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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
En fjärdedel av världens befolkning har i något sammanhang varit i kontakt med psykisk ohälsa.  
När en individ drabbas av ohälsa påverkas även de närstående. Familjefokuserad omvårdnad kan vara 
ett adekvat redskap för sjuksköterskan att även inkludera närstående i vården. I Hälso- och 
sjukvårdslagen framgår hur sjuksköterskan ska bidra med information och kunskap för att den 
närstående ska kunna delta i vården. Psykisk ohälsa förekommer inom alla patientgrupper och en av 
sjuksköterskans huvuduppgifter blir att stödja den vårdsökande samt dess närstående till fortsatt hjälp 
och förbättrad hälsa. 
 
Syfte 
Att beskriva upplevelser av att vara närstående till en person med psykisk ohälsa. 
 
Metod 
Litteraturöversikt med induktiv ansats baserad på artiklar med kvalitativ design. Datainsamling 
genom sökning i databasen CINAHL samt sekundärsökning. Analys av 12 artiklar utifrån Fribergs 
femstegsmodell. 
 
Resultat 
Resultatet visar att närstående till personer med psykisk ohälsa upplever familjesituationen förändrad, 
en negligerad egenhälsa, att information och stöd efterfrågas samt sökande efter meningsfullhet. 
 
Slutsats 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att tillfredsställa behovet av information för närstående till personer 
med psykisk ohälsa, då bristande kunskap och felaktiga uppfattningar försvårar livssituationen. 
 
Nyckelord: 
Familjefokuserad omvårdnad, litteraturöversikt, närstående, psykisk ohälsa, upplevelse.	



	

Summary 
 
Background 
A quarter of the world population has in some context been in contact with mental illness. 
When an individual is affected by ill-health this also affects the individual’s relatives. Family focused 
care can be an adequate implement for the nurse to also include relatives in health care. 
The Health Care Act shows how the nurse's role is to provide information and knowledge so the 
relatives will be able to participate in the care. Mental ill-health occurs within all patient groups and 
one of the nurse's main tasks is to support the care applicant and its relatives to continued help and 
improved health. 
	
Aim 
To describe experiences of being a relative to a person with mental illness. 
	
Method 
Literature review with inductive approach based on articles with a qualitative design. Data was 
collected through CINAHL and a secondary search. Analysis of 12 articles made with Fribergs five-step 
model. 
	
Results 
The result shows that relatives to individuals with mental ill-health experience a changed family 
situation, neglected own-health, more information and support is needed and a search for meaning. 
	
Conclusion 
The nurse receives an important role to satisfy the need of information to relatives of individuals with 
mental ill-health, as a lack of knowledge and wrong comprehensions obstructs the life situation. 
	
Keywords: 
Experience, family focused care, literature review, mental ill-health, relative. 
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Inledning 

Människor är ibland rädda för det de inte vet mycket om. För lite kunskap eller felaktig vetskap om ett 
fenomen, en företeelse eller en grupp kan till och med leda till hat eller skräck (Statens 
folkhälsoinstitut, 2002). Psykisk ohälsa är ett område som länge varit stigmatiserat i samhället (Rüsch, 
Angermeyer, Corrigan, 2005). Området blir nu allt mer belyst och det diskuteras allt mer kring ämnet, 
men fördomar finns fortfarande kvar. Det är därför ett viktigt område för sjuksköterskor att ha 
kunskap om. 
 
Att vara närstående till en person med psykisk ohälsa kan vara en utmaning, både för relationen 
sinsemellan men även för personer som är involverade runt omkring. När en individ blir sjuk oavsett 
tillstånd eller allvarlighetsgrad av sjukdom, påverkas livssituationen hos de människor som är 
inkluderade i den vårdsökandes liv och inte bara dennes livssituation (Benzein, Hagberg & Saveman, 
2012). Närstående har därför en betydande roll och det är av stor vikt att vården inkluderar dessa 
personer i omvårdnaden. 
 
Sjuksköterskeprofessionen ska genomsyras av respekt för den enskilda individen, motverka 
diskriminering och fördomar, bevara de mänskliga rättigheterna, arbeta förebyggande mot ohälsa och 
upprätthålla hälsa samt att ge en vård på lika villkor (International Council of Nurses [ICN], 2014; 
Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763). För att vårdpersonal ska kunna ge adekvat vård 
krävs därför en familjefokuserad omvårdnad, som inte enbart fokuserar på vårdtagaren, utan också 
lägger fokus från individen till gruppen, helheten. Vikten läggs på samspel med omgivningen och olika 
relationer, i detta fall närstående, istället för enbart symptom och diagnos (Benzein et al, 2012; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2015). 
 
