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Abstract 
Background Mental illness is increasing in the society and it affects the person in the daily 

life. Relatives are helpful in the recovering of the person with mental illness. In order to 

provide a good nursing it is important that the nurse knows how relatives experience how it is 

to live with a person with mental illness. 

Aim The aim of this study was to illuminate relatives experiences of living with a person with 

mental illness.  

Method This study was literature- based and 11 qualitative articles were analyzed for the 

results. The articles were analyzed by the method of contributing to evidence-based nursing 

based on analysis of qualitative research.  

Results The results of this study showed that relatives living with a person that suffers from 

mental illness experienced a heavy burden. Feelings of guilt and shame was described, which 

had an impact on the daily life because of constant worry for the person with the mental 

illness. Relatives also experienced anxiety for the future. The relatives felt excluded from the 

healthcare and they felt that the healthcare did not take responsibility for the person with the 

mental illness. The rights to be provided with adequate care, both for the patient and for their 

relative was described as a constant fight.  

Conclusion The relatives experienced social isolation, feelings of guilt and loneliness. A 

need for greater support from the hospital staff desired due the relatives had a need for care 

and experiences of being excluded from the healthcare was described.  

Keywords Experience, family-focused care, mental illness, nursing, relatives.  

 



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Detta arbete belyser närståendes upplevelser av att leva med en person som har psykisk 

ohälsa. Närstående i detta arbete vittnar om upplevelser av att inte kunna leva sitt eget liv, 

känna skuld och skam, oro för framtiden och upplevelser av att bli utesluten av sjukvården. 

På grund av detta, att psykisk ohälsa inte enbart påverkar den drabbade blir närståendes 

upplevelser viktiga att belysa. 

 

De 11 artiklar som ingår i detta arbetets resultat har sökts fram genom två olika databaser. 

Nyckelfynd har från samtliga 11 artiklar lyfts fram och analyserats vilket har skapat teman 

och underteman i resultatet. Vad som framkommer är hur närstående upplever rädsla och 

skam att själv bidra till den psykiska ohälsan. Detta resulterar i svårigheter att tala öppet om 

den psykiska ohälsan vilket skapar känslor av att vara ensam med sina upplevelser och 

isolerad från omvärlden. Detta tvivel som finns om att vara öppen beror även på den 

okunskap som närstående upplever finns i deras umgänge. Närstående känner rädsla att de 

ska bli lämnade, vilket upplevs som svårhanterligt och ses som en sorg. 

 

Närstående upplever även brister från sjukvården, såsom bemötandet av sjukvårdspersonalen. 

Istället för att ses som en resurs upplever närstående att de ses som motståndare som inte inte 

involveras i omvårdnaden. Närstående upplever att de får kämpa för att få adekvat vård, samt 

att bli inkluderad i omvårdnaden hos personen som har psykisk ohälsa. 
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Inledning 

Psykisk ohälsa ökar i samhället samt är stigmatiserande för individen. Under hösten 2017 går 

Försäkringskassan (2017) ut med att av alla nuvarande sjukskrivningar beror 46% på psykisk 

ohälsa. Tidigare forskning indikerar på att leva med psykisk ohälsa påverkar personen i det 

dagliga livet. Närstående är en källa till styrka och kan vara till hjälp för att få den drabbade 

personen att utveckla strategier i att hantera det dagliga livet. Men hur upplever egentligen de 

närstående att det är att leva med en person med psykisk ohälsa? För att sjuksköterskan ska 

kunna ge en god familjefokuserad omvårdnad är det angeläget att studera och 

uppmärksamma även närståendes upplevelser. Särskilt eftersom närstående spelar en stor roll 

i tillfrisknandet och i återhämtningen hos den drabbade personen.  

Bakgrund 

I den nationella folkhälsoenkäten från år 2016 uppger 16 % att de har nedsatt psykiskt hälsa, 

mätningen gjordes genom självskattningsinstrumentet General Health Questionnaire (GHQ) 

där höga poäng pekar på psykisk ohälsa. Enkäten visar även skillnad på kvinnor och män, där 

19 % bland kvinnorna och 12% bland männen uppger att de har nedsatt psykiskt hälsa. Det 

finns även skillnad i åldrarna, där den yngsta åldersgruppen (16-29 år) har högst andel nedsatt 

psykiskt hälsa medan den äldsta åldersgruppen (65-84 år) har lägst andel. Utbildningsnivån 

har ingen betydelse av nedsatt psykiskt hälsa enligt mätningen. Mätningen indikerar också på 

att andelen med nedsatt psykisk hälsa har ökat under perioden 2006- 2016 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Psykisk ohälsa 

Definitionen av psykisk ohälsa varierar beroende på kontext. Det kan innebära allvarliga 

psykiska sjukdomar med diagnoser såsom bipolär sjukdom, schizofreni eller depression men 

det kan också innebära självupplevda besvär av olika art som bland annat nedstämdhet eller 

oro. Mild psykisk ohälsa kan påverka vardagslivet och välbefinnandet men det behöver inte 

innebära att personen har psykisk sjukdom och är i behov av behandling (Socialstyrelsen, 

2013). Psykiska sjukdomar innebär variationer och avvikelser i tänkande, känslor eller 

beteende, var och en för sig eller i kombination med varandra. Psykiska sjukdomar kan skapa 

problem med sociala funktioner och/eller i arbets- och familjeliv. Att leva med psykisk 

sjukdom är vanligt och trots det undviks tillståndet ofta att talas om, trots att det är ett 

medicinskt tillstånd precis som vilken annan medicinsk diagnos som helst (American 

Psychiatric Association, 2015). 

 

Att leva med psykisk ohälsa kan beskrivas som att vara fångad i ett fängelse som stänger in 

personen i sitt egna hem. Detta hindrar personen från att bland annat arbeta eller skaffa ett 

nytt jobb och skapa nya dagliga rutiner. Hos personer som drabbats av psykisk ohälsa är 

önskan hög att få leva ett normalt liv, att vara fri utan någonting som håller personen tillbaka 

(Lundström, Hedman Ahlström, Jormfeldt, Eriksson & Skärsäter, 2017). Relaterat till detta 
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fängelse som hemmet skildrar associeras psykisk ohälsa ofta med stigmatisering av 

sjukdomen. Stigmatisering innebär att bli kategoriserad till att inte leva enligt normen med 

anledning av de attityder, fördomar och övertygelser som finns om psykisk ohälsa i 

samhället. Detta betyder att specifika beteenden kan utvecklas, som diskriminering i olika 

former och inte sällan utvecklas ett undvikande beteende där viljan att arbeta och umgås med 

personen som har psykisk ohälsa försvinner (Brown, 2017).  

 

I detta arbete definieras psykisk ohälsa med diagnoser som psykossjukdomar, schizofreni och 

schizoaffektivt syndrom, bipolär sjukdom (både typ 1 och typ 2), tvångssyndrom (Obsessive 

Compulsive Disorder), alkoholmissbruk, substansmissbruk, svår depression, ADHD, 

Aspergers syndrom och Anorexia Nervosa.   

Den psykiatriska vårdens utveckling och uppbyggnad 

Inom psykiatrin i västvärlden har avinstitutionaliseringen pågått sedan 1960- talet, dock kan 

det skilja sig mellan olika länder vilken takt utvecklingen har och dess innehåll (SOU 

2006:100). Avinstitutionaliseringen innebär flera saker, såsom nedläggning av 

mentalsjukhus, ombildning av öppenvård och sluten vård samt ändrade behandlingsåtgärder. 

Fram till mitten av 1960- talet var den psykiatriska vården uppbyggd kring institutioner och 

slutenvårdsplatser. Starten av avinstitutionaliseringen växte fram genom kritik av det 

medicinska sjukdomsbegreppet från den engelska antipsykiatrin (Foldemo, 2014). 

Antipsykiatrin innebär de negativa åsikterna och avvisandet av psykiatrin som ämne som 

utvecklades under 1960- 1970 talet. Ledande i antipsykiatrin var bland andra David Cooper  

som var en brittisk psykiatriker (Brante, 2007). Genom kritiken som växte fram började 

psykiatriska problem ses som resultat utifrån den sociala interaktionen. Orsakerna sågs alltså 

utifrån psykodynamiken och socialpsykologin (Foldemo, 2014). Det psykodynamiska 

perspektivet syftar på hur mänskliga beteenden samt känslor påverkas av obehärskade 

psykiska processer, samt hur detta även påverkar människor emellan (Nationalencyklopedin, 

u.å.a). Socialpsykologin är en disciplin inom beteendevetenskapen som undersöker hur den 

sociala interaktionen verkar och påverkar de inblandade individerna (Nationalencyklopedin, 

u.å.b). Fokuset flyttades alltså från personens inre faktorer till faktorer i personens närmiljö. 

Det förändrade synsättet på psykiska problem resulterade i att flera möjliga alternativ än 

institutionsvård började utvecklas i början på 1970- talet (Foldemo, 2014). Den största 

anledningen till att avinstitutionaliseringen och de förändringar som den innebär genomförts 

är framförallt för att normalisera levnadsvillkoren för de personer som har psykisk ohälsa 

(SOU 2006:100).  

Närstående 

Definitionen på närstående är en person som individen själv betraktas ha en nära relation till 

(Socialstyrelsen, u.å.a). Det liknar även beskrivningen ur den vårdvetenskapliga 

utgångspunkten, att närstående är den person som anges som närstående av patienten och som 

själv tillåts att ses som närstående. Det betyder att närstående kan vara hustru eller man, 

partner, förälder, barn, syskon eller annan i släkten, det kan även vara en granne eller vän. 
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(Dahlberg & Segesten, 2010). På så sätt skiljer sig definitionen av närstående gentemot 

definitionen av anhörig som enligt Socialstyrelsen (u.å.b) är en person inom familjen eller i 

kretsen av de närmaste släktingarna. Närstående i detta arbete definieras som föräldrar, 

man/hustru, partner, syskon, barn och bästa vän.  

   

För personen med psykisk ohälsa är närstående till hjälp för att bland annat utveckla 

strategier i att klara av det dagliga livet. Närstående kan vara en källa till styrka som får 

personen att känna sig värdig (Lyberg, Holm, Lassenius, Berggren & Severinsson, 2013).  

Närstående till personer som har psykisk ohälsa spelar en central roll i behandlingen för att 

uppnå hälsa. Genom att förse personen med bland annat trygghet och support skapas en 

grund av tillit som är nödvändig i behandlingen. En annan viktig funktion som de närstående 

besitter är att med enbart deras fysiska existens erbjuds interaktion som förebygger isolering 

hos personen. På grund av denna centrala roll är det angeläget att i alla situationer involvera 

närstående (Nascimento et al., 2016).  

