

hearing voices, nursing, people who hear voices, auditory 

hallucinations, schizophrenia and experiences. 

Results: 
The results were divided into four themes: The nature of the voice 

described the characteristics of the voice i.e. tone, feeling, intensity and 

duration. The relation to the voice described how the affected persons 

identified the voice as a part of themselves. Finding meaning and coping 

strategies described the different strategies which were used to cope with 

the voices. The impact on the individual highlighted how the person was 

affected by the voices by an altered self, added self-harm behavior, 

isolation and loss of control.  

Discussions: The results were discussed with the concepts of life world and finding 

meaning. Finding meaning was found as one of the affected person’s 

most important coping strategies for dealing with the auditory 

hallucinations. 

Keywords: 
Auditory hallucinations, schizophrenia, experiences. 
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1. Inledning 

Bland de psykiska sjukdomarna kan schizofreni vara bland den mest omtalade då rådande 

attityder ofta förknippar denna med en stereotyp bild av galenskap (Mattsson, 2010).   

 Genom tidigare yrkeserfarenhet i vården kom intresset för psykossjukdomarna att väckas 

hos författarna då både osäkerhet och okunskap förelåg hos författarna själva i möten med 

dessa människor. Då författarna som blivande sjuksköterskor med största sannolikhet kommer 

möta människor med schizofreni på grund av sjukdomens höga prevalens finns anledning att 

förebygga den rådande osäkerheten och okunskapen (Socialstyrelsen, 2003).     

 Med ett gemensamt intresse för denna psykossjukdom vill författarna ge en inblick i 

upplevelser av det mest förekommande symtomet hos dessa personer, nämligen 

hörselhallucinationer. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Psykossjukdomen schizofreni 

Globalt uppskattas 24 miljoner människor leva med schizofreni som klassas som en 

folksjukdom i Sverige (Socialstyrelsen, 2003). Schizofreni drabbar oftast människor i slutet 

av tonåren där männen tenderar att insjukna tidigare än kvinnor (Svensk psykiatrisk 

utredning, 2009). Orsaken till uppkomsten av schizofreni är ännu inte helt kartlagd, 

insjuknandet tros dock ligga i genetisk sårbarhet i kombination med fysiologiska- och 

miljömässiga faktorer (Mattsson, 2010). En fysiologisk faktor kan vara sömn- eller 

näringsbrist. En miljömässig faktor kan vara stress. Med genetisk faktor menas den medfödda 

motståndskraften hos individen för att klara av dessa.              

 Psykos är en allvarlig mental sjukdom som medför en försämrad förmåga till 

självreflektion och verklighetsuppfattning där schizofreni klassas som en av de allvarligaste 

psykossjukdomarna (Mattsson, 2010). För den drabbade individen innebär detta en förvrängd 

verklighetsuppfattning med en ofta bristande sjukdomsinsikt som inleds med 

overklighetskänslor och en successivt ökad paranoia och rädsla.          

 Till skillnad från andra psykossjukdomar verkar schizofreni mer funktionsnedsättande 

och är ofta mer långvarig (Socialstyrelsen, 2003). Symtomen är dessutom mer uttalade än vid 

annan psykossjukdom där vanföreställningar och hörselhallucinationer är vanligt 

förekommande. Vidare förkommande symtom är tankerubbningar och oro (Suryani, Welch & 

Cox, 2013). 
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2.1.1 Symtom och hörselhallucinationer 

Symtombilden vid schizofreni delas in i positiva och negativa symtom (Pearman & Batra, 

2012). Med positiva symtom menas att ett symtom ytterligare tillkommer i form av 

hallucinationer, vanföreställningar eller tankestörningar. Till skillnad från negativa symtom 

där det istället väntas en förlust av egenskaper i form av inåtvändhet, avtrubbat känsloliv, 

bristande empati och öppenhet.                

 Med hallucinationer menas de sinnesförnimmelser som inte stämmer överens med 

verkligheten och kan yttra sig i form av ljud-, lukt- och synhallucinationer (Socialstyrelsen, 

2003; Mattsson, 2013). Hörselhallucinationerna syftar därför till de ljudfenomen som andra 

inte hör som röster, knackningar, dunkningar och ringningar (Cullberg, 2004; Skårderud, 

Haugsgjerd & Stänicke, 2010). Dessa kan uppfattas som stödjande och uppmuntrande, men 

även till det motsatta som kan frambringa våld och självskadebeteende. De kan även upplevas 

som kroppsegna tankar, som en inre röst.  

 Hörselhallucinationer förekommer bland olika typer av psykiatriska diagnoser, däribland 

schizofreni (Karlsson, 2007). Hörselhallucinationer är det mest förekommande symtomet vid 

schizofreni (Suryani et al., 2013). Dessa röster kan vara kommunikativa och kommentera eller 

kommendera handlingar, dock tenderar detta att varierar från individ och tillfälle. Detsamma 

gällande frekvensen av dem.                 

 I ett försök att hantera dessa hallucinationer kan copingstrategier utvecklas (Cullberg, 

2004). Dessa syftar till de strategier som personer använder sig av för att hantera 

påfrestningar (Ottosson, 2015). Detta kan ske genom ignorering, acceptans eller att själv 

försöka överrösta hörselhallucinationerna genom att skrika eller spela hög musik.  

 Hörselhallucinationer och rösthörning kan även förkomma vid livskriser och andra 

situationer som medför ett extremt stresspåslag (Karlsson, 2007). Vad gäller dessa situationer 

så är fenomenet inte sjukdomsrelaterat, snarare situationsbetingat där gränsen mellan vad som 

anses vara friskt och sjukt är diffus. Med detta kan hörselhallucinationer upplevas utanför 

sjukdomsspektrat, dock är detta allt annat än omtalat då fenomenet är starkt tabubelagt 

(Romme, 1998). Inom en icke västerländsk kultur i religiösa sammanhang kan detta ses som 

något accepterat då detta kan innebära kontakt med något gudomligt (Faccio, Romaioli, 

Dagani & Cipolletta, 2013; Karlsson, 2007). 

 

2.1.2 Diagnostik och behandling 

För att fastställa diagnosen schizofreni används skattningsskalor och semistrukturerade 

intervjuer (Mattsson, 2010). I dagsläget används i Sverige två diagnostiska system för att 
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kunna ställa diagnosen (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2009). Dessa system är ICD-10 

(International statistical classification of diseases and related health problems, tenth revision) 

och DSM-IV (Diagnostic and statistical manual for mental disorders, fourth edition). För 

diagnostisering kräver bägge system en etablerad funktionsnedsättning med eventuell 

förvrängd verklighetsuppfattning under minst en månads tid (Socialstyrelsen, 2003; Svenska 

Psykiatriska Föreningen, 2009). Om personen dock upplever hallucinationer och/eller 

vanföreställningar räcker detta för att kunna ställa en diagnos, i annat fall ska personen 

uppvisa minst två psykotiska symtom (Svensk psykiatrisk utredning, 2009). Med en fastställd 

diagnos kan detta verka grundande för kommande behandling då vårdpersonal kan använda 

personens diagnos för att se till vilken typ av behandling som krävs för dennes förutsättningar 

till återhämtning. 

 Syftet med behandling av schizofreni är att reducera psykotiska symtom men även andra 

symtom som kan bidra till ett återinsjuknande i form av ångest, nedstämdhet och 

sömnstörningar (Mattsson, 2010). Grunden för den farmakologiska behandlingen av 

schizofreni utgörs av antipsykosmedel som verkar genom att blockera dopaminreceptorer i 

hjärnan (Simonsen & Hasselström, 2012). I rehabiliterande syfte används kognitiv 

beteendeterapi och psykoterapi i syfte att hantera kognitiva svårigheter och för att kunna 

hantera och strukturera upp tankar och känslor (Mattsson, 2010). Med denna rehabilitering 

kan hallucinationer, tankestörningar och vanföreställningar minska. För att behandling och 

stödinsatser ska lyckas måste detta vårdande bygga på tillit och trygghet utifrån en vårdande 

relation gentemot personen. 