 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa 
Enligt World Health Organization ([WHO], 2016) kan psykisk ohälsa definieras som något mer än 
enbart närvaron av psykisk sjukdom. Olika faktorer bidrar till mottagligheten för psykisk ohälsa hos en 
person. Samhällets påverkan, biologiska faktorer där arv och kemiska orsaker är en del i 
mottagligheten samt personlighet är alla faktorer som bidrar till risken för att drabbas av psykisk 
ohälsa. Socioekonomiska faktorer, osunda hälsovanor, somatisk sjukdom, samhällsfaktorer, 
diskriminering eller uteslutning ifrån samhället kan vara faktorer som bidrar till psykisk ohälsa (WHO, 
2016). Forskning visar att 25 procent av världens befolkning någon gång har träffat en person med 
psykisk ohälsa (Walton-Moss, Gerson & Rose, 2005). I alla patientgrupper förekommer psykisk 
ohälsa, och på så vis blir det en av sjuksköterskans uppgifter att stödja den vårdsökande till fortsatt 
hjälp.  
 
Psykisk ohälsa har även setts påverka mottagligheten för andra sjukdomar, däribland hjärtinfarkt och 
diabetes (WHO, 2013; Lépine & Briley, 2011; Walton-Moss et al., 2005) och det finns även studier som 
visar på att individer med viss typ av psykisk ohälsa löper dubbelt så stor risk att möta en för tidig död 
jämfört med den allmänna befolkningen (Osby, Brandt, Correia, Ekbom & Sparén, 2001; Lépine & 
Briley, 2011). 
 
Allmänhetens bild av psykisk ohälsa är varierande och med flertalet indelningar kring innehållet av 
begreppet framstår dess exakta mening och betydelse som otydlig. Det är dock en term som blir allt 
vanligare att använda i dagligt tal bland allmänheten, där fokuseringen kring begreppet och dess 
betydelse mer styrs av personers egna värderingar relaterat till sociokulturella trender än forskningens 
klassindelning (Rüsch, Evans-Lacko & Thornicroft, 2012). I tidigare forskning har det framkommit att 
individers egen syn och värdering kring ett tillstånd har stor betydelse för hur de senare agerar och 
bemöter andra med detta tillstånd, men även hur de reagerar om de själva blir sjuka. Värderingar kan 
alltså ge konsekvenser, både positiva som negativa. Genom att allmänheten värderar psykisk ohälsa 
med sina karaktäristiska drag samt ger tillståndet olika uppmärksamhet så kan det, i positiva fall, 
generera i att individer känner igen symptom och söker hjälp (Rüsch et al., 2012). Det kan även ge 
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konsekvenser där individer med psykisk ohälsa känner att det finns förväntningar på hur de ska agera 
och vara. Utifrån samhällets syn av begreppet samt kulturella normer kan de därför känna sig 
diskriminerade och välja att inte söka hjälp för att inte identifiera sig med samhällets syn. Andra fall 
kan ge motsatt effekt där individen blir påverkad av samhällssynen, likt en stereotyp, som hen bör leva 
upp till (Rüsch et al., 2012; Carter, Zawalski, Sminkey & Christopherson, 2015; Van der Sanden, Bos, 
Stutterheim, Pryor & Kok, 2015). Samtidigt som en individ med psykisk ohälsa riskerar diskriminering 
genom att vara öppen med sin situation, så kan det alltså även minska känslan av att innehålla 
hemligheter och skapa möjligheter för ökat nätverk av hjälp och stöd (Rüsch et al, 2012). 
 
En viss problematik har även uppmärksammats kring att föra fram psykisk ohälsa bland allmänheten 
som något lika självklart som övrigt existerande medicinska sjukdomar (Ashok, Ridha & Amparo, 
2015). Visionen är att generera en ökad förståelse kring synen av psykisk ohälsa i allmänhetens ögon, 
genom att ställa det på samma grund som övriga medicinska sjukdomar och därmed reducera 
stigmatisering kring begreppet som annars kan ge påverkan inte enbart hos individen själv utan även 
dennes närstående (Karnieli-Miller et al., 2013; Ashok et al., 2015; Van der Sanden et al., 2015). 
Avsikten med att förenkla synen av psykisk ohälsa beskrivs god men genom att enbart se på psykisk 
ohälsa ur ett biomedicinskt perspektiv ges en bild av att det är en sjukdom med ursprung från hjärnan. 
Denna bild blir samtidigt en simplifierad version av en betydligt mer komplex situation, där det är lätt 
att förbise människan och varje individs komplexitet och livshistoria (Ashok et al., 2015). 
 