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Omvårdnad 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde och kompetens. Det innebär att 

sjuksköterskan både ska besitta vetenskaplig kunskap samt kunna utföra patientnära arbete 

inom området. Sjuksköterskan ska kunna utföra omvårdnadsprocessens alla steg som innebär 

bedömning, omvårdnadsdiagnostik, planering, genomförande och utvärdering av 

omvårdnadsåtgärder. Detta i allians med patienten, närstående och även i team med andra 

professioner. Omvårdnaden ska ge patienten en chans att bland annat bibehålla eller återfå 

hälsa, såväl psykisk som fysisk, och välbefinnande samt ges möjlighet att kunna handskas 

med eventuella hälsobesvär. Relationen med patienten och dennes närstående har en 

signifikant betydelse för att god omvårdnad ska uppnås. Ett etiskt förhållningssätt ska finnas 

som en röd tråd genom sjuksköterskans arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Till 

hjälp och som handledning i det etiska förfarandet och i det dagliga arbetet kan 

sjuksköterskan använda sig av International Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor. 

Koden appliceras i fyra olika områden som handlar om; allmänheten, yrkesutövningen, 

professionen och medarbetare (ICN, 2012).  

 

En annan viktig del är att arbetet sjuksköterskan genomför är enligt författningar samt 

styrdokument (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) fastställer hur hälso- och sjukvård ska arrangeras och genomföras. Socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) fastslår att samhällets socialtjänst skall arbeta för att stödja personers 

ekonomiska och sociala säkerhet, likvärdighet i levnadsförhållanden och medverkande i 

samhället. Är en person i behov av hjälp av både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska en 

individuell plan formuleras genom att kommunen och landstinget samarbetar enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453).  
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Familjefokuserad omvårdnad 

Kärnfamiljen har under de senaste decennierna utvecklats till att inte längre vara den 

uppenbara familjekonstellationen, utan begreppet har fått fler innebörder och definitioner. 

Den känslomässiga relationen mellan personer ligger till grund när familj definieras inom den 

familjefokuserade omvårdnaden. I den familjefokuserade omvårdnaden inbjuds samtliga 

familjemedlemmar till delaktighet. Detta leder till att familjen som enhet involveras i 

avgörande beslut och problematik. I den familjefokuserade omvårdnaden får samtliga 

möjlighet att uttrycka det egna behovet av hjälp som ska tillgodoses. Denna tillåtande och 

välkomnande attityd berör varje familjemedlem och påverkar deras dagliga liv samt hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2015).  

Sjuksköterskans roll i mötet med personen med psykisk ohälsa och dess närstående 

För personer med psykisk ohälsa och dess närstående har sjuksköterskan ofta en central roll i 

tillfrisknandet genom att samtala, bringa trygghet och delge kunskap. Med anledning av att 

psykisk ohälsa inte enbart påverkar den drabbade är det nödvändigt att sjuksköterskan driver 

en hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad. Sjuksköterskan besitter mandat att genom 

samtal involvera närstående i den drabbade personens psykiska ohälsa samt att delge 

närstående med väsentlig information. Sjuksköterskan får i samtalet en möjlighet att 

identifiera resurser samt behov hos de närstående som kan vara betydande i behandlingen. 

Samtidigt får även sjuksköterskan möjlighet att bygga en relation till de närstående (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2008). Sjuksköterskans uppdrag är att bygga ett partnerskap, patient- 

närstående- och sjuksköterskan emellan. Samt att avdramatisera begreppet psykisk ohälsa, 

förebygga stigmatisering och isolering från omvärlden (Andershed, Ewertzon & Johansson, 

2017). 

Teoretiska utgångspunkter 

Hälsa 

Allt vårdande går ut på att bygga upp och främja individens hälsoprocesser. Hälsa ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv innebär att man upplever välbefinnande, mår bra och klarar av 

att utföra både stora och små projekt i livet. Upplevelse av koherens, känsla av sammanhang, 

ingår också i begreppet hälsa. Hälsa innefattar även biologiska perspektiv, men det räcker 

inte att vara fysiskt frisk för att känna upplevelse av hälsa och må bra. För att upplevelse av 

hälsa ska föreligga måste personen kunna handskas med sjukdomen och ohälsan (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  
 

Lidande 

Arman (2012) beskriver lidande som ett verb vilket innebär att genomlida och stå ut med 

smärta, att erkänna smärtsamma förhållanden och att uthärda, tåla och bära. Eriksson (1994) 

menar dock att begreppet lidande och smärta inte är synonymt med varandra utan upplevelse 

av lidande kan förekomma utan att känna smärta och känna smärta utan att uppleva lidande.  
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Lidande beskrivs som något mänskligt och naturlig och central del av vårt liv, en kamp 

mellan gott och ont, lidande och lusten. Utan detta hade livet varit tomt, stått stilla och inte 

utvecklats. Lidandet innebär ingen mening i sig självt och är överlag något ont. Men till följd 

av det lidande människan genomgår kan hon skapa sin egna mening av lidandet och när 

människan övervinner lidandet kan en källa av kraft till nytt liv utvinnas. Lidandet är inget 

som skall avvisas för då avvisas en del av livet och chansen för människan att bli hel. Det är 

en strid för människans värdighet och rättighet att vara just människa (Eriksson, 1994).  

Livsvärld 

Lidande tillsammans med hälsa, sjukdom och välbefinnande skildras i och genom 

livsvärlden. Livsvärlden är en teori som används inom vårdvetenskapen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Livsvärlden är den värld där vi lever vårt alldagliga liv, en värld av olika 

sammanhang och betydelser. Livsvärlden finns både inom oss och sträcker sig samtidigt 

utanför oss. Det görs alltså ingen skiljaktighet mellan den yttre och den inre världen (Asp & 

Fagerberg, 2012). Med livsvärlden som utgångspunkt i vårdandet kan bearbetningen mot att 

återuppbygga livskraften och harmonin hos individen starta (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Problemformulering 

Tidigare forskning visar att leva med psykisk ohälsa kan innebära stora påfrestningar för den 

enskilt drabbade personen men det kan också innebära negativa följder och stora 

påfrestningar för den drabbades närstående. Tidigare forskning visar även att närstående har 

en viktig roll för personen som har psykisk ohälsa. Detta medför att närståendes upplevelser 

av att leva med en person med psykisk ohälsa är värdefullt att undersökas, vilket denna 

uppsats kommer fokusera på. Detta för att sjuksköterskan ska kunna ge närstående det stöd de 

behöver och se dem som en naturlig del i omvårdnaden. Genom en familjefokuserad 

omvårdnad kan god omvårdnad ges till både närstående och till personen som drabbats av 

psykisk ohälsa.   

Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att belysa närståendes upplevelser av att leva med en 

person som har psykisk ohälsa. 

Metod   

Till detta examensarbete valdes en metod som syftar på att genom analys av kvalitativ 

forskning bidra till evidensbaserad omvårdnad. I kvalitativa studier främsta målet att få ökad 

förståelse, exempelvis om upplevelser, erfarenheter och förväntningar (Friberg, 2006a). Detta 

examensarbetes syfte fokuserade på att belysa upplevelser hos närstående som lever med en 

person som har psykisk ohälsa. Därför passade det att använda denna metod av Friberg 

(2006a) i detta arbete. Detta eftersom att kvalitativa studier fångar vad som efterfrågas i syftet 

bäst, subjektiva upplevelser.  



 

 6 

Litteratursökning 

En inledande systematisk litteratursökning gjordes i databasen Cinahl för att undersöka 

utbudet av studier inom det valda ämnet. Enligt Friberg (2006b) handlar en inledande 

litteratursökning om att söka efter forskning inom det valda problemområdet. Östlundh 

(2006) skriver att systematisk informationssökning används eftersom att det ger litteratur som 

motsvarar det krav på information som ska uppnås.  

  

Systematiska sökningar gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed (Se Bilaga I). Sökord som 

användes var mental disorders, parents experience*, family perspective, relatives experience, 

car*, nurs*, mental illnes och living with. Sökorden användes i olika kombinationer och 

variationer. Trunkering användes för att utvidga sökningen, det innebär enligt Östlundh 

(2006) att enbart ordstammen skrivs och följs av tecknet för trunkering, på så sätt kommer 

resultatet av sökningen innefatta alla ord som börjar med den ordstam som valts. I vår 

sökning användes trunkering på car*, nurs* och parents experience*. Sökoperatorn som 

användes mellan sökorden var “AND” och i vissa sökningar användes “OR”. Östlundh 

(2006) menar att använda “OR” mellan två sökord erhålls träffar på det ena sökordet, det 

andra sökordet eller båda två. I vår sökning användes “OR” mellan family perspective och 

relatives experience.   

 

I databasen Cinahl avgränsades sökningarna till Peer reviewed, specifika publiceringsår och 

till engelska. I Pubmed avgränsades sökningarna till publiceringsår, engelska samt att abstract 

skulle finnas med då det i Pubmed inte går att avgränsa till Peer reviewed. Publiceringsår 

avgränsades till 2007-2017 på alla sökningar utom en, då avgränsningen gjordes till 2012-

2017 på grund av att 2007- 2017 i den sökningen gav ett för stort antal träffar.  

 

Två artiklar som användes i resultatet söktes fram osystematiskt.   

Urval 

Inklusionskriterier var kvalitativa studier som svarade på syftet, närståendes upplevelser av 

att leva med en person som har psykisk ohälsa samt artiklar på engelska.    

Exklusionskriterier var kvantitativa studier och review artiklar.   

 

Totalt valdes 11 artiklar att ingå i resultatet (För översikt, se bilaga II). Artiklarna 

kvalitetsgranskades genom Högskolan Väst kvalitetsgranskningsmall för studier av kvalitativ 

metod (Se bilaga III). Först granskades artiklarna enskilt för att sedan jämföra resultatet av 

granskningen tillsammans. Detta på grund av att säkerställa att kvalitetsgranskningen av 

artiklarna och kvaliteten av de artiklar som valdes hade en samstämmighet. Resultatet av 

kvalitetsgranskningen av artiklarna var av blandad karaktär. Fyra av artiklarna bedömdes vara 

GRAD II och sju bedömdes vara GRAD I.  
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Analys 

Analysprocessen i den utvalda metoden av Friberg (2006a) följer fem steg. Steg ett syftar på 

att få grepp om vad studierna verkligen behandlar, detta görs genom att läsa studierna flera 

gånger med koncentration på studiens resultat. Steg två koncentrerar sig enbart på varje 

studies resultat så nyckelfynd i resultatet urskiljs. I steg tre sammanställs varje studies resultat 

för att erhålla en helhetssyn över det material som ska analyseras. I steg fyra redogörs 

likvärdigheter och samband mellan studiernas resultat för att kunna utforma nya teman. Det 

femte och sista steget inriktar sig på att redovisa och förklara analysen i text (Friberg, 2006a).  