 Behandling av hörselhallucinationer är medicinskt inriktad, vilket gör situationen 

komplicerad då compliance vid schizofreni är låg och återfallsrisken är hög (Brown & Gray, 

2015). Med compliance menas personens följsamhet till behandling (Hedman Rydholm, 

2009). Vad som ligger till grund för detta tros vara den rådande stigmatiseringen där 

vårdpersonal utgår från förutfattande meningar gällande dennes diagnos och tillstånd (Brown 

& Gray, 2015). Detta riskerar att resultera i att vårdpersonalen arbetar efter vana och 

erfarenhet istället för riktlinjer och evidens. Detta trots att sjuksköterskan bär ansvaret i att 

vårda i enlighet med den evidensbaserade kunskapen för att på så vis kunna garantera vård 

utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). För ett 

evidensbaserat vårdande krävs att sjuksköterskan är uppdaterad inom ramen för professionen 

och ny forskningen inom detta yrkesområde. Om det evidensbaserade vårdandet inte efterföljs 

kommer vårdandet inte längre baseras på ny kunskap och kommer därmed inte kunna 

garantera bästa möjliga vårdresultat. Den medicinska behandlingen tenderar även att upplevas 
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för personen som besvärlig gällande dess biverkningar som riskerar att avskräcka personen 

om denne inte får tillräckligt med information och stöd från vården (Brown & Gray, 2015; 

Hedman Rydholm, 2009). Dessutom tenderar rösterna trots antipsykosmedel endast blekna 

och inte försvinna helt (Suryani et al., 2013). 

 Problematiken gällande vårdandet av människor som upplever hörselhallucinationer kan 

relateras till stigmatiseringen då den rådande uppfattningen om dem grundas på antaganden 

om dem som farliga för sig själv och andra (Suryani et al., 2013). Denna förutfattade mening 

tros ha sin grund i en hög suicidrisk och förekomsten av kommandohallucinationer. 

Litteraturstudien skriven av Suryani et al (2013) behandlar en studie där suicidrisken där 

13,3% av 150 deltagare hade morbida tankar. En annan studie som behandlas visade att 65% 

av 27 deltagare upplevde kommandohallucinationer som tenderade att mana dem att skada 

andra eller sig själv.             

 Upplevelser av hörselhallucinationer tenderar att vara svårrelaterade då dessa inte äger 

rum i verkligheten och med detta inte kan upplevas av andra än personen själv (Karlsson, 

2007). Dock kan vårdpersonalen få en ökad förståelse och bättre bemöta personen genom att 

verkställa en personcentrerad vård som syftar att uppfylla den enskilda individens 

förväntningar, önskningar och behov (Fransson Sellergren, 2009). Detta kräver dock att 

personen är delaktig i vården då vårdandet baseras på dennes expertis gällande sin situation, 

behov och upplevelser (Fransson Sellergren, 2009; Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

2.2 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden handlar bland annat om att vårdandet ska 

främja personens hälsa och lindra personens lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Detta professionella vårdande bör vidare genomsyras av respekt, lyhördhet och medkänsla för 

personen oavsett sjukdomstillstånd. Genom en personcentrerad vård kan sjuksköterskan få 

ytterligare kunskap och förståelse för den person som vårdas detta kräver dock att 

sjuksköterskan är lyhörd för dennes upplevelser att hon bekräftar och respekterar dennes 

tolkning av dem (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Sjuksköterskans uppgift blir således 

att kunna verka stödjande för individen så att denne kan finna styrka för återhämtning, detta 

kräver dock att sjuksköterskan har en öppenhet för personen då upplevelser varierar från 

individ till individ.               

 Genom sjuksköterskans lyhördhet kan detta bringa fakta kring personens situation och 

uppfattning om vad hälsa innebär för just denne (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Inhämtad fakta utgör basen för ett anpassat vårdande där personens kunskap och vilja ses som 
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likvärdig med sjuksköterskans. Detta betyder att personen som vårdas ses som expert på de 

egna upplevelserna och sig själv (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Det personcentrerade 

vårdandet gör därmed sjuksköterskan och personen till ett team som arbetar tillsammans för 

att genomföra en personanpassad hälsoplan.                

 Den personcentrerade vården ställer ökade krav på sjuksköterskan då detta vårdande 

kräver engagemang och tid (Lidén & Svensson, 2014). Det stället även krav på personen i 

fråga då denne förväntas kunna medla sina upplevelser och behov då vårdandet ligger till 

grund för dessa. Med ökade krav följer behov av utbildning hos sjuksköterskan för att kunna 

införa en personcentrerad vård (Kjellberg Lindström & Hök, 2014). Syftet är då att öka 

kompetensen och därmed förståelsen för personer, i detta fall personer med schizofreni. En 

annan förutsättning som krävs för detta anpassade vårdande är personens förtroende till 

sjuksköterskan (Lidén & Svensson, 2014). Att skapa denna vårdande relation kräver ofta 

omprioriteringar i arbetet då detta är en tidskrävande process men även en värdegrund där all 

personal ges de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta personcentrerat (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010).  

 

2.3 Stigmatisering 

Med stigmatisering menas att kategorisera människor, att separera dem från massan 

(Mårtensson, Jacobsson & Engström, 2014). Detta är en social konstruktion som verkar 

genom utstötning av de människor som betraktas som mindre värda i samhället och baseras 

ofta på negativa attityder och fördomar (Björkman & Lundberg, 2014). Negativa attityder 

kring schizofreni är något som både massmedia och filmindustrin bridrar till genom att måla 

upp dessa människor som farliga, våldsamma och oförutsägbara då de anses sakna 

självbehärskning. Genom att skapa dessa stereotyper och generalisera skapas gruppering där 

man separerat ”oss” från ”dem” där de ofta pekas ut som syndabockar (Mårtensson et al., 

2014; Björkman & Lundberg, 2014). Dessa fenomen tros vara huvudorsakerna till vad som 

stänger ute personer med schizofreni från resten av samhället (Björkman, Angelman & 

Jönsson, 2008; Perry, Henry, Sethi & Grisham, 2011).             

 För en människa som utvecklar psykisk sjukdom spelar de egna värderingarna och 

föreställningarna en stor roll (Björkman & Lundberg, 2014). Med detta riskerar människan ta 

på sig de negativa egenskaperna fördomarna skildrar, vilket också leder till en minskad 

självkänsla då den tidigare identiteten ifrågasätts och risk för att betrakta sig själv utifrån 

diagnosen föreligger (Knight, Wykes & Hayward, 2003). Detta är vad som även kallas 

självstigmatisering och definieras som människans tro om de egna eller omgivningens 
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fördomar är sanna (Björkman & Lundberg, 2014). En del i den personcentrerade vården 

ligger i sjuksköterskans ansvar att motverka detta där hon stöttar personen att bevara sin 

identitet trots rådande sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 Då problematiken gällande stigmatisering tros grundas i kunskapsbrist och rädsla där 

negativa attityder växt fram skulle detta kunna motverkas med utbildningsinsatser och en 

ökad exponering av de psykiska sjukdomarna och med detta bidra till en ökad förståelse hos 

vårdpersonal och resten av befolkningen (Björkman & Lundberg, 2014). 

 

3. Problemformulering 

Många människor världen över lever med schizofreni, vilket gör det till en folksjukdom. Det 

ligger därmed i allmänsjuksköterskans intresse att inneha kunskap och förståelse gällande 

detta sjukdomstillstånd då dessa människor påträffas i alla slags vårdkontexter på grund av 

dess höga prevalens.                

 För personer med schizofreni föreligger en hög suicidrisk, funktionsnedsättning och 

stigmatisering. Med denna bakgrund berörs sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde 

där det är hennes ansvar att främja dennes hälsa och lindra dennes lidande.     

 Den rådande problematiken grundar sig till stor del i okunskap och oförståelse hos 

allmänsjuksköterskan för personer med schizofreni. Detta riskerar att leda till att personerna 

inte får tillgång till bästa möjliga vård då vårdpersonalen i sitt arbete utgår från vana och 

förutfattade meningar istället för evidensbaserad kunskap som hon är ansvarig att göra. 

Författarna önskar därför bringa en ökad förståelse för människor med schizofreni genom att 

behandla det mest förekommande symtomet - hörselhallucinationer och med detta ge en 

inblick i hur detta kan upplevas. 

 

4. Syfte 

Att beskriva vuxna personers upplevelser av hörselhallucinationer vid schizofreni. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Livsvärlden  

Livsvärlden är en odelbar enhet av människan som används för att kunna förstå henne i den 

värld hon upplever (Wiklund Gustin, 2014). Således står konsensusbegreppet människa i 
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centrum för denna litteraturöversikt då denne behandlar personens upplevelser av 

hörselhallucinationer som erfars genom dennes livsvärld. 