I en kanadensisk studie framkommer att cirka 750,000 barn kommer att växa upp med föräldrar som 
har ångest, en personlighetsstörning eller substansmissbruk (Bassani, Padoin & Veldhuizen, 2008). 
Trots att det är föräldern som har psykisk ohälsa blir likväl deras närstående, deras barn, påverkade 
vilket kan leda till en hälsopåverkan och risk för mental ohälsa som följer med under uppväxten och in 
i vuxen ålder (Murphy, Peters, Jackson & Wilkes, 2011; Karnieli-Miller et al., 2013). Individer som har 
psykisk ohälsa i form av depression kan riskera att underprestera eller vara frånvarande från jobbet i 
perioder och kan vara i behov av stort stöd ifrån övriga närstående, något som kan påverka balansen 
och stabiliteten inom familjen (Lépine & Briley, 2011). Något som kan verka som ett skydd mot 
utvecklingen av psykisk ohälsa är dock att ha en specifik och nära relation, med en make, maka eller 
förälder (Murphy et al., 2011). 
 
I denna text kommer begreppet psykisk ohälsa att användas som ett paraplybegrepp för olika tillstånd 
utan att rikta det till en specifik diagnos.	
	

Närstående 
Närstående är för alla individer ett begrepp med olika innebörd, då närstående kan benämnas vara 
någon den enskilde har blodsband till, en nära vän eller kollega. I hälso- och sjukvården kan den 
närstående personen få en stor roll för individen. Den närstående involveras i den vårdsökandes 
situation och behandling för att vid behov kunna ge stöd, tillföra kommunikation då individen själv 
inte kan föra sin talan samt bidra till trygghet och hälsa hos den vårdsökande. På detta vis blir 
närstående en del i den vårdsökandes livssituation, både före, under och efter vårdtiden 
(Socialstyrelsen, 2008; Saveman, 2010). Som sjuksköterska ingår det även att vara en vägledare för 
såväl vårdtagare som dess närstående. En tydlig uppgift för sjuksköterskan är att göra närstående 
delaktiga i omvårdnaden, men även fungera som ett stöd och underlätta deras situation genom att se 
till att de beslut som fattas görs utifrån det som ger mest effekt för den vårdsökande och dess 
närstående (ICN, 2014).  
 
Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) ska de närstående vid behov ges möjlighet att medverka vid den 
vårdsökandes utformning och genomförande av vård, samt ta del av den information som behövs för 
att kunna bidra i detta. Närstående ses ibland som en extra arbetskraft runt den sjuke, de kan bära på 
information som är värdefull för förbättrad vård och de fyller ibland ut tomrummen där 
vårdpersonalen inte räcker till. Dessvärre uppmärksammas inte deras arbete tillräckligt då deras 
insats tas för given (Bookman & Harrington, 2007; Phillips et al., 2016; Nordby, Kjonsberg & 
Hummevoll, 2010). 
 
Även begreppet familj är svårt att skilja från närstående och har varierande innebörd för olika 
individer. Svensk sjuksköterskeförening (2015) benämner familj som den grupp familjen själv 
bestämmer sig bestå av, vilket innebär att medlemmarna inte måste vara förbundna via blodsband 
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eller enligt lagstiftning. Familjen blir således ett system där den ena individen och dennes livssituation 
påverkar den andre, där positiva såsom negativa förändringar bidrar till positiva eller negativa utfall 
inom gruppen.  
Vid situationer med sjukdom hos familjemedlemmar påverkar detta också resterande medlemmar, där 
gruppen i situationen kan gynna individen och bidra till hälsa och välbefinnande eller också motsatt 
genom att bidra till negativa utfall såsom ökat lidande och ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2015; 
Wright, 2007; Riedel, Ducharme & Geldmacher, 2013; Saveman, 2010).   
       
I denna text kommer begreppet närstående att användas efter Socialstyrelsens (2014) definition, där 
en närstående person är någon den enskilde individen har nära relation till. 
 

Teoretisk referensram - Familjefokuserad omvårdnad 
För att studera upplevelser hos närstående till personer med psykisk ohälsa kommer begreppet 
familjefokuserad omvårdnad att användas som stöd.  
 
Inom familjefokuserad omvårdnad ses familjen som en självdefinierad grupp där medlemmarna inte 
behöver vara sammanlänkade genom blodsband, utan där grunden utgörs av emotioner som kopplar 
samman gruppens medlemmar (Svensk sjuksköterskeförening, 2015; Wright, 2007). Familjefokuserad 
omvårdnad grenar ut i två synsätt där den familjecentrerade omvårdnaden ses som ett system, där de 
olika personerna är i ständig rotation och således inverkar på varandra. Istället för inriktning av enbart 
en individs diagnos och symptom hamnar fokus på gruppens samspel med omgivningen och relationer 
sinsemellan. Inom det andra synsättet, familjerelaterad omvårdnad, tas personens sociala 
samhörighet i beaktning men där personen fortfarande är den som står i centrum för omsorg (Benzein 
et al., 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2015).	  
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Syfte  

Att beskriva upplevelser av att vara närstående till en person med psykisk ohälsa.	