 

Först lästes alla artiklar ett flertal gånger enskilt för att få en överskådlig bild över vad de 

handlade om. Efter det fokuserades läsningen på studiernas resultat. När detta hade gjorts 

numrerades alla artiklar från 1-11 för att senare i analysen lättare veta vilken artikel som 

specifika fynd kommit ifrån. Därefter lyftes nyckelfynd i varje studies resultat fram. Detta 

gjordes genom att stryka över nyckelfynden med överstrykningspenna, först enskilt och sedan 

jämfördes och diskuterades fynden tillsammans. Efter det fördes varje nyckelfynd från 

samtliga artiklars resultat över på post- it lappar, även dessa numrerades mellan 1-11 för att 

veta vilken artikel varje nyckelfynd kommit ifrån. Post- it lapparna sattes sedan artikelvis på 

tomma A4- papper för att få en översikt över nyckelfynden från varje artikels resultat. 

Därefter sorterades och jämfördes post- it lapparna för att likheter och skillnader skulle 

urskiljas. Utifrån sorteringen identifierades teman och subteman. Avslutningsvis 

presenterades och förklarades resultatet av analysen och alla teman samt subteman i text.   

Resultat 

Analysen ledde fram till fyra teman med subteman (Se tabell I).  

 

Tabell 1. Sammanfattning över teman och subteman.  

Ett förändrat vardagsliv -Upplevelse av kaos  

-Självtvivel och skuldkänslor 

-Frustration och ilska 

Förändringar i interaktionen med andra -Osäkerhet hur man ska bete sig mot 

personen som har psykisk ohälsa 

-Social isolering och skam 

Upplevelser av sjukvården -Brist i bemötande och attityder 

-Upplevelser av att sjukvården inte tar sitt 

ansvar 

Synen på framtiden  -En hårfin linje mellan hopp och hopplöshet 

-Att våga skapa en ny framtid 
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Ett förändrat vardagsliv 

Detta tema handlar om hur närstående upplevde tiden då personen med psykisk ohälsa 

insjuknade samt kampen för att acceptera och förstå den psykiska ohälsa och dess symtom.  

Det handlar även om de självtvivel och känslor av skuld som de närstående upplevde till följd 

av den psykiska ohälsan och känslan av att de kände sig otillräckliga. Temat behandlar även 

hur närstående upplevde att deras egna liv blev begränsade och vilket kontrollbehov de 

ständigt levde i.  

Upplevelse av kaos 

Tiden när personen med psykisk ohälsa insjuknade upplevdes av de närstående som 

dramafylld, kaotisk, nätter utan sömn och funderande över hur de skulle kunna hjälpa 

personen som drabbats (Hällgren Graneheim & Åström, 2016). Närstående upplevde även att 

de inte såg några tecken i förväg utan den psykiska ohälsan kom plötsligt med känslor av 

olidlig smärta och elände (Shpigner, Possick & Buchbinder, 2013). Närstående menade att de 

inte först förstod att tillståndet och de symtom personen med psykisk ohälsa uppvisade var ett 

tecken på sjukdom (Lee, Choi & Doucet, 2009).  

 

Att förstå tillståndet hos personen med psykisk ohälsa var ett bekymmer och en kamp för de 

närstående (Jönsson, Skärsäter, Wijk & Danielson, 2011; Wainwright, Glentworth, Haddock, 

Bentley & Lobban, 2015) och de kände sig vilsna när de försökte förstå symtomen och den 

faktiska levda erfarenheten av psykisk ohälsa (Wainwright et al., 2015). Det var lättare att 

förstå ett avvikande beteende som symtom om de närstående hade kunskap om den psykiska 

ohälsan (Johansson, Anderzen- Carlsson, Åhlin & Andershed, 2010). De närstående upplevde 

att rädsla och förtvivlan kunde förhindra accepterandet av den psykiska ohälsan (Johansson et 

al., 2010; Shpigner et al., 2013), det blev en kamp mellan att acceptera och förneka (Shpigner 

et al., 2013).  

Självtvivel och skuldkänslor 

Att leva med en person med psykisk ohälsa upplevdes av de närstående som en stor börda 

som de inte alltid klarade av. Det gjorde att de ofta lade skulden på sig själva (Hällgren 

Graneheim et al., 2016). Det fanns upplevelser  av att känna sig otillräcklig (Johansson et al., 

2010; Johansson, Anderzen- Carlsson, Åhlin, Andershed & Sköndal, 2012; Lee et al., 2009;), 

detta ökade känslan av skuld och det gjorde att de närstående själva kände att de hade bidragit 

till den problematiska situationen (Johansson et al., 2010). Närstående anklagade och lade 

skulden på sig själva för utvecklingen av den psykiska ohälsan (Hällgren Graneheim & 

Åström 2016; Johansson et al., 2010; Jönsson et al., 2011). De närstående som var föräldrar 

till personen med psykisk ohälsa klandrade sig själva för dålig uppfostran och föräldraskap 

(Lee et al., 2009; Wainwright et al., 2015). Känslan av skuld fick det närstående att känna sig 

hjälplösa (Shpigner et al., 2013). Skuldkänslor framkom även när de närstående vid en punkt 

tvingade personen med psykisk ohälsa till slutenvården, då inget annat val fanns (Lindgren, 

Söderberg & Skär, 2016). Hos de närstående fanns frågetecken, osäkerhet och tvivel 

angående deras egna värde (Foster, 2010; Weimand, Hall- Lord, Sällström & Hedelin, 2013).  
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Frustration och ilska 

Att leva med en person som har psykisk ohälsa påverkade de närstående på flera områden i 

det dagliga livet, både privat och yrkesmässigt (Lindgren et al., 2016; Stjernswärd & Östman, 

2008; Weimand et al., 2013). Deras egna behov blev sekundära (Stjernswärd & Östman, 

2008) och livet styrdes av tillståndet hos personen med psykisk ohälsa (Johansson et al., 

2012). De närstående upplevde att de inte kunde leva sina egna liv vilket resulterade i 

frustration och ilska (Stjernswärd & Östman, 2008). På grund av den extra belastning som det 

innebar för de närstående kunde situationen medföra att den närstående blev emotionellt och 

fysiskt utmattade och att de själva drabbades av psykisk ohälsa (Stjernswärd & Östman, 

2008; Weimand et al., 2013). Det fanns även de närstående som beskrev att deras egna hälsa 

var opåverkad av situationen (Johansson et al., 2010).  

 

Det tog mycket energi att kämpa för rätten som personen med psykisk ohälsa har vilket också 

gjorde det svårt för de närstående att klara av sitt egna dagliga liv (Lindgren et al., 2016). Det 

fanns ingen tid eller energi att göra något extra i vardagen. Närstående upplevde att det var 

svårt att vara på arbetet eftersom att de kände att de övergav personen och inte kunde stötta så 

som de ville (Johansson et al., 2010). De bytte även arbete eller arbetstimmar för att bli mer 

tillgängliga för personen med psykisk ohälsa (Stjernswärd & Östman, 2008). De hade också 

långa perioder av frånvaro från arbetet och detta kunde leda till försämringar i ekonomin 

(Weimand et al., 2013). Det fanns närstående som upplevde att arbetet var en tillflyktsort och 

en plats för återhämtning (Johansson et al., 2010; Stjernswärd & Östman, 2008).  

 

Närstående upplevde att de behövde ha kontroll över situationen så att inget hemskt skulle 

hända (Foster, 2010). Detta beskrevs som att de behövde vara tillgängliga dygnet runt och 

vara förberedda på oberäkneliga händelser (Lindgren et al., 2016). De behövde alltid se efter 

personen med psykisk ohälsa och kunde aldrig lämna dem ensamma (Wainwright et al., 

2015). Det uttryckte också ständig oro för personen med psykisk ohälsa (Hällgren Graneheim 

& Åström, 2016; Johansson et al., 2012) och den psykiska ohälsan gjorde sig ständigt påmind 

i tankarna (Johansson et al., 2010). Detta medförde också svårigheter i att planera vardagen 

(Lindgren et al., 2016). Närstående upplevde att det var svårt att släppa kontrollen. De 

upplevde även känslor av att vilja ge upp eller fly och de stod inför ett beslut om de skulle 

stanna hos personen med psykisk ohälsa eller fly för att kunna leva sitt egna liv (Weimand et 

al., 2013). De insåg att det inte var ett alternativ för de kunde inte överge personen, de var 

oumbärliga (Hällgren Graneheim & Åström, 2016) och hade inget val utom att ta ansvar för 

personen (Foster, 2010).  

Förändringar i interaktionen med andra 

Detta tema handlar om de förändringar som närstående upplevde uppkom i interaktionen med 

andra till följd av den psykiska ohälsan. Närstående vittnade om hur de upplevde svårigheter i 

hur man skulle bete sig samt agera gentemot personen som fått psykisk ohälsa.  

Det uppkom även förändringar i det sociala umgänget där antalet vänner reducerades, vilket 

gav upphov till känslor av isolering. Olika relationer hos de närstående påverkades även av 
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den psykiska ohälsan, både relationen till den person som har psykisk ohälsa och relationen 

till andra, som familj och vänner.   

Osäkerhet i hur man ska bete sig mot personen som har psykisk ohälsa  

Upplevelser om att känna osäkerhet hur man som närstående borde agera mot personen som 

fått psykisk ohälsa framkom (Johansson et al., 2012). Vad får göras? Vad får inte göras? 

Detta var frågor som de närstående upplevde var nödvändiga att konstant förhålla sig till och 

där svaret krävde ständig rannsakan för att få möjlighet att kunna anpassa sig efter personen, 

vilket sågs som besvärligt (Weimand et al., 2013). Känslan att vilja hjälpa fanns hos de 

närstående men dilemmat låg i hur man skulle agera kring känslan. Närstående balanserade 

mellan att visa uppmuntran till att öka självständigheten hos personen med psykisk ohälsa 

och att vara överbeskyddande, vilket bidrog till konstant oro (Johansson et al., 2010; 

Stjernswärd & Östman, 2008). Att ha mod samt tillit nog att låta personen med psykisk 

ohälsa leva enligt sina egna val beskrevs som en balansgång (Stjernswärd & Östman, 2008; 

Weimand et al., 2013). För de närstående upplevdes stundtals dessa känslor, dåligt samvete 

att inte räcka till och oron att inte lita på personen som har psykisk ohälsa som för 

smärtsamma att hantera (Lee et al., 2009). Närstående upplevde bekymmer att uttrycka dessa 

svårhanterliga känslor och istället upprätthölls en fasad till den drabbade personen (Johansson 

et al., 2012). Detta ledde till svårigheter att kunna mötas mentalt samt upprätthålla en 

balanserad relation till personen (Foster., 2010; Stjernswärd & Östman, 2008). Närstående 

vittnade även om en konstant närvarande rädsla att relationen till personen till följd av den 

psykiska ohälsan skulle upphöra. Närstående beskrev sig ha ångest relaterat till denna känsla 

då det skulle vara förödande och orsaka stor sorg (Hällgren Graneheim & Åström, 2016; 

Weimand et al., 2013). 