 Livsvärldsperspektivet är vad som ligger till grund för den moderna fenomenologiska 

filosofin där Edmund Husserl står som grundare (Bengtsson, 2005; Bengtsson, 2001). Med 

livsvärldsperspektivet som teoretisk utgångspunkt har författarna valt att beskriva detta 

perspektiv enligt Husserls definition som bygger på vetenskap och reflektion där människan 

är förtrogen med den värld hon lever i (Bengtsson, 2005; Bengtsson, 2001). Personens 

meningsskapande har sitt ursprung i dennes livsvärld. Då en sjukdom träder in i en människas 

liv tenderar denna att påverka personens mening och sammanhang, med detta finns en risk att 

individen upplever bristande hanterbarhet och kontroll över situationen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Detta kan bidra till ett ytterligare lidande som visar sig genom dennes 

livsvärld. Meningsskapande och meningsfullhet är för var person individuellt där samma 

situation kan upplevas meningsfull, men meningslös för en annan (Dahlberg & Segesten, 

2010). Meningsskapande innebär således hennes sätt att skapa mening i tillvaron och 

tillskriva sina erfarenheter en individuell innebörd (Tranströmer, 2012). Genom att finna 

mening i motgångar och påfrestningar tros dessa vara lättare att leva med (Brattberg, 2008). 

 Då upplevelser såsom hörselhallucinationer tolkas görs det utifrån personens livsvärld 

och dennes tidigare erfarenheter (Dahlberg & Segesten, 2010). Personens erfarenheter och 

antaganden lägger även grunden för dennes verklighetsuppfattning som hon vidare söker och 

finner mening i (Bengtsson, 2005). Med detta uppfattas hörselhallucinationerna olika 

beroende på person. Då var människa befinner sig i en unik situation som även upplevs olika 

bör vårdpersonalen också hantera denna situation och person som unika. Detta kan 

genomföras med det personcentrerade vårdandet där sjuksköterskan kan ta tillvara personens 

livsvärld och på så sätt sätta dennes unika upplevelser i fokus för att förstå henne i den värld 

hon upplever. Med detta vårdande berörs personens livsvärld där sjuksköterskan kan ta del av 

dennes hälsa, sjukdom och lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Hur denne upplever 

sjukdomen och hur detta i sin tur påverkar människan i dennes livssammanhang. Likväl bör 

forskning som behandlar personers upplevelse genomsyras av öppenhet för livsvärldens 

komplexitet och dess mångfald (Bengtsson, 2005). Genom att analysera livsvärlden kan 

utomstående ta del av det upplevda utifrån dennes levda kropp och hur det känts för just 

denna människa. 
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6. Metod 

En litteraturöversikt har gjorts enligt Friberg (2012) för att besvara det syfte som ovan 

formulerats. Detta har gjorts för att få inblick i det rådande kunskapsläget inom det område 

författarna valt att fokusera vid och baseras på vetenskapliga originalartiklar.    

 Begreppet patient används för att beteckna en människa i en vårdkontext (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Då människor med schizofreni inte alltid befinner sig i en vårdkontext har 

författarna valt att istället använda ordet person. 

 

6.1 Datainsamling 

För att finna artiklar som kunnat besvara litteraturöversiktens syfte har databaserna CINAHL 

Complete, PubMed och PsycINFO använts under mars 2015. I databaserna har följande 

sökord behandlats: hallucination, voice hearing, psychosis, patient, life, hearing voices, 

nursing, people who hear voices, auditory hallucinations, schizophrenia och experiences. Hur 

författarna valt att kombinera dessa sökord redovisas i sökmatris 1 (se bilaga 1). 

 Då litteraturöversiktens syfte behandlar upplevelser av hörselhallucinationer var målet att 

finna mestadels kvalitativa artiklar då dessa ofta innefattar intervjuer där personerna själva 

beskriver sina upplevelser. Dock har även kvantitativa artiklar använts då ett bristande utbud 

inte tillåtit enbart kvalitativa artiklar. Slutligen kunde nio kvalitativa och tre kvantitativa 

artiklar utses till resultatartiklar för litteraturöversikten.  

 

6.2 Urval 

Sökningarna har begränsats genom Peer Reviewed, Full text och Engelska som språkval. 

Litteraturöversikten innefattar endast vuxna personers upplevelser av hörselhallucinationer 

vid schizofreni. Med vuxna menar författarna att en åldersgräns satts från 18 år där artiklar 

som innefattat minderårigas upplevelse selekterats bort. Författarna har valt att inte begränsa 

sökningarna efter kön eller geografiska områden.               

 För att få största möjliga utbud av artiklar godtogs både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Då utbudet tillät gjordes en tidsbegränsning från år 2000. Vid artikelsökning lästes 

abstrakten för att på så sätt kunna selektera bort de artiklar författarna fann irrelevanta för det 

valda ämnet. Hos de artiklar som passerade denna tröskel bedömdes dess kvalitet i enlighet 

med Friberg (2012) där syfte, problem, metod och resultat tydligt framgått. 
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6.3 Analys av data 

Dataanalysen har gjorts i enlighet med Friberg (2012) där data bearbetades genom att läsa de 

insamlade artiklarna flera gånger om. Denna bearbetning gjordes för att finna nyckelord, 

likheter och skillnader i textinnehållet. Detta bildade i sin tur grupperingar där författarna 

delade in dem utifrån dess betydelse, så kallade meningsbärande delar. Dessa delar 

framträdde under den dialog författarna fört med texten genom reflektion och ifrågasättande, 

relaterat till resultatartiklarnas syfte.                 

 Efter att ha delat in resultatartiklarnas innehåll i meningsbärande delar ledde detta till 

skapandet av huvudteman och underteman. Dessa teman blev rubriker för det framställda 

resultatet. Vid översättning av valt datainnehåll använde författarna Gullbergs (2000) svensk - 

engelskt lexikon för att minimera risken för feltolkning av texterna och för att inte gå miste 

om betydande innehåll. 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

I litteraturöversiktens inledning talar författarna om den osäkerhet och okunskap som förelåg i 

mötet med personer med schizofreni. Denna okunskap är även något författarna återfunnit hos 

den vårdpersonal som redogjorts för i den litteratur som använts i litteraturöversiktens 

bakgrund. Detta var således författarnas egen förförståelse för det valda ämnet. Denna 

förförståelse kan ha haft inverkan för litteraturöversiktens innehåll då ett stort fokus lagts vid 

denna, enligt författarna rådande kunskapslucka.             

 Författarna står för litteraturöversiktens kvalitet, med detta har författarna använt artiklar 

där majoriteten av dem varit etiskt granskade (Olsson & Sörensen, 2011). Vidare har 

författarna varken förvanskat eller förfalskat fakta och information denna litteraturöversikt 

behandlar för att på så sätt uppnå en god forsknings- och dokumentationssed 

(Vetenskapsrådet, 2015). Därför har stor möda och noggrannhet lagts vid att tolka texter med 

rättvisa, med detta menas att de inte placerats ur sitt sammanhang eller färgats av egna åsikter 

eller erfarenheter och inte heller feltolkats när de översatts från engelska till svenska. 

 Målet var att endast använda etiskt granskade artiklar för litteraturöversikten. Dock var en 

av de tolv resultatartiklarna inte etiskt granskad. Detta framkom genom författarnas egen 

analys av artikeln där det inte framkommit att den varit etiskt godkänd. Vidare gjordes en 

sökning på den tidsskrift som den publicerats i som heller inte garanterade att de publicerade 

artiklarna skulle inneha ett etiskt godkännande. Författarna ansåg trots detta att denna bidrog 

till resultatet. Då författarna varit medvetna om faktumet om att artikeln inte varit etiskt 
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granskad har denna noggrant analyserats utifrån etiska aspekter med stor vikt på deltagarnas 

säkerhet och samtycke. Genom analys kunde ett etiskt förhållningssätt urskiljas då författarna 

till artikeln krävt deltagarnas frivilliga samtycke för att kunna delta i den kvantitativa 

intervjustudien. 

 

8. Resultat 

Litteraturöversiktens syfte besvaras nedan genom teman och underteman som författarna 

anser haft inverkan på personens upplevelser av hörselhallucinationer och hur detta kommit 

att påverka personen. 

 

8.1 Röstens natur och intention 

Bortsett från röster kunde hörselhallucinationerna innefatta ljud från folkmassor, viskningar, 

gråt, skratt, ringningar, knackningar och dunkningar (Kalhovde, Elstad & Talseth, 2013). 

Personerna ansåg att rösterna hade intentioner, könstillhörighet, känslor och 

resonemangsförmåga där ton, känsla, intensitet och varaktighet varierade (Chin, Hayward & 

Drinnan, 2009; Mawson, Berry, Murry & Hayward, 2011; So & Wong, 2008). Hur dessa ljud 

och röster upplevdes tyckets vara ytterst individuellt där lokalisationen, känsla och intensitet 

varierade från person och tillfälle (Kalhovde et al., 2013; Hoffman, Varanko, Gilmore & 

Mishara, 2008; Chin et al., 2009). Vissa hörde röster någon gång i veckan medan andra hörde 

dem flera gånger per timme (So & Wong, 2008; Langdon, Jones, Connaughton & 

Fernyhough, 2009). Omkring 27 % av 22 deltagare i den kvantitativa intervjustudien av So 

och Wong (2008) rapporterade att de hörde röster flera gånger i timmen, 18 % rapporterade 

att de hörde med ett par timmars mellanrum, 41 % rapporterade daglig företeelse och 14 % 

rapporterade veckovis händelse. I en annan kvantitativ intervjustudie av Langdon et al. (2009) 

var det 29 deltagare, varav tolv personer som hörde röster dagligen, sju personer hörde varje 

vecka och det resterande tio mindre ofta.  