 

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt är genomförd där artiklar med kvalitativ metod har granskats för att sedan 
sammanställas. Den kvalitativa inriktningen valdes relaterat till syftet att människors upplevelser 
skulle beskrivas och undersökas, eftersom kvalitativ metodik genererar en djupare förståelse för deras 
uppfattning och kunskap (Rosén, 2012; Forsberg & Wengström, 2013). Litteraturöversikten har en 
induktiv ansats där det inte på förhand antas att fenomenet föreligger på ett specifikt sätt (Fridlund, 
2012). 
	

Urval och datainsamling 
Litteraturöversikten och dess process utgår ifrån att ett syfte har formulerats och där inklusions- 
respektive exklusionskriterier tagits fram för att finna relevanta vetenskapliga artiklar som kan 
besvara syftet (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014).  
Inklusionskriterier för litteratursökning innefattade kritiskt granskade vetenskapliga originalartiklar 
med kvalitativ inriktning från hela världen, skrivna på engelska publicerade från år 2007-2016. De 
artiklar som inkluderades innefattar enbart de som givits tillstånd från en etisk kommitté (Kjellström, 
2012; Wallengren & Henricson, 2012;). Som begränsning markerades och nyttjades Peer reviewed vid 
sökning för att för att säkerhetsställa att endast inkludera studier som har publicerats i vetenskapliga 
tidskrifter. Studier som innefattade beskrivning av barns upplevelser av att leva eller ha vuxit upp med 
en förälder med psykisk ohälsa inkluderades. Exkludering gjordes av review artiklar (Forsberg & 
Wengström, 2013; Östlundh, 2012). 
 
 
Sökning av artiklar har gjorts i databasen CINAHL som är specialiserad inom omvårdnadsforskning 
(Forsberg & Wengström, 2013; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). PsychInfo var initialt tänkt att 
användas men valdes bort då databasens artiklar är mer riktade åt beteendevetenskap och psykologi, 
vilket inte är allmänsjuksköterskans huvudområden (Karlsson, 2012). För att införskaffa en överblick 
över området inleddes en första sökning med begreppen “Relative”, “Experience” och “Mental illness”, 
där sökresultatet genererade i ytterligare sökord som kom att användas i en fritextsökning. Sökorden 
kombinerades i olika konstellationer för att ringa in och avgränsa sökområdet ytterligare (Friberg, 
2012a) och redovisas i bilaga 1. 
 
För att skapa en effektiv sökning användes funktionen trunkering (*) vid de identifierade sökordens 
ordstam, vilket möjliggör en ökad variation av sökorden genom att inkludera dess samtliga ändelser 
(Östlundh, 2012; Karlsson, 2012). Booleska operatorer så som AND användes vid sökning för att 
koppla samman sökorden med varandra samt för att göra sökningen mer specifik. Operatorn OR 
nyttjades för att få alternativa sökträffar på något av de valda sökorden och operatorn NOT användes 
för att utesluta artiklar som innehöll begreppet “Dementia”, då detta inte var relevant till syftet 
(Östlundh, 2012; Karlsson, 2012). 
 
Under de första sju sökningarna lästes vardera sökningens första 20 titlar, då dessa ger en bra bild 
över huruvida sökningen är relevant eller måste justeras (Karlsson, 2012).  
I sökning 8 lästes även där de 20 första titlarna, dessa sågs relevanta till syftet. Därefter lästes samtliga 
98 titlar i sökning 8 och sållades ner till 34 artiklar utifrån hur väl de svarade mot syftet och valda 
inklusionskriterier. Vidare granskades abstracts individuellt från de kvarvarande 34 artiklarna. De 
studier vars titel och abstract ansågs vara relevanta granskades sedan i fulltext (SBU, 2014). Utifrån 
fulltextdokumenten var 13 artiklar relevanta. 
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Kvalitetsgranskning gjordes därefter utifrån Hälsohögskolans granskningsprotokoll, “Protokoll för 
basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod”, se bilaga 2. Protokollet syftar till att granska 
studier med kvalitativ ansats och består av två delar; Beskrivning av studien och Kvalitetsfrågor. 
För att artikeln som kontrollerades skulle gå vidare till protokollets andra del krävdes att de fyra 
kriterierna under första delen uppfylldes, annars exkluderades artikeln.  
De artiklar som kvalitetsgranskats, uppfyllt alla kriterier och därmed godkänts har sammanställts i en 
artikelsmatris, se bilaga 3. Fem artiklar exkluderades då de inte uppfyllde kraven för kvalitet samt 
inklusionskriterier. 
 