Social isolering och skam 

Närstående till personer som drabbats av psykisk ohälsa upplevde ett behov av att känna 

tillhörighet till andra människor (Johansson et al., 2010). Denna tillhörighet relaterat till en 

vilja av att andra skulle förstå deras specifika situation ansågs som viktig. Trots detta behov 

upplevde närstående oro att bli övergivna om andra fick kännedom om den psykisk ohälsan 

(Weimand et al., 2013). Närstående beskrev en rädsla av att i samma sekund som den 

psykiska ohälsan avslöjades skulle en resa ta sin början bestående av social exponering och 

isolering (Shpigner et al., 2013). En annan orsak till att tvivel upplevdes om att vara öppen 

berodde på den okunskap om psykisk ohälsa som närstående upplevde fanns i deras umgänge 

(Johansson et al., 2010). Rädslan genererade i skräck och skam i vad andra skulle tycka och 

tänka (Shpigner et al., 2013; Weimand et al., 2013). Detta skapade oro och utformade en 

försiktighet hur närstående talade om den psykiska ohälsan samt till vem (Jönsson et al., 

2011). Närstående upplevde att konsekvenserna av att inte kunna eller våga dela med sig 

skapade känslor av ensamhet, utanförskap och isolering, som att leva avskilt i en bubbla 

(Shpigner et al., 2013). Detta upplevdes som svårhanterligt, att behöva hantera känslor och 

problem utan hjälp. Vilket ökade känslan av att vara isolerad och ensam om sina upplevelser 

(Jönsson et al., 2011).  
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Det som närstående upplevde efter att verbalt valt att öppna sig om situationen var känslor av 

lättnad och att livet blev mer lätthanterligt (Jönsson et al., 2011). Närstående som ofiltrerat 

talade öppet om psykisk ohälsa beskrev känslor av styrka och genom att vara ärlig hade de 

träffat andra människor i liknande situationer. Detta sågs som en överlevnadsstrategi av de 

närstående (Johansson et al., 2010; Wainwright et al., 2015). Genom att tala med andra 

människor som hade liknande erfarenheter delgavs närstående empati, stöd, hjälp och råd 

(Wainwright et al., 2015). Närstående beskrev betydelsen av en stöttande omgivning och hur 

det bidrog till att man inte förlorade hoppet (Lindgren et al., 2016).    

 

Närstående upplevde att under tiden som personen de levde med hade psykisk ohälsa 

förändrades relationen till familjemedlemmar och vänner (Foster., 2010; Stjernswärd & 

Östman, 2008). Upplevelser att sjukdomen åstadkommit en positiv inverkan på en del 

relationer beskrevs. Banden närstående emellan hade växt starkare då de tvingades vara 

öppna och tala med varandra, i högre grad än vanligt (Lindgren et al., 2016). Under 

sjukdomens förlopp hade andra bottnar nåtts som skapat en djupare och starkare relation, en 

relation som tack vare sjukdomen hade fört dem närmare (Stjernswärd & Östman, 2008; 

Weimand et al., 2013).  

 

Andra beskrev upplevelser om att ha blivit mer selektiv gällande människor och att 

vänskapskretsen hade minskat i storlek av den anledning att hemsituationen var svårhanterlig 

och energiförbrukande (Lindgren et al., 2016; Stjernswärd & Östman, 2008). Svårigheter i att 

utveckla nya och upprätthålla gamla relationer upplevdes på grund av detta hos de närstående 

(Foster., 2010). Resultatet blev att närstående kände sig emotionellt dränerade utan något 

intresse kvar att socialisera sig (Johansson et al., 2010; Weimand et al., 2013). Denna brist på 

tid och energi var hos de närstående mentalt ständigt närvarande och känslor av att ha 

misslyckats framträdde (Johansson et al., 2010; Johansson et al., 2012).  

Upplevelser av sjukvården 

Detta tema handlar om hur de närstående upplevde ett bristande bemötande och attityder från 

sjukvården och hur de exkluderades från vården av personen med psykisk ohälsa. Det handlar 

även om hur de närstående upplevde att sjukvården inte tog sitt ansvar vilket bland annat 

inkluderade att sjukvården inte mötte det kunskapsbehov som de närstående hade.  

Brist i bemötande och attityder 

För de närstående var det viktigt med ett gott stöd från sjukvården (Wainwright et al., 2015), 

men de uttryckte att de var kritiska mot sjukvårdens attityder mot dem (Foster, 2010). De 

närstående upplevde att sjukvården inte gav dem tillräckligt stöd (Foster, 2010; Johansson et 

al., 2012; Wainwright et al., 2015) och att sjukvården brast i empatin (Hällgren Graneheim & 

Åström, 2016; Wainwright et al., 2015). Det otillräckliga stödet och den bristande empatin 

hos sjukvården fick de närstående att känna att allt var deras fel och det försvårade de 

närståendes förmåga att hantera den psykiska ohälsan. De närstående kände sig maktlösa när 

de skulle komma överens med sjukvården (Lindgren et al., 2016; Shpigner et al., 2013; 

Stjernswärd & Östman, 2008). De upplevde att sjukvården misstrodde dem (Hällgren 
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Graneheim & Åström, 2016), att sjukvården inte tog dem seriöst, inte lyssnade eller såg dem 

och att de hade lite intresse av dem (Stjernswärd & Östman, 2008). De närstående kände sig 

bortglömda och orespekterade (Hällgren Graneheim & Åström, 2016). De närstående 

upplevde att de exkluderades från sjukvården (Johansson et al., 2012; Lindgren et al., 2016; 

Stjernswärd & Östman, 2008; Wainwright et al., 2015). Att bli exkluderad fick de närstående 

att känna besvikelse och uppgivenhet (Lindgren et al., 2016). Närstående uttryckte en vilja av 

att delta i sjukvården, dela sina erfarenheter och upplevelser av tillståndet samt behoven hos 

personen med psykisk ohälsa, men de upplevde att de var en glömd resurs (Hällgren 

Graneheim & Åström, 2016; Lindgren et al., 2016). Närstående upplevde att om de skulle ses 

som resurser så skulle de ge en möjlighet att förse personen med psykisk ohälsa med stöd och 

inte minst skulle närstående klara av sina egna liv (Lindgren et al., 2016). Istället för att vara 

en central del i vårdprocessen upplevde de närstående att de sågs som motståndare 

(Wainwright et al., 2015). När de närstående upplevde att sjukvården ignorerade dem så tog 

de ett steg tillbaka från sjukvården (Hällgren Graneheim & Åström, 2016). Anledningen till 

att de exkluderas från sjukvården upplevde de närstående berodde på sekretessen kring 

vården av personen med psykisk ohälsa (Lindgren et al., 2016; Stjernswärd & Östman, 2008). 

De upplevde att personalen använde sekretessen som en sköld att gömma sig bakom 

(Wainwright et al., 2015).  

   

Bristande attityder hos sjukvården upplevdes även av de närstående när sjukvården såg 

diagnosen som viktigare än behoven som personen med psykisk ohälsa hade (Lindgren et al., 

2016). De upplevde en generell brist på kunskap, förståelse och respekt för personer med 

psykisk ohälsa hos sjukvården (Johansson et al., 2012) och att sjukvården stigmatiserade 

psykisk ohälsa (Wainwright et al., 2015).  

Upplevelser av att sjukvården inte tar sitt ansvar 

Närstående upplevde bristande tillit och förtroende till sjukvården. Känsla av att kunna lita på 

sjukvården var en viktig del för att kunna släppa den ständiga uppgift närstående ansåg sig ha 

när det gällde att ta hand om personen med psykisk ohälsa (Johansson et al., 2012). De kände 

sig maktlösa för att vården inte tog ansvar för personen med psykisk ohälsa (Lindgren et al., 

2016) och när de inte förmåddes att få hjälp i kritiska situationer (Weimand et al., 2013). Det 

fanns upplevelser av att sjukvården inte brydde sig (Johansson et al., 2012), att resurserna var 

knappa (Stjernswärd & Östman, 2008) och att sjukvården åstadkom mer skada än vård 

(Lindgren et al., 2016). Att sjukvården skulle ge den hjälp som personen med psykisk ohälsa 

behövde beskrevs som en konstant strid (Hällgren Graneheim & Åström, 2016). Närstående 

upplevde en besvikelse över att löften som sjukvården lovat bröts (Lindgren et al., 2016) och 

en plågande tystnad när beslut väntades från sjukvården (Hällgren Graneheim & Åström, 

2016). Upplevelser av att sjukvården inte tog sitt ansvar uttrycktes också i bristande 

information om den psykiska ohälsan (Johansson et al., 2012; Stjernswärd & Östman, 2008; 

Wainwright et al., 2015), detta trots att de närstående kämpade för att få adekvat information 

(Foster, 2010).  

 

En känsla av delat ansvar med sjukvården uppnåddes när de närstående visste att personen 
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med psykisk ohälsa var i goda händer, detta upplevdes som ett befriande (Stjernswärd & 

Östman, 2008).  

Synen på framtiden 

Detta tema handlar om hur närstående till en person som har psykisk ohälsa ser på framtiden,  

både sin egen och för personen som har psykisk ohälsa. Hur en välplanerad framtid till följd 

av psykisk ohälsa går i kras, att pendla mellan att känna hopp och hopplöshet och hur detta 

påverkade de närstående.  

En hårfin linje mellan hopp och hopplöshet 

Närstående upplevde att dagarna kantades av fluktuation mellan hopp och hopplöshet 

(Jönsson et al., 2011). I början av sjukdomsförloppet upplevde närstående hopp för 

förbättring (Hällgren Graneheim & Åström, 2016). Detta hopp ersattes med tiden till känslor 

av oro, sorg och hopplöshet (Jönsson et al., 2011). Hopplöshet om att personen som har 

psykisk ohälsa inte kommer förbättras, då de närstående ansåg sig ha förlorat personen 

(Johansson et al., 2010). Denna hopplöshet resulterade i ett fortsatt sökande av framtida hopp 

och mening (Weimand et al., 2013).  