 Interaktionen med rösterna normaliserades ofta och sågs som vardagssamtal och utifrån 

erfarenhet av rösterna kunde personerna skildra rösternas personligheter (Chin et al., 2009). 

Samma röst kunde beskrivas som både osjälvisk och ohjälpsam, vänlig och hotfull (Chin et 

al., 2009; Mawson et al., 2011; Hayward, Denney, Vaughan & Fowler, 2008; Kalhovde et al., 

2013). Detta gjorde det svårt för personerna att tolka rösterna. I en kvalitativ intervjustudie 

ansåg deltagarna att rösterna mestadels innefattade ett negativt verbalt innehåll, som hot och 

kränkningar (Hayward et al., 2008). Liknande fenomen bekräftades i en annan kvalitativ 
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intervjustudie där deltagarna beskrev röster som menade att personen inte förtjänade att roa 

sig, uppfylla drömmar eller basala behov (Kalhovde et al., 2013). I motsats till detta vittnade 

andra om lugnande och hjälpsamma röster, där personen kunde kontrollera dess uppkomst 

och upplevdes därmed inte påträngande. 

 

8.1.1 Personens egen uppfattning     

Personerna fann det till en början förbryllade att kunna höra röster eller andra ljud som de var 

ensamma om att höra (Kalhovde et al., 2013; Hoffman et al., 2008). Då personerna insett att 

de var ensamma om sina röster fruktade många att de blivit galna vilket ofta bringade ångest 

och oro (Kalhovde et al., 2013; Berry, Wearden, Barrowclough, Oakland, & Bradley, 2012). 

De personer som hörde hotfulla röster upplevde mer ångest och oro än de personer som hörde 

vänliga röster. Då deltagare i en studie diskuterat vad de mindes av deras allra första 

erfarenhet av rösthörning framkom att många mindes upplevelsen och att fenomenet gjort 

dem upprörda (Hoffman et al., 2008).                

 Vissa såg rösterna som ett symtom på schizofrenin medan andra identifierade sig med 

dem (Mawson et al., 2011; Kalhovde et al., 2013; Chin et al., 2009). En del beskrev 

upplevelsen av rösthallucinationerna som ekon av känslor, tankar och minnen där rösten inte 

överensstämde med den egna rösten (Hoffman et al., 2008; Flanagan, Solomon, Johnson, 

Ridgway, Strauss & Davidson, 2012; Kalhovde et al., 2013; Mawson et al., 2011).    

 I en kvantitativ enkätstudie där författarna studerat skillnaden mellan inre tankar och 

hörselhallucinationer framkom i dess resultat att deltagarna upplevde sig ha en sämre kontroll 

över hörselhallucinationerna jämfört med tankarna (Hoffman et al., 2008). Hälften av 

deltagarna fann det verbala innehållet i hörselhallucinationerna skiljt från de inre tankarnas 

innehåll som ofta hade ett återkommande innehåll, vilket underlättade för personen att skilja 

mellan tanke och hallucination. 

 

8.2  Relationen till rösten 

8.2.1 Identifiering och personifiering 

Deltagarna tenderade att personifiera sina röster genom att tilldela dem namn (Mawson et al., 

2011; Chin et al., 2009; Flanagan et al., 2012). Vissa såg namngivningen som ett problem då 

detta skulle bekräfta deras existens och med detta medföra en ökad kraft hos rösterna (Chin et 

al., 2009). Där namngivning inte ägt rum berodde detta på att personen inte ville tillskriva sin 

röst en identitet och inte heller ha en relation till sin röst i syfte att behålla kontrollen. I denna 

kvalitativa intervjustudie reagerade majoriteten av deltagarna negativt till förslaget om en 
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relation med rösterna (Chin et al., 2009). Dock var deltagarna villiga att kompromissa, så 

länge rösterna inte gjorde dem något ont fick de finnas kvar hos dem.       

 För en del personer upplevdes rösterna som en spegling av en relation till en fysisk 

människa (Kalhovde et al., 2013; Mawson et al., 2011). Dessa röster tenderade även att 

återspegla relationens kvalitet. I relationer där den fysiska människan representerat kärlek och 

trygghet för personen tenderade även rösten genomsyras av dessa positiva känslor, medan 

andra beskrev relationer som varit till det motsatta. Dessa relationer speglades likväl i 

relationen till rösten som då genomsyrades av negativitet. Personer vittnade om fysiska 

människor som haft liknande negativa åsikter som de upplevda rösterna.     

 Andra personer identifierade rösterna som riktiga individer som de var avsedda att träffa i 

framtiden (Mawson et al., 2011). Dessa röster beskrevs i positiv anda där spänning i väntan på 

en fysisk allians förelåg.  

 

8.2.2 Kampen om makt och kontroll     

Personerna beskrev sig själva i konflikt med sin röst, i kampen om makt och kontroll (Chin et 

al., 2009; Mawson et al., 2011; Hayward et al., 2008). I denna tröttsamma kamp beskrevs 

rösterna som en oinbjuden närvaro de inte kunde hantera, ignorera eller bli av med. 

Personerna talade om strategier rösterna använde för att behålla den etablerade positionen, om 

hur rösterna var medvetna om personernas svagheter och hur de utnyttjade dessa till sin 

fördel.              

 Personerna vittnade om röster som ville kontrollera situationen, hur tid skulle spenderas 

och hur mål skulle sättas på kort och lång sikt (Chin et al., 2009; Mawson et al., 2011). 

Rösterna tenderade att bli hotfulla då de inte fått sin vilja igenom och hotade då med att 

utfärda straff (Chin et al., 2009; Mawson et al., 2011; Hayward et al., 2008). Både positiva 

och negativa röster kunde upplevas som kraftfulla, där deltagarnas önskan om att kontrollera 

dem var mer påtaglig för röster som beskrevs i negativa termer. För personer som hade en 

positiv relation till sina röster beskrev en underliggande rädsla för att rösterna skulle dra sig 

undan för att bestraffa dem (Mawson et al., 2011). 

 

8.3 Meningsskapande och copingstrategier 

Rösternas existens kunde av personerna ses som ett sätt att bearbeta det förgångna, att det 

fanns mening med rösterna, något obearbetat som tagit en röstform (Coffey & Hewitt, 2008).

 Att leva med hörselhallucinationer gjorde det ofta svårt för personerna att hantera 

vardagen och upprätthålla relationer då de höll dem ockuperade (Koivisto, Janhonen & 
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Vaisanen, 2003; Kalhovde et al., 2013). I försök att klara av och hantera situationen användes 

copingstrategier där personerna försökte åstadkomma ett oberoende genom att ignorera, 

distrahera och fokusera på annat (Chin et al., 2009; Koivisto et al., 2003; Mawson et al., 

2011).            

 Självdistraktion som copingstrategi var vanligt förekommande och innebar att personen 

försökte överrösta de rådande rösterna med andra ljud eller aktiviteter för att fokusera på 

annat (So & Wong, 2008; Quin, Clare, Ryan & Jackson, 2009).          

 Med ett ofta återupprepande verbalt innehåll i rösthallucinationerna kunde personerna 

förutsäga vad rösterna skulle säga (Hoffman et al., 2008; Quin et al., 2009). Med detta kunde 

personerna förbereda sig på kamp eller kapitulering för att kunna hantera situationen, vilket 

kunde ske genom argumentation mot rösten eller att lyhört lyssna till rösten (Quin et al., 

2009).                

 Vissa beskrev sina röster som allvetande medan andra talade om vikten av att dölja 

planer, tankar och känslor från sina röster för att återta kontrollen och upprätthålla en viss 

grad av oberoende från dem (Mawson et al., 2011).           

 Personer berättade att de drog nytta av sina positiva röster som ibland ersatte sociala 

relationer till fysiska människor (Mawson et al., 2011). Dessa röster användes som stöd vid 

stora beslut och hjälpte personerna klara av de negativa effekterna av röster. Det kunde handla 

om en hjälpsam röst som kom till undsättning för att stödja personen då denna var oroad eller 

sårad av de negativa rösterna (Kalhovde et al., 2013). 