Vid en sekundärsökning som genomfördes genom att studera referenslistorna hos de artiklar som 
redan var inkluderade till resultatet, tillkom fyra artiklar. Ytterligare en artikel inkluderades genom 
användning av “citerat av” i Sage Journals som innebär träffar på övriga studier som citerat den 
inkluderade artikeln. Dessa kvalitetsgranskades därefter på samma vis som övriga artiklar. En artikel 
från ursprungssökningen kom senare att exkluderas, eftersom denna, efter flertalet läsningar, ansågs 
irrelevant mot syftet då dess fokus skilde sig från resterande artiklar. Tolv artiklar ligger till grund för 
analysen, där de närstående i artiklarna är mellan 13 och 85 år.	

 

Dataanalys 
Analys har gjorts enligt Fribergs (2012b) femstegsmodell. Denna modell är utformad i fem steg för att 
underlätta analys av artiklarna samt utformning av resultatet (Friberg, 2012b).  
Artiklar lästes och studerades djupare under modellens första steg. Processen att läsa igenom 
studierna och fokusera på dess resultat utfördes initialt enskilt av gruppens medlemmar, varefter en 
gemensam diskussion och analys fördes för att väga om konsensus nåtts eller om 
meningsskiljaktigheter fanns (Willman et al., 2011). Under steg två identifierades varje studies 
huvudfynd i form av kategorier och subkategorier, vilket utfördes individuellt av medlemmarna. 
Därefter, under analysens tredje steg, diskuterades de individuella fynden utifrån steg två och 
artiklarnas resultat färgkodades gemensamt, efter olika kategorier, för att skapa en överblick för vidare 
jämförelse av de enskilda studiernas resultat. Steg fyra innebar att se till studiernas resultats skillnader 
och likheter, lägga ihop de olika färgkodade delarna ifrån vardera artikel till ett nytt sammanställt 
material, för vidare analys i steg fem. I steg fem lades allt material med till exempel ljusgrön färg under 
det ljusgröna temat, samt numrerades för att bidra till bättre struktur över de olika styckena. Styckena 
sammanfattades och till en början utgjordes resultatet av kategorier med subkategorier. Efter 
ytterligare granskning togs subkategorierna bort då de inte utgjorde någon funktion för texten och 
resultatet delades istället in under fyra huvudkategorier; Strävan efter balans inom familjen, 
Försummande av eget liv och hälsa, Önskan om kunskap och stöd samt Sökandet efter mening. 
 

Etiska överväganden 
Omvårdnadsbaserade undersökningar och studier rör människor och därför är det viktigt att värna om 
integritet, självbestämmande och lika värde hos alla som studien berör (Kjellström, 2012). 
De etiska vidtaganden som gjorts är att de artiklar som ingått i litteraturöversikten genomgick en noga 
inspektion gällande att etiska överväganden påvisats eller att artiklarna granskats av en etisk 
kommitté. Detta för att säkra att deltagande i studiernas intervjuer blivit rätt informerade, material 
blivit rätt omhändertaget, samt att individerna som deltar i studien är skyddade och bemötts med 
respekt (Forsberg & Wengström, 2013; Kjellström, 2012). Samtliga artiklar till resultatet är etiskt 
granskade.	  
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Resultat 

I resultatredovisningen används ordet anhörig för att beskriva de personer som har psykisk ohälsa och 
de som står dessa personer nära benämns här som närstående. 
 

Strävan efter balans inom familjen 
Familjerytmen och hur denna påverkas är ett återkommande ämne som beskrivs som svårt och att 
familjen mår väl värderas mycket högt. 
 