 

Hopp för förändring och förbättring upplevdes av de närstående som en motivation och en 

sista livlina att hålla fast vid, för att orka uthärda situationen och hålla personen med psykisk 

ohälsa vid liv (Lindgren et al., 2016; Stjernswärd & Östman, 2008). Att ta vara på de 

ljusglimtar som emellanåt förekom sågs som en central del, till att våga hoppas att situationen 

kommer förändras till det bättre i framtiden (Lindgren el al., 2016; Weimand et al., 2013).   

Att våga skapa en ny framtid 

Närstående vittnade om hur de upplevde sorg när personen de levde med utvecklade psykisk 

ohälsa. Sorg relaterat till att de planer som planerats för sig själva och för personen som har 

psykisk ohälsa eventuellt inte skulle inträffa. Att denna vision om framtiden blev förstörd till 

följd av psykisk ohälsa var en svårhanterlig börda (Johansson et al., 2010; Wainwright et al., 

2015). Detta resulterade i att nya planer skulle behöva utvecklas vilket sågs som beklagligt 

(Wainwright et al., 2015).  

 

Andra såg det som en strategi att orka, att behöva anpassa ideér och planer för framtiden till 

den förändrade livssituationen. Något annat alternativ fanns inte då framtiden ansågs vara 

totalt okänd och de ursprungliga planerna eventuellt skulle kunna krossas. Detta skulle orsaka 

mer sorg vilket de närstående inte vågade riskera (Jönsson et al., 2011). 
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Diskussion 

Diskussionen i denna uppsats har delats upp i två delar, metod- och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras metoden med svagheter, styrkor och kvalitetsindikatorer.  

Resultatdiskussionen tar upp delar av resultatet som utmärkt sig vilket kommer diskuteras 

med koppling till teoretiska perspektiv, bakgrund och vetenskapliga studier.  

Metoddiskussion 

En metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med utgångspunkt i analys av kvalitativ 

forskning (Friberg, 2006a) valdes på grund av att den specifika metoden passade bra i 

förhållande till arbetets syfte. Segesten (2006) menar att kvalitativ forskning avser att 

generera förståelse för personen och dennes situation. Syftet med detta arbete var att belysa 

närståendes upplevelser av att leva med en person som har psykisk ohälsa. Förhoppningar var 

att arbetet skulle ge ytterligare kunskap om ämnet som är användbar för den allmänna 

sjuksköterskan.  

  

De systematiska sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Då dessa databaser 

främst ger artiklar associerade till omvårdnad och medicin passade dessa databaser att 

användas till arbetet. Sökord som ansågs svara bra mot syftet valdes för att finna relevant 

litteratur som studerade det som eftersöktes. Totalt hittades nio artiklar genom de 

systematiska sökningarna och ytterligare två artiklar hittades genom osystematiska sökningar 

via Google Scholar och genom referenser hos andra artiklar. Östlundh (2006) menar att den 

osystematiska sökningen skall med inspiration och ideér komplettera den systematiska 

sökningen.  

 

Inklusionskriterier var engelska artiklar och kvalitativa studier som besvarade syftet. 

Eftersom de systematiska sökningarna avgränsades till publiceringsår 2007-2017 så 

inkluderades enbart artiklar som var högst tio år gamla till resultatet. Att avgränsa sökningen 

till en specifik tidsperiod menar Östlundh (2006) är angeläget då vetenskap är en färskvara 

och föränderligt. En av de systematiska sökningarna som gjordes avgränsades till endast fem 

år tillbaka (2012-2017), detta eftersom att tio år (2007-2017) gav för många träffar i den 

sökningen. Denna avgränsning kan eventuellt ha sorterat bort användbara artiklar vilket är en 

svaghet i arbetet. Samtidigt bidrog det till nyare forskning, vilket är en styrka då Axelsson 

(2012) menar att den nyaste forskningen inom det valda ämnet skall användas i en 

litteraturbaserad studie.   

 

De studier som uppfyllde exklusionskriterierna, kvantitativa- och review artiklar, selekterades 

bort. Anledningen till att dessa exklusionskriterier valdes var för att syftet eftersträvade 

upplevelser hos närstående, vilket gör att kvalitativa studier passar bättre. Axelsson (2012) 

menar att litteraturbaserade artiklar ses som teoretiska studier och bör inte användas i en 

litteraturbaserad studies resultat då de bedöms som sekundärkällor. På grund av detta 

inkluderades endast empiriska studier i resultatet och review-artiklar exkluderades.  
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Urvalet bland de slutligen 11 valda artiklarna svarade på denna uppsatsens syfte. Dessa 

artiklar kvalitetsgranskades genom Högskolan Väst kvalitetsgranskningsmall för studier av 

kvalitativ metod (Se bilaga II). Samtliga artiklar valdes först att granskas enskilt för att sedan 

sammanställa resultaten och undersöka så samstämmighet uppnåtts. Detta gjordes på grund 

av att säkerställa att kvalitetsgranskningen utförts korrekt och att kvaliteten på de artiklar som 

valts ut uppfyller kraven från granskningen. Polit och Beck (2012) menar att tolkningen av 

kvaliteten av studierna ska utföras av minst två personer och sedan diskuteras till enighet 

uppnåtts.  

 

Resultatet av kvalitetsgranskningen bland artiklarna var av blandad art, med sju artiklar som 

uppnådde GRAD I och fyra artiklar som uppnådde GRAD II. Önskvärt var att artiklarna 

skulle uppnå GRAD I då det innebar en garanti på god kvalitet. De artiklar som uppnådde 

GRAD II inkluderades ändå i resultatet då de svarade på syftet och betraktades ändå vara av 

tillräckligt god kvalitet. Axelsson (2012) menar att med ett högt krav på kvaliteten av de 

artiklar som ingår i litteraturstudier förenklas värderingen av både relevans och trovärdighet i 

slutsatserna som dras med utgångspunkt i de analyserade artiklarna. Trovärdigheten och 

relevansen av slutsatserna ökar i denna studie genom att artiklarna som inkluderats i resultatet 

indikerar på god kvalitet, trots att ett fåtal artiklar endast uppnådde GRAD II i 

kvalitetsgranskningen.    

 

Metoden som valdes till detta arbete var att med utgångspunkt i analys av kvalitativ forskning 

medverka till evidensbaserad omvårdnad. Denna analysprocess innebär användning av delar 

från en helhet som skapar en ny helhet, det nya resultatet. Detta specifika analysarbete är just 

vid kvalitativa studier vanligt då avsikten är att identifiera och använda betydande fragment 

som har i uppgift att skapa en annan helhet. En helhet som består av sammanställda 

betydande delar och som tillsammans ger ett nytt resultat (Friberg, 2006a). Att använda en 

utarbetat analysprocess ses som en styrka och är kvalitetshöjande i detta arbete, vilket bidrar 

till högre trovärdighet i resultatet.  

 

Fribergs (2006a) metod följer fem steg, några av dessa steg utfördes först enskilt för att sedan 

diskuteras och jämföras. Det steg som gjordes enskilt var steg ett som innebar att läsa 

artiklarna upprepade gånger för att få en överskådlig bild av vad artikeln och specifikt 

resultatet handlade om. Även steg två utfördes till en början enskilt, som handlar om att 

koncentrera sig på resultatet i varje artikel och urskilja nyckelfynd. Anledningen till att dessa 

steg inledningsvis valdes att göras enskilt var för att inte påverka varandra utan skapa en egen 

uppfattning av artiklarna, dess resultat samt upptäckta nyckelfynd.  

 

Tillförlitlighet handlar om att forskaren under hela forskningsprocessen granskar sina 

ståndpunkter (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002) och att göra delar av analysen 

både enskilt och gemensamt menar Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ökar 

tillförlitligheten. Att delar av analysen i detta arbete först utfördes enskilt, för att sedan 

diskuteras är något som ökar tillförlitligheten och därmed trovärdigheten. Även de delar som 

gjordes tillsammans diskuterades kontinuerligt för att bekräfta tankegångar och ståndpunkter 

vilket också ökar tillförlitligheten.  
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Att tydliggöra analysarbetet och urvalet ökar läsarens förmåga att bedöma giltigheten, som 

betyder hur sanna resultaten är, i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att 

höja giltigheten i detta arbete beskrevs analysarbetet noga. Analysarbetet kopplades även till 

litteratur vilket stärker och förtydligar beskrivandet ytterligare. Urvalet av de artiklar som 

valdes med i detta arbetets resultat presenteras i en översikt (Se bilaga III), vilket också är 

något som kan hjälpa läsaren bedöma giltigheten och även relevansen i urvalet av artiklar 

som valts med i denna uppsats.   

 

I kvalitativa studier är forskaren själv delaktig genom att i interaktionen under intervjun vara 

med att tillverka texten, detta betyder att resultatet i en intervjustudie inte kan ses som 

fristående från forskaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Eftersom samtliga 11 

studier som använts i resultatet var kvalitativa studier där datan samlats in genom intervjuer 

kan forskarnas delaktighet tas för givet. Även forskarnas förförståelse bör beaktas eftersom 

den kan ha satt sin prägel på resultatet i det analyserade artiklarna, vilket i så fall har förts 

över till detta arbetets resultat, som även kan präglas av vår förförståelse och kunskap inom 

ämnet. Detta är något som kan påverka trovärdigheten, då trovärdighet, förutom graden av 

sanning, handlar om hur forskarens förförståelse utmärkt sig i analysen (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras och appliceras på andra 

grupper eller situationer. Huvudsakligen bedöms överförbarheten av studiens läsare, men 

forskaren ska tillhandahålla läsaren med detaljerad information som möjliggör för läsaren att 

dra slutsatster vidare om resultatet är överförbart eller inte (Polit & Beck, 2012). Det som kan 

kommenteras angående överförbarhet i detta arbete är att psykisk ohälsa är ett brett begrepp. 

Detta kan påverka resultatet i denna uppsats överförbarhet då begreppet inkluderar många 

olika tillstånd och sjukdomar av både mildare och allvarligare karaktär. Något annat som 

skulle kunna påverka överförbarheten är att 6 av 11 artiklar som inkluderades i resultatet 

gjordes i Sverige. Resterande fem kom från Norge, Israel, Australien, Sydkorea och 

Storbritannien. Detta gör att resultatet ändå genomsyras av Svensk/Skandinavisk kultur. 