 

8.3.1 Socialt stöd och stigma 

Sociala interaktioner tjänade ofta ett viktigt syfte i att hjälpa personerna bevara en känsla av 

normalitet, även om dessa relationer kunde vara krävande att underhålla i och med pågående 

rösthallucinationer (Mawson et al., 2011; Koivisto et al., 2004). Dock har enstaka positiva 

effekter dokumenterats på det sociala livet relaterat till hörselhallucinationerna (Mawson et 

al., 2011). Majoriteten ansåg att den sociala interaktionen var viktig, vilket även gällde den 

sociala interaktionen till vårdpersonal (Mawson et al., 2011; Coffey & Hewitt, 2008). De 

ansåg att den sociala interaktionen tjänade ett syfte till att bland annat kunna ventilera 

upplevelser och att med detta kunna analysera upplevelserna mer objektivt (Coffey & Hewitt, 

2008). Genom vårdpersonalen kunde personerna finna kraft att hantera rösterna och få den 

uppmuntran de behövde för att orka fortsätta kampen mot dem. Dock tog personerna en risk 

med detta då kontrollerande röster tenderade att bli mer intensiva och ibland hotfulla då 

personerna talade om dem inför andra (Kalhovde et al., 2013).         
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 Personerna vittnade om sociala stigman i form av diskriminering, kränkning och 

särbehandling som påverkade deras känsla av egenvärde (Mawson et al., 2011; Quin et al., 

2009). Röster som tedde sig negativt till sina åhörare hade likväl en negativ effekt på känslan 

av egenvärde.                

 Deltagarna i en kvalitativ intervjustudie berättade att de sociala relationerna bidrog till en 

ökad självkänsla och självförtroende som hjälpte dem att hantera sina röster (Mawson et al., 

2011). Personerna kände sig mer normala då de interagerade socialt med andra människor. 

Vissa deltagare ansåg att rösterna till viss del berodde på social isolering, med detta la de stor 

vikt vid sociala relationer. 

 

8.4 Påverkan på individen  

8.4.1 Självkänsla och självskada 

En del röster tenderade att öka personernas självkänsla medan andra vittnade om det motsatta 

(Mawson et al., 2011).               

 Känslan av att känna sig underkuvad av rösterna var ett återkommande fenomen (Chin et 

al., 2009). Personer talade ofta om rösterna som kraftfulla där de hade förmågan att skada 

personerna och att de dessutom hade viljan att göra det. Enligt personerna skedde detta 

framförallt som bestraffning då de inte underkastade sig deras vilja.      

 Personer vittnade om uppkomsten av morbida tankar på grund av 

hörselhallucinationerna, att endast döden kunde sätta stopp för rösterna (Quin et al., 2009; 

Kalhovde et al., 2013). Det nådde en gräns var de negativa rösterna terroriserat personen till 

vansinne, till den nivån att personerna var villiga att ta drastiska åtgärder i försök att lugna 

eller bli av med rösterna (Kalhovde et al., 2013). Detta gjordes framförallt genom att låta de 

negativa rösterna skölja över dem, ignorera eller att lyhört lyssna till rösternas kommandon. 

Dessa kommandon innefattade ofta ett uppmanande av självskadebeteende. 

 

8.4.2 Kontrollförlust och isolering 

Känslan av krontrollförlust var ett återkommande fenomen hos personer med 

hörselhallucinationer (Koivisto et al., 2003; Hayward et al., 2008). Då de inte kunde 

kontrollera rösterna resulterade detta i stress, ångest och oro.        

 Personerna fann ofta det dagliga livet dominerat av rösterna antingen på grund av att 

rösterna var ständigt närvarande eller för att de var besvärliga när de var närvarande 

(Kalhovde et al., 2013). Då personerna var tillfreds med sina liv tycktes de negativa rösterna 

lugna sig eller försvinna för att i vissa fall bli ersatta av positiva röster. Känslan detta bringade 
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beskrevs som en lättnad men också en rädsla för att de skulle komma tillbaka. Då personerna 

inte var tillfreds med sin livssituation på grund av motgångar, trötthet och sjukdom återkom 

ofta rösterna.  

 Personer tenderade att förlora förtroendet för andra människor och tenderade med detta 

att isolera sig (Koivisto et al., 2004). Rösterna upplevdes ibland stå i vägen för vänskap då 

rösterna fick personen att känna misstro och paranoia gentemot andra människor och att de 

även hade intention om att förstöra rådande relationer (Mawson et al., 2011; Koivisto et al., 

2004). Personerna litade därför inte på rösterna och tenderade med detta att isolera sig både 

fysiskt och psykiskt. Isolering ansågs kunna förhindra att förstöra de redan etablerade 

relationerna till fysiska människor men också att skydda sina vänner från rösterna då tron 

fanns om att de riskerade att uppleva samma psykiska påfrestning som personen själv. 

 

9. Diskussion 

Diskussionen för denna litteraturöversikt delas in i metod- och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen resoneras kring metodens för- och nackdelar relaterat till det inhämtade 

datainnehållet för arbetet. I resultatdiskussionen resonerar författarna kring inhämtad data från 

artiklarna relaterat till litteraturöversiktens bakgrund, teoretisk utgångspunkt och ny litteratur, 

mestadels i form av artiklar. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten har gjorts i enlighet med Friberg (2012) där datainsamlingen gjorts 

utifrån ett antal sökord som författarna valt ut utifrån eget tycke. Detta kan potentiellt skapat 

begränsningar för sökresultatet av artiklar som baseras på ordval författarna sedan tidigare 

varit bekanta med. Sökningen hade istället kunnat göras med hjälp av sökverktyg som MeSH 

för att på så sätt finna nya vårdrelaterade begrepp som författarna själva inte tidigare varit i 

kontakt med. Detta hade potentiellt kunnat expandera vidden av sökresultat. Målet för 

resultatdelen var att endast använda artiklar med kvalitativ avsats. På grund av ett begränsat 

utbud har författarna dock valt att kombinera både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta 

kan ha skapat en ökad kunskapsspridning då data har behandlats och analyserats på flera olika 

sätt, alternativt kan detta ha resulterat i inkonsekvens för resultatdelens innehåll. Dock har 

även kvantitativa artiklar använts då ett bristande utbud inte tillåtit enbart kvalitativa artiklar. 

Dessa kvantitativa artiklar har dock visat på bland annat frekvensen av upplevda 

hörselhallucinationer. Med en hög frekvens av hörselhallucinationer kan dessa verka mer 



  16 (35) 
 

funktionsnedsättande för individen och därmed skulle detta kunna inverka för personens 

upplevelse av dem (So & Wong, 2008). 

 Urvalet baserades på artiklar med egenskaperna Peer Reviewed och Full text. Detta 

gjordes för att kunna säkerställa kvaliteten på artiklarna då Peer Reviewed innebär att artikeln 

granskats och opponerats på av forskare som varit förtrogna ämnet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Full text utnyttjades för att kunna läsa artiklarna i sin helhet (Östlundh, 2012). Dock innebär 

dessa avgränsningar en risk att författarna gått miste om andra artiklar som kunnat innehålla 

väsentlig information för ändamålet. En urvalsavgränsning gjordes även relaterat till årtal, där 

artiklarna inte skulle vara publicerade tidigare än år 2000. Denna avgränsning gjordes i syfte 

att selektera bort äldre artiklar och på så vis få tillgång till nyare forskning. Dock kan även 

denna avgränsning ha inneburit ett bortfall av relevanta artiklar. Författarna förstod i 

efterhand att denna begränsning var orimlig då upplevelser oavsett tid alltid är densamma för 

personen.                

 Trots att ingen begränsning gällande geografiska områden gjorts resulterade 

datainsamlingen av resultatartiklar i att åtta av de tolv resultatartiklarna genomförts i England. 

Huvudorsaken till att denna begränsning inte ägde rum var på grund av ett bristande utbud av 

artiklar. En sekundär anledning till denna uteblivna begränsning ligger i det faktum att 

upplevelsen alltid är densamma hos personen oberoende av tid och rum. Därför anser 

författarna att detta inte haft inverkan på litteraturöversiktens resultat, resultatdiskussion och 

slutsats då majoriteten av resultatartiklarna trots allt ägt rum i England.  

 Dataanalysen innefattade bland annat läsning av de valda artiklarna i flera omgångar samt 

identifiering av teman genom dessa. De teman som togs fram uppkom till följd av bearbetning 

av innehållet i resultatartiklarna och baseras därmed på det innehåll som författarna själva 

ansett varit mest relevant för litteraturstudien, där resterande data uteblivit. 

 Vid översättning från engelska till svenska använde författarna Gullbergs (2000) lexikon. 