Närstående till personer med psykisk ohälsa uppgav att de hade en begränsad kunskap om psykisk 
ohälsa, men kunde se en förändring i familjens livsmönster gentemot tidigare. Det kunde vara i form 
av ökade konflikter (Wynaden, 2007), förlust av energi hos alla i familjen (Hedman Ahlström, 
Skärsäter & Danielson, 2009) och ett skifte av de tidigare etablerade rollerna inom familjen där flera 
medgav att det också var svårt att bibehålla en stabil relation med sin anhörige (Wynaden, 2007; 
Stjernswärd & Östman, 2008; Skundberg-Kletthagen, Wangensteen, Hall-Lord & Hedelin, 2014; 
Bottorf, Oliffe, Kelly, Johnson & Carey, 2014). Möjligheten för familjen att planera aktiviteter i 
vardagen visade sig vara svårt på grund av den anhöriges skiftande och opålitliga hälsotillstånd och 
beteende (Radfar, Ahmadi & Fallahi Khoshknab, 2014, Hedman Ahlström et al., 2009), vilket även 
kunde ge upphov till oro bland närstående då de inte säkert visste vad som kunde ske härnäst, eller 
hur de skulle bemöta sin anhörig (Radfar et al., 2014; Stjernswärd & Östman, 2008; Murphy, Peters, 
Wilkers & Jackson, 2015; Johansson, Anderzen-Carlsson, Åhlin, Andershed & Sköndal, 2012). Det 
oförutsägbara tillståndet bidrog till svårigheter att förbli stödjande (Wynaden, 2007, Stjernswärd & 
Östman, 2008; Bottorf et al., 2014) och ett felaktigt handlande kunde bidra till förvärrat tillstånd eller 
försämrad relation parterna emellan (Weimand, Hall-Lord, Sällström & Hedelin, 2013, Wynaden, 
2007). En del familjemedlemmar distanserade sig från övriga i familjen, vilket resulterade i att 
familjen inte kunde spendera tid tillsammans som en hel familj (Johansson et al., 2012; Weimand et 
al., 2013). 
Sättet att hantera och stötta den anhörige kunde också skilja sig åt mellan olika familjemedlemmar och 
kunde i vissa fall leda till inbördes konflikter (Johansson, Anderzen-Carlsson, Åhlin & Andershed, 
2010; Hedman Ahlström et al., 2009) eller att närstående negligerade sig själva och övriga i familjen 
(Skundberg-Kletthagen et al., 2014; Johansson et al., 2012; Bottorf et al., 2014). Då vissa närstående 
lade ner mycket energi för att vara ett stöd för sin anhörige insåg de att de också behövde 
uppmärksamma resten av familjen men ansvaret för den anhörige var svårt att släppa (Johansson et 
al., 2012; Hedman Ahlström et al., 2009). Risken fanns ständigt att majoriteten av tiden lades på den 
anhörige med konsekvens att resterande familjemedlemmar glömdes bort, vilket en del närstående var 
medvetna om och led samvetskval för (Radfar et al., 2014; Wynaden, 2007; Johansson et al., 2010). 
 
En del närstående berättade om sin partner med psykisk ohälsa och hur de var oroliga över hur dennes 
episoder av frånvaro kunde ha en negativ inverkan på deras barn (Bottorf et al., 2014). För andra var 
det en kamp vad gäller manövrering i förhållande till barn som var inblandade (Johansson et al., 2010; 
Murphy et al., 2015; Johansson et al., 2012). I de fall där den psykiska ohälsan hade en oförutsägbar 
karaktär uttryckte vissa fäder till vuxna barn med psykisk ohälsa att balans mellan att behandla sitt 
vuxna barn som en självständig individ eller att agera förespråkare för barnet var svår. Osäkerheten 
kring agerande som förälder och vad som kunde krävas av barnet uttrycktes, och en del föräldrar 
talade även i termer av att ha förlorat sitt barn (Johansson et al., 2010; Murphy et al., 2015; Johansson 
et al., 2012).  
 
Syskon eller barn till personen med psykisk ohälsa hade ibland fått ta för mycket ansvar i hemmet och 
fått växa upp fort (Johansson et al., 2010; Hedman Ahlström et al., 2009). Upplevelser av att ha 
förlorat tillgången till ett “normalt” familjeliv uttrycktes hos flera (Wynaden, 2007; Johansson et al., 
2010) samt en förlust av den person de en gång kände (Wynaden, 2007; Hedman Ahlström et al., 
2009). Detta upplevdes som ett bekymmer och en sorg (Weimand et al., 2013; Wynaden, 2007). 
 