Attityder och synsättet på psykisk ohälsa kan skilja sig beroende på kultur (Hinton, Park, 

Hsia, Hofmann & Pollack, 2009). Att denna uppsats inte ses som fullt överförbar betraktas 

som en svaghet, vilket reducerar uppsatsens kvalitet.  

 

Studier som involverar människor måste anpassa sig till och arbeta efter ett etiskt 

förhållningssätt. Detta innebär att forskaren måste säkerställa att samtliga deltagares 

rättigheter skyddas och personuppgifter behandlas konfidentiellt. Vilket är författarnas 

skyldighet och varje deltagares rättighet, att integriteten bevaras. En central del i att skydda 

studiens deltagare är att få informerat samtycke. Vilket innebär att samtliga deltagare måste 

ha fått tillräcklig information om studien, vara införstådda med den informationen samt ha 

förmågan att godkänna eller neka deltagandet. Deltagandet ska vara frivilligt och tillåtelse att 

avbryta ska finnas (Polit & Beck, 2012).  
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Samtliga 11 artiklar som användes i resultatet har fått etiskt godkännande och i sju av dessa 

artiklar framgår det att deltagarna blivit informerade om studiens syfte, att deltagandet är 

frivilligt och att personuppgifter samt den insamlade datan kommer behandlas konfidentiellt. 

Trots att denna information inte var möjlig att läsa sig till hos fyra artiklar valdes de ändå att 

inkluderas i detta arbete då de hade beviljats etiskt godkännande. Det hade varit önskvärt att 

alla valda artiklar beskrivit hur deltagarna blivit informerade om studien och i större 

omfattning resonerat kring det etiska. Detta eftersom ett etiskt godkännande inte säger allt om 

hur forskarna förhållt sig etiskt.  

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att belysa närståendes upplevelser av att leva med en person med 

psykisk ohälsa. Analysen av de utvalda artiklarna resulterade i fyra huvudteman som lyder; 

Ett förändrat vardagsliv, förändringar i interaktionen med andra, upplevelser av vården och 

synen på framtiden. Nedan diskuteras utmärkande delar av resultatet.  

Ett lidande som kan lindras 

I detta arbetets resultat framkommer det att närstående upplever en begränsad vardag som 

resulterar i känslor som frustration och ilska. De upplever även ett kontrollbehov och ständig 

oro för personen med psykisk ohälsa. Den extra belastningen som det innebär att leva med en 

person med psykisk ohälsa påverkar även de närståendes egna fysiska och psykiska ohälsa. 

Vi tolkar att  dessa upplevelser och känslor är ett bevis på att de närståendes livsvärld 

påverkas negativt. Vi tolkar även att dessa upplevelser och känslor är ett lidande för de 

närstående.  Dessa upplevelser och känslor anser vi däremot skulle reduceras om de 

närstående fick stöttning i form av stödinsatser.  

 

Enligt 5 kap. 10 § i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska stöttning erbjudas av 

socialnämnden till de personer som vårdar en person i sin närhet som är långvarigt sjuk, äldre 

eller som stödjer en person i sin närhet med funktionshinder. Socialstyrelsen (2016) har 

utformat en vägledning om hur kommunerna ska arbeta för att ge detta stöd. I vägledningen 

står det att 5 kap. 10 § i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) gäller bland annat för närstående 

som stödjer/vårdar en person med psykisk/fysisk funktionsnedsättning, långvarig 

psykisk/fysisk sjukdom och personer med missbruk- och beroendeproblematik. Det stöd som 

kan erbjudas är exempelvis utbildning om funktionsnedsättning, praktiskt stöd i hemmet, 

samtalsstöd och koordinering av insatser (Socialstyrelsen, 2016). I hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) finns inget som fastslår det som 5 kap 10 § i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

bestämmer. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår däremot att förebygga ohälsa 

är det som hälso- och sjukvården skall verka för. Enligt vägledningen skall förebyggande 

arbete ske inom hälso- och sjukvården genom att upptäcka om den närstående som vårdar 

eller stödjer en person i dennes närhet tenderar på att utveckla ohälsa. Hälso- och sjukvården 

har möjlighet att särskilja närståendes behov och ge information om potentiella stöd som kan 

erbjudas. Hälso- och sjukvården kan även bidra med information om sjukdomen och 

sjukdomsförloppet, behandling och insatser för rehabilitering (Socialstyrelsen, 2016). 
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Däremot kan information hindras från att ges till närstående om det finns villkor om sekretess 

eller tystnadsplikt enligt Patientlagen (SFS 2014:821).  

 

Även om det inte är sjuksköterskans och hälso- och sjukvårdens ansvar att dessa stödinsatser 

genomförs så anser vi att det är viktigt för sjuksköterskan att känna till dessa för att kunna 

delge information och vägleda närstående. Sjuksköterskan har även möjlighet, om de 

närstående involveras i sjukvården, att identifiera närståendes behov av eventuella 

stödinsatser. Det är viktigt att sjuksköterskan även ser till närståendes livsvärld och hur den 

påverkas av sjukdom och lidande, inte bara patientens. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

bör en skicklig vårdare se till personens livsvärld och bilda en förståelse för hur livsvärlden 

och dess sammanhang och mening påverkas av hälsa, sjukdom och lidande och hur detta i sin 

tur påverkar vardagen. Med utgångspunkt i livsvärldsperspektivet skall alltid närstående 

inkluderas i vårdandet.  

Sjuksköterskans olika syn på närstående 

I denna uppsats resultat framkommer det att stöd från sjukvården ses som viktigt hos 

närstående då de upplever sig ha fullt ansvar för personen som har psykisk ohälsa. En önskan 

att dela detta ansvar med sjukvården upplevs av närstående. Däremot vittnar närstående om 

en sjukvård som inte tar sitt ansvar gällande behov av stöd. Detta bristande bemötande 

utvecklar en känsla av stigmatisering från vårdpersonalen, vilket leder till känslor av skuld 

och skam. Närstående upplever sig även vara exkluderade i vården av personen som har 

psykisk ohälsa. Dessa upplevelser leder till uppgivenhet och får närstående att känna sig 

svikna och mister hopp.  

 

I en studie gjord av Zegwaard, Aartsen, Grypdonck och Cuijpers (2015) som undersöker 

sjuksköterskors syn på omvårdnaden av närstående inom den psykiatriska vården, tas dessa 

känslor som närstående i detta arbete vittnar om upp. Det framkommer att sjuksköterskan 

spelar en viktig roll i omvårdnaden för närstående och patient. Trots denna centrala del 

besitter sjuksköterskan ett eget bestämmande över hur mycket närstående inkluderas i 

omvårdnaden, vilket betyder att olika familjer erbjuds olika vård. Det som framgår i studiens 

resultat är hur sjuksköterskor ser på närstående likt ett hinder som blockerar sjuksköterskan 

att förse patienten med omvårdnad (Zegwaard et al., 2015). 

 

Vad som framkommer i detta examensarbetes resultat är hur svårhanterligt det är som 

närstående att tvingas bedriva en kamp med sjukvården, för sin rätt för omvårdnad. Detta är 

en kamp som inte ska behöva drivas och konsekvenserna av att inte orka driva den kan få 

följder som att adekvat omvårdnad inte ges till närstående då den specifika vården endast 

riktar fokus på patienten. Detta innebär att vården skiljer sig från fall till fall. Vilket vi ser 

som problematiskt då de strider mot Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som kräver en 

vård som ges på lika villkor och med respekt för samtliga människors lika värde samt för den 

enskilda människans värdighet. Vården skall vara av god kvalitet och människans behov av 

trygghet ska tillgodoses. Vad som även nämnts tidigare i bakgrunden i detta arbete är vilken 

betydelse närstående har för personen som har psykisk ohälsa, hur närstående kan vara en 
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källa till hopp och styrka (Lyberg et al, 2013) vilket inte utnyttjas tillräckligt av sjukvården. 

Detta anser vi betyder att sjukvården brister i hur närstående tas hand om vilket reducerar 

möjligheten för personen som har psykisk ohälsa att tillfriskna.  

 

De upplevelser som framkommer i detta arbete, hur närstående upplever att vården kantas av 

bristande bemötande, exkluderande i omvårdnaden och behov av hjälp som bortses, stämmer 

överens med den syn som sjuksköterskorna vittnar om (Zegwaard et al., 2015). Närstående i 

denna uppsats resultat beskriver även upplevelser av att ses som en motståndare, istället för 

en resurs. Denna syn på närstående som onödig faktor i omvårdnaden har en direkt skadlig 

påverkan på både närstående och patient, vilket styrks av Svensk Sjuksköterskeförening 

(2015) som menar att en familjefokuserad omvårdnad bör tillämpas i dessa sammanhang då 

närstående inte sällan upplever mental utmattning relaterat till den psykiska ohälsan. Vid en 

omvårdnad som enbart fokuserar på patienten har vi förstått utifrån denna uppsats resultat att 

närstående hamnar i bakgrunden, där de inte kan användas som resurs till information, hopp 

och styrka. Genom att driva en familjefokuserad omvårdnad välkomnas istället samtliga 

individers åsikter och behov av stöd kan tillgodoses. Denna typ av omvårdnad, att se familjen 

som en enhet kan inte bara lindra lidande och reducera de upplevelser som närstående har om 

sjukvården. En familjefokuserad omvårdnad kan även sörja för familjens välbefinnande, öka 

förutsättningarna till att resterande familjemedlemmar inte drabbas av psykisk ohälsa och 

gynna deras hälsa, vilket bekräftas av en studie gjord av Korhonen, Vehiläinen-Julkunen och 

Pietilä (2008).  

Okunskap i samhället 

I denna uppsats resultat framkommer även att närstående upplever behov av att känna 

tillhörighet till andra människor. Det är viktigt att personer i närheten känner till och förstår 

situationen. Trots detta känner närstående rädsla och oro för att tala om den psykisk ohälsan 

och att detta ska leda till social exponering och isolering. Närstående upplever också att tvivel 

finns angående att vara öppen om psykisk ohälsa eller inte. Detta genererar i känslor som 

skräck och skam vilket resulterar i försiktighet i hur och till vem närstående talar om den 

psykiska ohälsan. Detta medför att närstående upplever ensamhet, utanförskap och isolering. 