Då ord tolkats separat riskerar de dock att placeras ur sin kontext där sammanhanget 

försvinner. För att motverka detta hölls en ständig dialog med texten där textens innebörd 

sattes i relation till artikelns syfte. 

 Den teoretiska utgångspunkten författarna valde att relatera litteraturöversiktens resultat 

till var begreppet livsvärld. Då litteraturöversiktens fokus ligger vid personens upplevelse och 

tolkning av denna ansåg författarna att begreppet livsvärld lämpade sig väl för ändamålet. 

Dock kunde även andra teoretiska utgångspunkter lämpat sig för litteraturöversiktens syfte. 

Känsla av sammanhang (KASAM) och begrepp som coping och livskvalitet hade varit 

lämpliga val då även dessa kan relateras till upplevelsen av ett fenomen.        
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 Känsla av sammanhang hade lämpat sig som teoretisk utgångspunkt då denna kan 

relateras till personens upplevelser genom dennes förmåga till begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet av en påfrestande situation (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Begreppet 

livskvalitet skulle även vara lämplig som teoretisk utgångspunkt då detta begrepp behandlar 

frågan om hur människor har det och hur dem förhåller sig till sin tillvaro, vilket skulle kunna 

relateras till personens upplevelser (Willman, 2014). Vidare innefattar livskvaliteten det 

fysiska och psykiska välbefinnandet, tillfredställelse och mening i tillvaron. 

 Copingbegreppet handlar om den inneboende förmågan att hantera påfrestningar och 

psykisk stress (Brattberg, 2008). En person med god copingförmåga kan därmed hantera 

dessa påfrestningar och dess situation bättre än en person med dålig copingförmåga. Därför är 

en persons copingförmåga avgörande för hur pass omfattande funktionshindret blir vid 

påfrestning i form av exempelvis hörselhallucinationer och skulle därmed kunna lämpa sig 

som teoretisk utgångspunkt för denna litteraturöversikt. Detta då personernas förmåga till 

coping är avgörande för hur personerna upplever sin situation med hörselhallucinationer.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Hörselhallucinationer upplevs ofta som skrämmande och kan yttra sig genom stress och 

obehag hos individen (Karlsson, 2007). En anledning till detta kan vara att de upplevs som 

verkliga och främmande. Dock har positiva erfarenheter av rösthörning dokumenterats där 

den bakomliggande orsaken tros vara att människorna har haft, eller känt att de haft kontroll 

över sina röster (Cullberg, 2004). Då upplevelsen av hörselhallucinationer tycks variera 

utifrån personens känsla av kontroll kommer detta att vidare diskuteras i denna 

resultatdiskussion. En persons känsla av att inneha kontroll över en situation kan kopplas till 

användandet av copingstrategier. Detta bekräftar Cullberg (2004) i enlighet med 

resultatartiklarna att copingstrategier används av personer för att kunna klara av och hantera 

situationer med hörselhallucinationer då de tenderade att ockupera sinne, tankeverksamhet 

och dominera det dagliga livet. 

 I analysen av resultatet kunde dock ett antal komponenter identifieras som potentiellt haft 

en inverkan på upplevelsen av hörselhallucinationerna. Dessa komponenter var relation till 

rösten, röstens karaktär, personens förhållningssätt till rösten och stigmatiseringen kring 

personens sjukdomstillstånd. Författarna har valt att vidare diskutera personernas 

copingstrategier i form av identifiering och meningsskapandet och personens förhållningssätt 

till rösten som innefattade personens relation till rösten och förekomsten av copingstrategier. 
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Detta då författarna ansett att dessa komponenter varit centrala för litteraturöversiktens 

resultatdel då de tycks varit avgörande för hur personer skulle uppleva hörselhallucinationer 

och hur detta i sin tur skulle påverka personens livskvalitet. Då hörselhallucinationer upplevs 

och tolkas görs det utifrån individens livsvärld, därmed relateras livsvärldsbegreppet till 

denna resultatdiskussion som nedan följer. 

 För att tydliggöra hur de utvalda komponenterna hänger samman kan personens val om 

copingstrategi ses som personens förhållningssätt till rösterna, likväl kan en persons sätt att 

förhålla sig till rösterna vara ett sätt att hantera dem och kan därmed ses som en form av 

copingstrategi. Detta gör de två komponenterna oskiljaktiga och därmed kommer båda 

diskuteras. 

 Då något nytt och främmande som hörselhallucinationer träder in i en människas liv 

tenderar denna nya situation förändra dennes uppfattning om verkligheten och på så vis 

dennes meningsskapande (Bengtsson, 2005; Bengtsson, 2001). Då personen inte vet hur den 

ska förhålla sig till detta fenomen föreligger en ökad risk för en bristande kontroll och 

hanterbarhet över situationen. För att återfå kontrollen över situationen krävs att personen 

finner mening med den. Om personen inte förstår situationen hon befinner sig i kan hon heller 

inte hantera den och därmed kan behovet av att tillämpa copingstrategier uppstå då dessa kan 

hjälpa personen återfå kontrollen (Dahlberg & Segesten, 2010). Att dessa strategier existerar 

talar för en vilja hos personer att kunna hantera eller att helt bli av med hallucinationerna. 

Men då detta tycktes vara näst intill omöjligt kunde copingstrategierna istället verka för att 

hantera och minska de rådande påfrestningarna i syfte att försöka upprätthålla kontrollen över 

situationen (Brattberg, 2008). Detta kunde ske genom bland annat meningsskapande och 

identifiering. Dessa kan ses som copingstrategier då de används av personerna som 

angreppssätt för att hantera och kontrollera situationen med rösterna (Ottosson, 2015). Detta 

bekräftas i en litteraturstudie av Jones och Coffey (2012) som menar att en persons 

meningsskapande kan hjälpa denne till att lättare hantera en påfrestande situation. Till grund 

för meningsskapandet ligger personens livsvärld som avgör på vilket sätt personen kommer 

finna mening i fenomenet (Bengtsson, 2005; Bengtsson, 2001). Identifiering kunde på samma 

sätt ses som en form av copingstrategi då detta kunnat bringa en känsla av rösterna som mer 

familjära, kroppsegna och med detta kunna bringa en slags känsla av trygghet (Karlsson, 

2007). Om detta skriver även Jones och Coffey (2012) som talar om förekomsten av 

identifiering med sjukdom och röster hos personer med schizofreni. Detta var något som 

tycktes vara vanligt förekommande vid psykisk sjukdom på samma sätt som vid somatisk 

sjukdom. Detta bekräftas även av Dahlberg och Segesten (2010) som menar att en risk 
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föreligger för den som definieras som psykiskt sjuk att själv se sig som sådan, vilket i sin tur 

riskerar att resultera i att personen inte ser sig som mer än en diagnos. Detta vittnar om 

identifieringen som mer än en copingstrategi, att denna identifiering tvärt om kan verka 

skadlig för personens självkänsla. Jones och Coffey (2012) menar att även vårdpersonalen 

tenderar att centralisera den psykiskt sjuke personens diagnos i vårdandet, vilket i sin tur 

också kan bidra till att personen identifierar sig med sin sjukdom. Detta kan vidare leda till att 

en personcentrerad vård motverkas då ett vårdande med personens diagnos i fokus utgår från 

generell kunskap kring dennes tillstånd och inte från vad detta innebär just för den enskilda 

individen.             

 Personernas val om en relation till rösterna kunde ses som ett sätt att förhålla sig till dem. 

Vissa personer beskrev relationen till sina röster som en oinbjuden närvaro medan andra 

identifierade sig med dem och såg de som något kroppseget. Relationen till rösterna tycktes 

därmed baseras på vad personen själv ansåg om dem. Detta bekräftas även i en deskriptiv 

studie av England (2005) där deltagarnas upplevelse av rösterna direkt kunde relateras till 

förhållningssättet till dem. Detta tycktes dessutom gälla både för de deltagare som upplevde 

positiva och negativa röster. De personer som upplevde vänliga röster hade ofta en positiv 

inställning till dem, en känsla av kontroll över dem och upplevde dem på ett sätt som skänkte 

förbättrad livskvalitet. De deltagare som vittnade om negativa röster hade istället ofta en 

negativ syn där rösterna orsakade en försämrad livskvalitet.       

 Föregående stycke bekräftar att personens eget förhållningssätt och rösternas karaktär till 

stor del påverkar upplevelsen av hörselhallucinationerna som i sin tur bidrar direkt till 

antingen förbättrad eller försämrad livskvalitet. Enligt Bengtsson (2005) och Bengtsson 

(2001) är en person förtrogen med den värld hon erfar, vilket innebär att personen upplever 

och förhåller sig till den upplevda världen på ett unikt sätt. Denna livsvärld ligger även till 

grund för hur dennes förhållningssätt till hörselhallucinationerna kommer till uttryck. Med 

andra ord kan upplevelsen utifrån förhållningssättet till rösterna påverkas av de tidigare 

erfarenheter personen har.              