Den finansiella situationen upplevdes bli påverkad genom att ibland tvingas bistå den anhörige med 
psykisk ohälsa med stöd i form av mat, pengar, eventuella behandlingskostnader samt boende 
(Weimand et al., 2013; Radfar et al., 2014; Wynaden, 2007; Stjernswärd & Östman, 2008; Mavundla, 
Toth & Mphelane, 2009). För en del närstående bidrog detta till långa arbetsdagar för att tjäna ihop 
tillräckligt med pengar, medan andra hade svårt att få ihop sina arbetstimmar då de ibland behövde 
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lämna arbetet eller sjukanmäla sig för att hjälpa sin anhörige och hela situationen upplevdes som en 
utmaning (Radfar et al., 2014; Mavundla et al., 2009; Skundberg-Kletthagen et al., 2014). En del 
närstående beskrev sin arbetsplats som en plats för tillhörighet och återhämtning, där deras tjänster 
var behövda (Johansson et al., 2010; Stjernswärd & Östman, 2008). Bland de som levde i parrelation 
önskade en del arbeta heltid för att få ihop ekonomin men kombinationen av att även sköta sysslor i 
hemmet och stötta sin anhörige krävde för mycket tid och energi (Bottorf et al., 2014; Hedman 
Ahlström et al., 2009). De som inte själva arbetade upplevde att de behövde ta sig an ett större ansvar 
och spendera mer tid med den anhörige, vilket för vissa kändes som en naturlig del då den anhörige 
var viktig för dem (Skundberg-Kletthagen et al., 2014). 
När personer med psykisk ohälsa inte skötte sin personliga hygien kände närstående att de behövde 
hjälpa till. Detta kunde de uppleva som betungande då de även hade andra uppgifter att genomföra. 
Ibland fick de ta ut frånvarodagar på arbetet för att finnas där för sin anhörige (Mavundla et al., 2009; 
Skundberg-Kletthagen et al., 2014; Hedman Ahlström et al., 2009). 
 

Försummande av eget liv och hälsa 
Den egna hälsan och det egna livet var något som ofta prioriterades i andra hand av närstående, då 
större delen av tiden samt energin gick till att vara stödjande för sin anhörige med psykisk ohälsa. 
Detta fick ofta konsekvenser för närstående som kom att påverka deras tillvaro och sociala liv. 
 
En kamp uppstod inombords hos flera närstående då tankar cirkulerade kring huruvida det var rätt att 
lägga sitt eget liv åt sidan för att finnas där för sin anhörige med psykisk ohälsa. De ifrågasatte om de 
själva var starka nog att ständigt vara närvarande och redo, dagar som nätter (Weimand et al., 2013; 
Stjernswärd & Östman, 2008; Johansson et al., 2010). Behovet att finnas där kunde vara av eget val, 
för andra var det känslor som kärlek, oro och dåligt samvete, eller känslan av plikt, som drev dem 
(Weimand et al., 2013; Stjernswärd & Östman, 2008; Wynaden, 2007; Skundberg-Kletthagen et al., 
2014). Genom att vara närvarande erhölls en större kontroll över situationen, där en del upplevde sig 
själva som den starka parten gentemot den anhörige, eller såg det som sin roll att stödja och därmed 
tog sig an allt mer ansvar (Oute Hansen & Buus, 2012; Bottorf et al., 2014). Även starka band 
sinsemellan kunde bibehållas genom att finnas nära, där vissa individer var så delaktiga i att ta hand 
om sin anhörige att deras egna behov blev sekundära (Weimand et al., 2013; Oute Hansen & Buus, 
2012). De som gömde sina känslor bakom en ständigt stöttande fasad kände sig i slutändan tomma 
och saknade stöd för egen del (Mavundla et al., 2009; Bottorf et al., 2014).  
 
Hos de som hade en önskan att få utrymme att leva sitt eget liv men där den anhörige utgjorde ett 
hinder, kunde i vissa fall irritation och ilska framkomma och negativa känslor gentemot den anhörige 
ledde till känslor av skuld (Wynaden, 2007; Stjernswärd & Östman, 2008; Skundberg-Kletthagen et 
al., 2014; Bottorf et al., 2014). Drömmar och mål i livet kom att bli hotat av tiden de lade på vården av 
sin anhörige. Förändringar i fysisk såväl som psykisk hälsa uppgavs som försämrade sömnvanor, 
koncentrationssvårigheter, dålig aptit, stress, utmattning samt nedstämdhet, vilket de närstående 
relaterade till sin roll att ta hand om sin anhörige (Weimand et al., 2013; Johansson et al., 2010; 
Wynaden, 2007; Mavundla et al., 2009; Oute Hansen & Buus, 2012; Stjernswärd & Östman, 2008; 
Hedman Ahlström et al., 2009). Andra var medvetna om att de behövde tid för egna aktiviteter som 
avlastning för sin egen hälsas skull och kunde finna en balans. En del ställde sig frågande om när de 
skulle få tid för sin egen hälsa, medan vissa kände att prioritering av egna intressen gav upphov till 
tveksamhet, dåligt samvete och självförebråelse (Weimand et al., 2013; Radfar et al., 2014; Bottorf et 
al., 2014). 
 