 

Dessa känslor som närstående upplever anser vi går att sammanföra med den okunskap som 

närstående vittnar om finns i samhället, i deras omgivning samt inom sjukvården. En 

okunskap om psykisk ohälsa som leder till att de drabbade känner sig isolerade och 

stigmatiserade på grund av de fördomar som okunskapen genererar i. Att förebygga dessa 

känslor hos närstående bör vara en del av omvårdnaden som sjuksköterskan driver, då 

känslorna som närstående beskriver även upplevs inom sjukvården. På grund av detta är det 

av stort värde att sjuksköterskorna får kontinuerlig kompetensutveckling som följer den 

senaste forskningen. Detta styrker en studie som undersöker vårdkvaliteten inom den 

psykiatriska vården samt vilken roll sjuksköterskan spelar i detta. I studien framkommer 

vikten av hur bred kunskap inom psykisk ohälsa påverkar och förbättrar vårdkvaliteten för 

patient och närstående. Betydelsen framgår även hur ett partnerskap sjuksköterska, patient 

och närstående emellan bidrar till god omvårdnad. En bred kompetens om psykisk ohälsa är 
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därför betydelsefullt då det främjar en förbättrad hälso- och sjukvård inom den psykiatriska 

vården (Happell, Wilson, Platania-Phung & Stanton, 2016).  

 

Okunskapen om psykisk ohälsa som närstående upplever florerar i samhället styrks även av 

en annan studie som undersöker närståendes upplevelser att leva med en person som har 

psykisk ohälsa och hur de hanterar den stigmatiserande omgivningen. Där det framkommer 

hur omgivningen stigmatiserar familjen enbart med anledning av den psykisk ohälsan, vilket 

kan härledas till okunskap om psykisk ohälsa. Närstående tvingas på grund av detta undervisa 

sin omgivning om sjukdomen för att undvika fördomar och istället försöka utveckla en 

förståelse. Vid förståelse från omgivningen upplever närstående att detta undvikande 

beteende försvinner (Karnieli-Miller et al., 2013). 

 

Då närstående upplever stigmatisering av omgivningen och tvingas utbilda för att förståelse 

ska ges, anser vi att en befintlig relation närstående och sjuksköterska emellan blir om än 

viktigare. Då sjuksköterskan kan förse närstående med trygghet, stöd och adekvat 

information om den psykiska ohälsan. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor framkommer det 

även att sjuksköterskan har ett delat ansvar med samhället. Ett ansvar som ska tillgodose 

allmänhetens och framför allt utsatta befolkningsgruppers, hälsa och olika behov (ICN, 

2012). Detta kan tolkas som att sjuksköterskan tillsammans med samhället ska arbeta för att 

öka kunskapen om psykisk ohälsa, vilket förhoppningsvis kommer leda till att både 

närstående och personen som har psykisk ohälsa upplever minskad stigmatisering från sin 

omgivning.  

Slutsatser 

Detta examensarbetes resultat ger en förståelse om hur de närstående upplever att leva med 

en person som har psykisk ohälsa. Uppsatsens resultat indikerar på att närstående påverkas på 

olika plan i livet av att leva med en person som har psykisk ohälsa. De upplever självtvivel 

och skuldkänslor samt ett begränsat vardagsliv som leder till känslor som frustration och 

ilska. Närstående upplever också osäkerhet i hur det ska bete sig mot personen som är 

drabbad samt ensamhet på grund av social isolering. Sjukvården upplevs av de närstående 

som bristande, både i bemötande och attityder samt att de inte tar ansvar. Sjukvården 

exkluderar närstående trots att närstående uttrycker en vilja att delta i vården av personen 

med psykisk ohälsa. Framtidssynen hos de närstående pendlar mellan hopp och hopplöshet 

och att behöva skapa nya planer för framtiden sågs både som beklagligt och som en 

motivation till att orka kämpa.  

 

Det som närstående upplever skulle säkerligen kunna lindras eller förhindras om sjukvården 

även ser och uppmärksammar de närstående och dennes behov. Uppsatsens resultat bevisar 

vinsten av att från sjukvårdens sida bedriva en familjefokuserad omvårdnad. En 

familjefokuserad omvårdnad kommer att gynna både närstående och personen med psykisk 

ohälsa i positiv riktning och slutligen leda till en bättre hälso- och sjukvård.    
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Praktiska implikationer 

Denna studie kan ur ett samhällsperspektiv bidra till att öka sjuksköterskans kunskap inom 

kompetensområdet, vid mötet med närstående till en person som har psykisk ohälsa. Dessa 

kunskaper kan sjuksköterskan sedan omsätta i praktiken. I studiens resultat framkommer det 

hur närstående upplever mötet med vården, samt vilket behov av stöd som finns, då de 

upplever ensamhet, stigmatisering och hopplöshet. De upplever sig även vara exkluderade 

från sjukvården och att deras behov av hjälp inte tillgodoses. På grund av detta är det 

betydelsefullt att sjuksköterskan är trygg i sin kompetens då möjlighet att ge god omvårdnad 

ökar. Betydelsen att sjuksköterskan driver en hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad 

blir av denna anledning central, eftersom det även inkluderar närstående i omvårdnaden. För 

att detta ska kunna ske krävs det att sjuksköterskan upprättar god relation till närstående som 

upprätthålls under vårdtiden. Det är även angeläget att denna typ av kunskap ständigt 

förbättras och att kontinuerlig kompetensutveckling pågår.  

 

En viktig och nödvändig del är att resultatet från detta arbete delges och diskuteras i grupp 

sjuksköterskor emellan, så kunskapen distribueras och flera sjuksköterskor kan tillämpa 

arbetets resultat i praktiken.   

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 

kompetensområde 

För ökad kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kompetensområde kan forskning om hur 

närstående upplever vårdandet av en person med psykisk ohälsa som de lever med i hemmet 

vara av intresse. Annat intressant att undersöka ytterligare är hur närstående upplever en 

familjefokuserad omvårdnad inom den psykiatriska vården.  

 

Annan viktig kunskapsutveckling som kan vara av betydelse är större kompetens inom 

omvårdnad. Då närstående i resultatet vittnar om att sjukvården i första hand såg diagnosen 

och inte personens egna behov. På grund av det behövs omvårdnadskunskaper breddas så 

sjuksköterskor kan guida patient och närstående i vardagen genom omvårdnad till ett fullgott 

liv.  

 

Psykisk ohälsa ökar i samhället vilket gör att kunskap inom ämnet bör utvecklas och breddas. 

Sjuksköterskan kan möta personer med psykisk ohälsa överallt i olika vårdsammanhang. 

Genom större kompetens kan sjuksköterskan ge god omvårdnad efter behov och ur ett 

samhällsperspektiv förebyggs förhoppningsvis stigmatisering och känslor av skam hos de 

drabbade.  
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Andershed, B. 

Årtal: 2010 

Land: Sverige 

Problem: Att 

vara förälder till 

barn med svår 

psykisk ohälsa 

innebär att bära 

en stor börda.  

Syfte: Att 

beskriva 

mödrars dagliga 

livsupplevelser 

av att ha ett 

vuxet barn med 

långvarig 

psykisk ohälsa. 

Ansats: 

Kvalitativ 

Metod: 

Intervjuer med 

öppna frågor 

gjordes. För 

analys användes 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

Urval: 

Deltagarna 

skulle vara 

mödrar till ett 

vuxet barn 

(över 18 år) 

som hade 

långvarig(>2 år) 

psykisk ohälsa 

och modern och 

barnet skulle ha 

kontakt med 

varandra 

regelbundet.  

Studiegrupp: 

16 mödrar 

deltog i studien.  

Studien 

resulterade i ett 

huvudtema som 

var att “mitt 

vuxna barn som 

kämpar mot 

psykisk ohälsa är 

alltid i mina 

tankar”. Detta 

följdes av tre 

subteman som 

var “leva ett liv 

under konstant 

belastning”, leva 

med en 

emotionell 

börda” och “se 

ljus i mörkret 

trots svårgiheter”  

Grad I 

 

Författare, 

årtal, land 

Problem och 

syfte 

Ansats och 

metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitets- 

granskning 

Författare: 

Johansson, A., 

Anderzen- 

Carlsson., 

Åhlin, A., & 

Andershed, B. 

Årtal: 2012 

Land: Sverige 

Problem: Få 

studier har 

beskrivit 

faderns dagliga 

livsupplevelser 

av att ha ett 

vuxet barn som 

lider av 

långvarig 

psykisk ohälsa.   

Syfte: Att 

beskriva 

faderns dagliga 

livsupplevelser 

av att ha ett 

vuxet barn med 

långvarig 

psykisk ohälsa.  

Ansats: 

Kvalitativ 

Metod: 

Individuella 

intervjuer 

användes för 

datainsamling. 

För analys 

användes 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

Urval: 

Deltagarna i 

studien skulle 

vara fader till 

ett vuxet barn 

(över 18 år), 

med 

långvarig(>2 år) 

psykisk ohälsa 

och fadern och 

barnet skulle ha 

regelbunden 

kontakt med 

varandra.  

Studiegrupp: 

10 stycken 

fäder deltog i 

studien.  

Studien resultat 

byggdes upp av 

ett huvudtema 

som var “att 

upprätthålla en 

stark fasad vid 

samtidig 

balansgång på en 

tunn linje” och 

detta mynnade ut 

i två subteman 

som var “en 

ständig kamp” 

och “en känsla av 

hopplöshet”.  

Grad I 

 

 

 

 



 

 

Författare, 

årtal, land 

Problem och 

syfte 

Ansats och 

metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitets- 

granskning 

Författare: 

Jönsson, P., 

Skärsäter, I., 

Wijk. H., & 

Danielsson, E. 

Årtal: 2011 

Land: Sverige 

Problem: 

Bipolär 

sjukdom tillhör 

svår psykisk 

ohälsa och det 

har en kraftig 

inverkan på 

livet hos den 

drabbade 

personen men 

även hos 

familjen.  

Syfte: Att 

klargöra vad det 

betyder för 

familjemedlem

mar att leva 

med en vuxen 

person med 

bipolär 

sjukdom.  

Ansats: 

Kvalitativ 

Metod: Data 

samlades in 

genom 

intervjuer och 

dessa 

analyserades 

med kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Urval: Att vara 

familjemedlem 

till en person 

med bipolär 

sjukdom som 

diagnostiserats 

enlig DSM- IV 

av en 

psykiatriker och 

få behandling i 

öppenvården, 

och vara över 

18 år.    

Studiegrupp: 

Totalt deltog 17 

personer: De 

var föräldrar, 

man/fru/sambo 

och vuxna barn.  

Familjemedlemm

arna kände sig 

ensamma med 

deras upplevelser 

och de kämpade 

för att uppleva 

mening och 

upprätthålla 

normalitet, 

eftersom 

situationen 

inkräktade deras 

liv. De var svårt 

att fokusera på 

sin egna framtid 

på grund av att 

bära bördan av 

ansvar och 

kontroll.   