 Deltagarna i den kvalitativa intervjustudien skriven av Ko, Smith, Liao och Chiang 

(2013) talade om sina hörselhallucinationer relaterat till något övernaturligt. Vissa deltagare 

beskrev fenomenet som att vara besatt av spöken. Deltagarnas sätt att förhålla sig till rösterna, 

att se dem som spöken och därmed något utomkroppsligt kan detta bidra till personens 

distansering från sjukdomstillståndet. För att klara av och hantera hörselhallucinationerna 

använde deltagarna sin tro som en copingstrategi som de använde för att identifiera rösterna 

som spöken. Detta skulle kunna hjälpa personen att se på rösterna mer objektivt och därmed 
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lättare finna mening med fenomenet och på så vis finna hanterbarhet i situationen med dem 

(Brattberg, 2008).                  

 I fall där uppkomsten av hörselhallucinationer istället relateras direkt till personen kan 

detta leda till ett skuldbeläggande hos personen själv där felet då ligger hos individen och inte 

något utomkroppsligt, som exempelvis spöken (Faccio et al., 2013; Karlsson, 2007). Oavsett 

hur personen väljer att förhålla sig till hörselhallucinationerna kan detta relateras till dennes 

livsvärld då denna har en avgörande inverkan för hur hörselhallucinationerna ska upplevas 

och vad orsaken till dem kan vara (Bengtsson, 2005).  

 McCann och Litt (2004) skriver i sin litteraturstudie om meningsskapande där 

människans livsvärld och dennes unika upplevelseförmåga sätts i fokus. Författarna menar att 

en persons erfarenhet av hörselhallucinationer kan vara helt annorlunda från en annans trots 

att de objektivt sett upplevt samma fenomen. Detta bekräftas även av Wiklund Gustin (2014) 

och Bengtsson (2005) som beskriver att anledningen till att hörselhallucinationer upplevs 

olika är att personen utifrån sin livsvärld tolkar nya intryck utifrån sina egna tidigare 

erfarenheter. Om en person tappat kontrollen över situationen med hörselhallucinationerna 

tenderar personen att förlora meningen med sin tillvaro (Brattberg, 2008). Sjuksköterskans 

uppgift i denna situation blir således att vägleda personer i dessa påfrestande situationer till att 

finna mening genom att låta dem berätta om dessa situationer (Jones & Coffey, 2012). Genom 

detta skulle personen kunna få en mer objektiv syn på erfarenheterna, vilket skulle kunna 

bidra till meningsskapande och hanterbarhet hos denne i dessa situationer.  

 De komponenter som ovan diskuterats kunde ha en inverkan på hur 

hörselhallucinationerna kunde upplevas av personen. Personens förhållningssätt till rösterna 

och dennes sätt att hantera och finna mening med upplevelserna tycktes variera från person 

och tillfälle. Vidare tolkas och upplevs hörselhallucinationerna olika utifrån den enskilda 

personens livsvärld och därmed även tidigare erfarenheter. Detta då livsvärlden ligger till 

grund för hur framtida upplevelser, intryck och erfarenheter ska tolkas (Bengtsson, 2005). Då 

de nämnda komponenter och personens livsvärld kan inverka på hur en enskild upplevelse ska 

tolkas och upplevas gör det upplevelsen av hörselhallucinationer till mångfacetterad. 

 

9.3 Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt påvisar upplevelsen av hörselhallucinationer som ytterst individuell. 

Med detta ligger vårdpersonalens utmaning i att vara öppen för dessa unika upplevelser och 

att inte färgas av förutfattade antaganden då dessa tenderar att vara influerade av rådande 
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stigman. Detta kan ske genom ett livsvärldsperspektiv där vårdaren med detta medel kan 

förstå hur individens värld erfars, vilket är unikt för varje individ (Dahlberg & Segesten, 

2010). Hur denne upplever sjukdomen och hur detta i sin tur påverkar människan i dennes 

livssammanhang. Det kan även ske med ett personcentrerat förhållningssätt som kräver 

interaktion och kunskap om personen för att genom dessa kunna vårda personen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Dock kan dessa krav öka chanserna för förståelse kring dennes 

situation och upplevelser.  

 Då personer som upplevt hörselhallucinationer talat för en önskan om att sjuksköterskor 

ska kunna hjälpa dem hantera hörselhallucinationerna kräver detta att sjuksköterskan har 

kunskap kring fenomenet (Jones & Coffey, 2012). För att detta ska kunna ske måste 

kunskapsutveckling äga rum då osäkerhet råder gällande hur dessa personer ska bemötas och 

hur deras upplevelser av hörselhallucinationer ska konfronteras. 

 Då sjuksköterskan dessutom har ett ansvar att arbeta utifrån forskningsbaserad kunskap 

finns med detta krav om en ständig kunskapsutveckling och på så sätt bidra till vårdande 

baserat på evidens istället för rutin (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Genom 

kunskapsutveckling inom området av denna litteraturanalys skulle chanserna för ett gott 

bemötande kunna öka likväl som sjuksköterskan skulle kunna stötta dessa personer till 

egenvård då hon besitter en ökad kunskap gällande den situation de befinner sig i.   

 En stor del av bemötandet äger rum genom kommunikationen till personen som till stor 

del skulle kunna baseras på ett fenomenologiskt förhållningssätt för att på så sätt få insikt i 

hur personen upplever sina erfarenheter relaterat till dennes livssituation där mångfalden i 

upplevelserna uppmärksammas (Eide & Eide, 2009). Då meningsskapande dessutom kan äga 

rum hos personer som upplevt hörselhallucinationer genom att få ventilera dessa visar detta 

på vikten av att lyssna (Jones & Coffey, 2012). 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning                 

Positiva erfarenheter av hörselhallucinationer är ett relativt obeforskat område då litteraturen 

ofta fokuserar vid negativa upplevelser och effekter (Faccio, Romaioli, Dagani & Cipolletta, 

2013). Trots att positiva erfarenheter av hörselhallucinationer förekommer och dessutom 

dokumenterats fokuserar litteraturen vid de negativa effekterna av fenomenet (Faccio et al., 

2013). Likväl tenderar rådande attityder se till sjukdomstillståndet i negativ anda (Suryani et 

al., 2013). Med stigmatisering har skillnader skapats mellan människor och människor, en väg 

för att motverka detta skulle kunna ske genom att minimera eller eliminera skillnaderna 
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mellan ”oss” och ”dem”. Detta skulle kunna göras genom att föra mer forskning som även 

tycks vara bristfällig kring friska människors upplever av hörselhallucinationer och kring 

människor som upplever hörselhallucinationer i positiv bemärkelse. 

 

10. Slutsats  

Trots schizofreni som gemensam nämnare och upplevelsen av symtomet hörselhallucinationer 

har denna litteraturöversikt visat på en vid variationsbredd av hur hörselhallucinationer kan 

upplevas utifrån personens livsvärld. Hörselhallucinationerna kunde upplevas i både positiv 

och negativ anda relaterat till en mängd komponenter som hade inverkan på hur fenomenet 

skulle upplevas. Utifrån detta beskrev personerna sina röster som bland annat en del av dem 

själva, som minnen och tankar eller som något utomkroppsligt, en enskild individ eller som 

enbart ett symtom på schizofrenin. Upplevelsen av hörselhallucinationer visade sig vara 

mångfacetterad, vilket tenderar att göra en generalisering kring fenomenet komplicerad. 

Slutsatsen av denna litteraturöversikt var att upplevelsen av hörselhallucinationer vid 

schizofreni inte kan beskrivas på ett simpelt och konkret sätt då upplevelsen grundar sig i 

varje enskild individs livsvärld. 
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Flanagan, E. H., 

Solomon, L. A., 

Johnson, A., 

Ridgway, P., 

Sreauss, J. S., & 

Davidson, L. 

The Personal 

Experience of 

Schizophrenia in 

Relation to the 

DSM-IV-TR 

Criteria 

2012, USA, Psychiatry Att undersöka relationen 

mellan personliga 

erfarenheter av schizofreni 

och hur denna diagnos 

skildras i ”Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental 

Disorders” 

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: Flygblad sattes upp på en 

mentalvårdcentral. 

Genomsnittsåldern för 

deltagarna var 47 år. 

Datainsamling: Intervjuer 

kallade Structured Clinical 

Interviews användes där alla 

intervjuer videofilmades och 

sedan transkriberas ordagrant. 

Analys: Data analyserades med 

hjälp av IPA. 

Deltagarna talade om vetskapen om att 

rösterna inte var riktiga. Dock var rösterna så 

trovärdiga, vilket gjorde det svårt att inte tro 

att de var verkliga. Några beskrev 

upplevelsen av rösthallucinationerna som en 

del av sina egna tankar. 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 
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Hayward, M., 

Denney, J., 

Vaughan, S., & 

Fowler, D.  

The Voice and 

You: 

Development 

and Psychometric 

Evaluation of 

a Measure of 

Relationships 

with Voices 

2008, England, Clinical 

Psychology and 

Psychotherapy 

Syftet i denna studie var att 

undersöka tillförlitligheten 

och giltigheten av 

rösthallucinationer 

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: 30 deltagare rekryterades 

från rehabiliteringsgrupper, där 

kriterierna var att de skulle hört 

röster i minst sex månader. 

Deltagarna var mellan 22 och 

65 år gamla. 

Datainsamling: Individuella, 

semi-strukturerade intervjuer. 

Analys: Analys av data utfördes 

med hjälp av SPSS. 

Majoriteten av deltagarna upplevde 

mestadels negativa innehåll i 

rösthallucinationerna, så som personangrepp 

och hot mot individen. En oförmåga att 

kontrollera rösterna var uppenbar. 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Hoffman, R. E., 

Varanko, M., 

Gilmore, J., & 

Mishara, A. L. 

Experiential 

features used by 

patients with 

schizophrenia to 

differentiate 

‘voices’ from 

ordinary verbal 

thought 

2008, USA, 

Psychological Medicine 

Att förstå hur deltagarna 

skiljde hörselhallucinationer 

från de vanliga inre 

vardagstankarna 

Metod: Kvantitativ design. 

Urval: 50 patienter med 

schizofreni som upplevde 

hörselhallucinationer. 

Datainsamling: Genom ett 

strukturerat frågeformulär fick 

deltagarna beskriva skillnaden 

mellan bland annat deras inre 

tankar och rösthörningen, även 

att beskriva deras första 

erfarenhet av rösthörning. 

Analys: Kvantitativ 

variabelanalys. 

Bristande kontroll och ett återkommande 

verbalt innehåll var de komponenter som var 

typiska för hörselhallucinationerna i 

jämförelse med de vanliga tankarna. 80% 

rapporterade att de kunde skilja vanliga 

tankar från rösthallucinationerna. En person 

uppgav dock att hon inte kunde skilja röster 

från tanke. 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Kalhovde, A. M., 

Elstad, I., & 

Talseth, A-G. 

 

Understanding the 

Experiences of 

Hearing Voices 

and Sounds 

Others Do Not 

Hear 

2013, Norge, Qualitative 

Health Research 

Att bidra till förståelsen av 

hur människor med psykisk 

sjukdom upplever 

rösthörning och ljud som 

andra inte hör i vardagen 

 

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: Personer som upplevt 

rösthörning under minst ett års 

tid och som hade en 

psykosdiagnos. Deltagarna var 

mellan 19 och 57 år gamla. 

Datainsamling: Individuella 

djupintervjuer genomfördes. 

Analys: Analysen gjordes 

genom ett hermeneutiskt 

Deltagarna var förbryllade över att höra ljud 

och röster som de var ensamma om att höra. 

Majoriteten av deltagarna hörde arga, 

fientliga eller kritiska röster. Deltagarna 

förklarade att rösternas intentioner ofta var 

påträngande och störde deras liv. Majoriteten 

av deltagarna kände att deras liv dominerades 

och kontrollerades av rösterna. 
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fenomenologiskt 

förhållningssätt. 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Koivisto, K., 

Janhonen, S., & 

Vaisanen, L. 

Patients’ 

experiences of 

psychisis in an 

inpatient setting 

2003, Finland, Journal 

of Psychiatric and 

Mental Health Nursing 

Att beskriva patienters 

upplevelser av en psykos i 

slutenvård 

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: Urvalet bestod av 

personer med diagnosen 

schizofreni, schizoaffektiv 

psykos med vanföreställningar 

och manodepressiv sjukdom. 

Deltagarna var mellan 23 och 

57 år gamla. 

Datainsamling: Individuella 

intervjuer genomfördes. 

Analys: Dataanalysen baserades 

på Husserls filosofi. 

Deltagarna upplevde psykos som en 

okontrollerbar självkänsla, vilket inkluderar 

förändringar och en förlust av självkontroll. 

Detta ledde till känslor av känslomässig 

stress och fysisk smärta. 

 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Langdon, R., 

Jones, R., 

Connaughton, E., 

& Fernyhough, C. 

The 

phenomenology 

of inner speech: 

comparison of 

schizophrenia 

patients with 

auditory verbal 

hallucinations and 

healthy controls 

2009, England, 

Psychological Medicine 

Att jämföra de 

fenomenologiska 

egenskaperna hos 

schizofrenipatienter med 

rösthallucinationer och friska 

personer 

 

Metod: Kvantitativ design. 

Urval: 29 deltagare schizofreni 

eller schizoaffektiv störning 

deltog. Genomsnittsåldern för 

deltagarna var 41 år. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

genomfördes individuellt. 

Analys: Författarna använde en 

effektanalys kallad ”Power 

analysis” för att utreda urvalets 

effekt på resultatet. 

Av de 29 deltagarna var det 12 personer som 

hörde röster dagligen, sju varje vecka och de 

återstående 10 mindre ofta.  

26 personer vittnade om röster som tenderade 

att fälla kommentarer. 16 personer uppgav att 

rösten använde deras tilltalsnamn medan 15 

personer uppgav att rösterna tilltalade dem 

som ”du”. 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Mawson, A., 

Berry, K., Murry, 

C., & Hayward, M. 

 

Voice hearing 

within the context 

of hearers’ social 

worlds: An 

interpretative 

2011, England, 

Psychology and 

Psychotherapy: Theory, 

Research and Practice 

 

Att bringa en djupare 

förståelse för 

mellanmänskliga relationer i 

ett rösthörningssammanhang 

genom att studera deltagarnas 

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: Urvalet baserades på 

personer från mentalsjukvård 

som hört röster den senaste 

I resultatet studerades deltagarnas relation till 

rösterna, samt hur rösterna kunde påverka 

deltagarnas sinnesstämning, självkänsla och 

värde. Deltagarnas sociala relationer 
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phenomenological 

analysis 

 

relationer till deras röster och 

till andra människor i deras 

liv 

veckan. Deltagarna var mellan 

26 och 51 år gamla. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade, individuella 

intervjuer. 

Analys: IPA användes, där 

fokus för förståelse och 

meningsskapande låg. 

tenderade även att påverka deras förmåga att 

hantera rösterna. 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Quin, R. C., Clare, 

L., Ryanc, P., & 

Jackson, M. 

‘Not of this 

world’: The 

subjective 

experience of 

late-onset 

psychosis 

2009, Irland, Aging & 

Mental Health 

Att utforska den subjektiva 

upplevelsen och psykologiska 

funktioner hos äldre 

människor som lever med 

sent debuterande 

psykossjukdom 

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: Rekrytering via 

psykiatrin där kriteriet för att 

delta var en sent debuterande 

psykossjukdom. Deltagarna var 

mellan 67 och 87 år gamla. 

Datainsamling: Individuella, 

semi-strukturerade intervjuer. 

Analys: Analysen gjordes med 

hjälp av IPA. 

I resultatet framkom bland annat deltagarnas 

upplevelser av sent debuterande 

psykossjukdom. Deltagarna försökte förklara 

och finna mening i de psykotiska 

upplevelserna. Deltagare vittnade även om 

relationssvårigheter och begränsat socialt 

nätverk. 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

So, S., & Wong, 

C. 

Experience and 

Coping with 

Auditory 

Hallucinations in 

first-episodes 

Psychosis: 

Relationship with 

Stress Coping 

2008, Kina, Hong Kong 

J Psychiatry 

Att undersöka de mönster 

som fanns vid de olika 

copingstrategierna hos 

patienter med tidig 

psykosdiagnos  

Metod: Kvantitativ design. 

Urval: Deltagarna var 

öppenvårdspatienter med första 

episoden av psykos, som 

upplevde ihållande 

hörselhallucinationer och var 

under psykiatrisk behandling. 

Genomsnittsåldern för 

deltagarna var 21 år. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

genomfördes. 

Analys: Skalan Brief COPE 24 

användes som gör en mätning 

av coping. 

Deltagarna rapporterade en mängd olika 

strategier för att klara av stress som 

inkluderade både känslo- och 

problemfokuserade strategier. De som aktivt 

hörde röster använde fler strategier för att 

kunna dämpa stressen. 

 