Grad I 

 

Författare, 

årtal, land 

Problem och 

syfte 

Ansats och 

metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitets- 

granskning 

Författare: 

Lee, O.J., Choi, 

Y.S., & Doucet, 

T.J.  

Årtal: 2009 

Land: 

Sydkorea 

Problem: De 

bristande 

rehabiliteringsp

rogrammen för 

barn med 

psykisk ohälsa 

gör att 

föräldrarna får 

ökat ansvar i att 

ta hand om sitt 

barn. 

Stigmatiseringe

n av psykisk 

ohälsa ökar 

belastningen 

och stressen på 

föräldrarna och 

familjedynamik

en.   

Syfte: Att 

förstå meningen 

med lidandet i 

familjer där en 

person lever 

med psykisk 

ohälsa.  

Ansats: 

Kvalitativ 

Metod: 

Intervjuer 

användes för att 

samla in data.  

Analys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

användes för att 

analysera data.  

Urval: 

Deltagaren 

skulle vara 

förälder till ett 

vuxet barn som 

diagnostiserats 

med 

Schizofreni.  

Studiegrupp: 

Två mödrar till 

ett vuxet barn 

med schizofreni 

deltog.  

De närstående 

visste inte att 

symtomen hos 

personen med 

psykisk ohälsa 

hade var ett 

tecken på 

sjukdom, de 

kände sig 

förvirrade och 

fulla av skam.  

De upplevde att 

de behövde ha 

ständig kontroll 

över personen 

med psykisk 

ohälsa. De 

upplevde en 

social 

stigmatisering 

och kritiken från 

andra fick de att 

känna sig som 

dåliga föräldrar. 

Den psykiska 

ohälsan skapade 

rädsla hos de 

närstående.  

Grad I 

 



 

 

Författare, 

årtal, land 

Problem och 

syfte 

Ansats och 

metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitets- 

granskning 

Författare: 

Lindgren, E., 

Söderberg, S., 

& Skär, L.  

Årtal: 2016 

Land: Sverige 

Problem: 

Föräldrar till 

barn med 

psykisk ohälsa 

behöver ett 

fortsatt stöd 

även när deras 

barn nått 

myndighetsålde

rn. 

Syfte: Syftet 

var att studera 

föräldrars 

erfarenhet av att 

ha ett ungt 

vuxet barn med 

psykisk ohälsa i 

övergången till 

vuxen livet.  

Ansats: 

Kvalitativ 

Metod: 

Grounded 

theory design 

användes.  

Individuella 

intervjuer och 

en parintervju 

användes för 

datainsamling.  

Urval: Förälder 

eller 

vårdnadshavare 

till en ung 

vuxen i åldern 

18- 25 år med 

erfarenheter 

från både 

barnpsykitrin 

och 

vuxenpsykiatrin

. 

Studiegrupp: 

Totalt deltog 10 

föräldrar i 

studien.   

De närstående 

upplevde en 

maktlöshet och 

de hade en 

oundviklig 

uppgift  med 

begränsade 

möjligheter att 

bli fri från.  

Grad II 

 

Författare, 

årtal, land 

Problem och 

syfte 

Ansats och 

metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitets- 

granskning 

Författare: 

Shpigner, E., 

Possick, C., & 

Buchbinder, E. 

Årtal: 2013 

Land: Israel 

Problem: 

Viktigt att 

hjälpa 

föräldrar/vårdna

dshavare av 

personer som 

går igenom det 

första utbrottet 

av psykisk 

ohälsa för att 

lindra de 

negativa 

följderna. 

Syfte: Att 

undersöka 

upplevelserna, 

utmaningarna 

och 

svårigheterna 

hos föräldrar 

under utbrottet 

av deras barns 

psykiska 

ohälsa.  

Ansats: 

Kvalitativ 

Metod: 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

utfördes. För 

analys användes 

en tematisk 

innehållsanalys 

enligt den 

fenomenologisk

- hermeneutiska 

traditionen.  

Urval: 

Deltagarna i 

studien blev 

tillfrågade 

genom att de 

deltog i 

föräldragrupper 

i 

öppenvårdspsyk

iatrin.  

Studiegrupp: 

10 föräldrar 

deltog.  

Upplevelser var 

att den psykiska 

ohälsan kom 

plötsligt, känslor 

av hjälplöshet, 

ilska, utmattning 

och skuld samt 

isolering.  

Grad I 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, 

årtal, land 

Problem och 

syfte 

Ansats och 

metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitets- 

granskning 

Författare: 

Stjernswärd, S., 

& Östman, M.  

Årtal: 2008 

Land: Sverige 

Problem: 

Depression 

påverkar inte 

bara personen 

som har en 

depression utan 

även personen i 

han eller hennes 

närmaste 

nätverk.  

Syfte: Studera 

upplevelser av 

att leva nära en 

person med 

depression. 

Ansats: 

Kvalitativ 

Metod: 

Vissa deltagare 

blev 

individuellt 

intervjuade och 

andra deltagare 

deltog i 

fokusgruppsinte

rvjuer.  

Analysmetoden 

som användes 

var enligt 

Grounded 

Theory.   

Urval: Studiens 

deltagare skulle 

vara mellan 18- 

65 år och vara 

närstående till 

en person med 

depression  

diagnostiserad 

eller 

odiagnostiserad. 

Studiegrupp: 

19 personer 

deltog. De hade 

olika relationer 

till personen 

med depression 

såsom partner, 

förälder, barn 

och bästa vän.  

De närstående 

kände en 

övermäktig 

känsla av att inte 

leva deras egna 

liv, det var svårt 

att balansera 

relationer, de 

upplevde även 

processer i att 

omvärdera och 

anpassa sig till 

sina 

livsförhållanden 

och de kämpade 

för att göra sin 

röst hörd av 

sjukvården och 

av samhället i 

stort.  

Grad I 

 

Författare, 

årtal, land 

Problem och 

syfte 

Ansats och 

metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitets- 

granskning 

Författare: 

Wainwright, 

L.D., 

Glentworth, D., 

Haddock, G., 

Bentley, R., & 

Lobban, F.  

Årtal: 2015 

Land: 

Storbrittanien 

Problem: 

Närstående som 

lever med en 

person som har 

en 

psykossjukdom 

känner sig inte 

sedda av 

sjukvården.  

Syfte: Att 

undersöka hur 

närstående 

upplever att 

stödja en person 

i början av 

psykossjukdom

en.  

Ansats: 

Kvalitativ 

Metod: 

Datainsamling 

skedde genom 

fyra olika 

fokusgruppsinte

rvjuer. Till 

analys användes 

först 

innehållsanalys 

sedan användes 

en mer 

djupgående 

tematisk analys 

av Braun och 

Clarke.  

Urval: 

Deltagarna i 

studien skulle 

ha regelbunden 

kontakt (>5 h/v) 

med en nära 

familjmedlem 

som drabbats av 

psykossjukdom

och de skulle 

även kunna 

behärska det 

engelska 

språket 

tillräckligt.  

Studiegrupp: 

23 stycken 

deltog i studien. 

22 stycken var 

föräldrar och en 

var man till en 

fru med 

psykossjukdom. 

Fyra huvudteman 

identifierades 

genom analysen, 

dessa var: (1) 

Psykos från de 

närståendes 

perspektiv, (2) 

Närståendes 

kamp mot 

sjukvården, (3) 

Är det någon 

som lyssnar? Är 

det någon som 

förstår? och (4) 

Närståendes 

hantering.  

Grad II 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, 

årtal, land 

Problem och 

syfte 

Ansats och 

metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitets- 

granskning 

Författare: 

Weimand, 

B.M., Hall-

Lord, M.L., 

Sällström, C., & 

Hedelin, B.  

Årtal: 2013 

Land: Norge 

Problem: 

Närstående till 

de som lider av 

psykisk ohälsa 

upplever flera 

olika 

utmaningar och 

lever i en 

komplex 

situation.  

Syfte: Att 

beskriva 

närståendes 

upplevelser av 

personer med 

allvarlig 

psykisk ohälsa.  

Ansats: 

Kvalitativ 

Metod: Data 

samlades in via 

intervjuer med 

öppna frågor. 

En 

fenomenografis

k analys enligt 

steg beskrivna 

av Dahlgren 

och Fallsberg 

genomfördes.  

Urval: 

Deltagarna i 

studien skulle 

vara aktiv 

medlem i 

Norweigan 

National 

Association for 

families of 

Mentally Ill 

Persons 

(NNAF- MIP), 

>18 år och se 

sig själv som 

närstående till 

en person med 

allvarlig 

psykisk ohälsa. 

Studiegrupp: 

Det var 18 

närstående som 

deltog. 

Relationen de 

hade var 

make/maka, 

syskon, vuxna 

barn och 

föräldrar.  

En 

huvudkategori- 

“konsten att 

balansera mellan 

olika problem”. 

Två beskrivande 

kategorier upstod 

“Att ta beslut åt 

andras vägnar 

och en själv” och 

“en ständig kamp 

mellan att 

motarbeta 

känslor och 

mellan 

reflektioner”.  

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga III 

 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 

Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för 

hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & 

Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Finns det ett tydligt syfte?                                            Ja                          Nej                     Framkom ej  

Informant karaktäristika  

Antal ……………………………………….  

Ålder ……………………………………….  

Man/kvinna ………………………………. 

Är kontexten presenterad?                                             Ja                            Nej                     Framkom ej 

Finns etiskt resonemang?                                     Ja               Nej                     Framkom ej 

Urval 

- Relevant?                                                               Ja                            Nej                     Vet ej  

- Strategiskt?                                                               Ja                            Nej                  Ej relevant  

  

-datainsamling tydligt beskriven?                               Ja               Nej                 Vet ej  

- analys tydligt beskriven?                                             Ja               Nej                    Vet ej  

 

 

Giltighet  

- Är resultatet logiskt och begripligt?                       Ja                            Nej               Vet ej  

- Råder datamättnad?                                                  Ja                            Nej                     Ej relevant 

- Råder analysmättnad?                                                Ja                            Nej                     Ej relevant 

 

 

Kommunicerbarhet  

- Är resultatet klart och tydligt?                                   Ja                            Nej                Vet ej  

- Redovisas resultatet i förhållande till  

- Teoretisk referensram?                                   Ja                            Nej                Vet ej  

 

-Genereras teori?                                               Ja                            Nej                      Ej relevant  

 

Kvalitetsberäkning 

Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 

 

 

Granskningspoäng;   grad I (80-100%)        grad II (70-79%)             grad III (60-69%) 

 

 

Tidskriftens bedömningssystem: Peer review  Double blinded  Single blinded  Ej angivet  
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