För en del närstående fungerade arbetet och andra fritidsaktiviteter som en egen sfär där de egna 
målen kunde levas ut eller fyllde funktionen som distraktion där de kunde samla energi (Stjernswärd & 
Östman, 2008; Oute Hansen & Buus, 2012), medan framförallt fäder och barn kände dåligt samvete 
när de var på jobbet eller i skolan och visste att anhöriga behövde deras stöd (Johansson et al., 2012; 
Hedman Ahlström et al., 2009). Känslan av att inte behöva vara tillgänglig för vare sig den anhörige 
eller andra personer ingav hos vissa närstående en känsla av avslappning (Skundberg-Kletthagen et 
al., 2014). 
 
Att försöka förstå den anhöriges situation tog upp mycket tid för de närstående vilket resulterade i 
oförmågan att ta sig an vissa uppgifter, som att sköta arbetet och sina övriga relationer. Detta innebar 
för vissa en upplevelse av isolering från vänner och övrig familj (Wynaden, 2007; Johansson et al., 
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2010; Stjernswärd & Östman, 2008). Känslor av extrem ensamhet och en oförstående eller 
undvikande omgivning som inte kunde sätta sig in i deras situation beskrevs av många (Wynaden, 
2007; Johansson et al., 2010; Murphy et al., 2015; Johansson et al., 2012). En del sökte sig kunskap 
och gick med i grupper för att träffa och undervisa andra om psykisk ohälsa, eller blev mer selektiva i 
sitt val av socialt umgänge (Wynaden, 2007; Stjernswärd & Östman, 2008; Oute Hansen & Buus, 
2012; Hedman Ahlström et al., 2009). En generell okunskap kring psykisk ohälsa hos omgivningen 
angavs av närstående vara en stor anledning till att de valde att hålla sitt vardagsliv privat och inte 
delge det till andra då det kunde leda till missförstånd och oförståelse (Johansson et al., 2010; 
Skundberg-Kletthagen et al., 2014; Johansson et al., 2012). De närstående som däremot talade öppet 
kring sin situation beskrev hur de kände sig styrkta och bekräftade samt upptäckte att fler upplevde 
samma problem som de själva (Johansson et al., 2010; Stjernswärd & Östman, 2008; Johansson et al., 
2012). 
 
De närståendes sociala liv anpassades i form av bland annat nedskärningar av egna aktiviteter för att 
lättare finnas tillgänglig. Vissa undvek sociala sammankomster då deras anhörige inte hade orken att 
delta och då de inte ville lämna denne ensam (Stjernswärd & Östman, 2008; Mavundla et al., 2009; 
Skundberg-Kletthagen et al., 2014). Andra närstående reducerade sitt sociala liv utanför familjen 
eftersom de själva saknade energi och tid för att göra något extra (Johansson et al., 2012).  
 
Kärleksrelationer påverkades då den ene partnern tog sig an en större vårdarroll än den andre, där 
fokus på den anhöriges behov kunde resultera i minskad energi och ork för övriga relationer. Vissa 
framhöll att de kände sig tvungna att komma med ursäkter för deras partners beteende i sociala 
sammanhang, medan andra uppgav att utmaningarna de ställdes inför också kunde styrka relationen 
och att den anhöriges närvaro vid olika sociala sammankomster inte var något problem (Wynaden, 
2007; Bottorf et al., 2014; Stjernswärd & Östman, 2008; Johansson et al., 2012). 
Barn vars föräldrar hade psykisk ohälsa kunde uppleva en förskjutning i relationen där barnet blev den 
som fick vara vuxen och ta sig an mer ansvar i ung ålder och i vissa fall ikläda sig rollen som förälderns 
samtalsterapeut (Stjernswärd & Östman, 2008; Skundberg-Kletthagen et al., 2014).   
 

Önskan om kunskap och stöd 
Närstående till personer med psykisk ohälsa upplevde den psykiska ohälsan på olika sätt, bland annat 
onormala beteenden, förändringar i beteendet, svårighet att behålla relationer samt behålla 
familjerytmen (Wynaden, 2007; Johansson et al., 2010; Stjernswärd & Östman, 2008) 
 
Närstående förstod ofta att något var ”fel” långt innan den anhöriges psykiska ohälsa var fastställd, 
vilket i sin tur bidrog till exempelvis oro (Wynaden, 2007; Johansson et al., 2010; Murphy et al., 2015; 
Skundberg-Kletthagen et al., 2014). Denna period underlättades mycket om de närstående fick 
kunskap om psykisk ohälsa, vilket ledde till insikt i situationen (Wynaden, 2007). Närståendes rädsla 
samt förnekelse för den anhöriges tillstånd, hämmade acceptansen av situationen (Johansson et al., 
2010). 
 
Då den anhöriges psykiska ohälsa blivit fastställd resulterade detta i en lång process att acceptera 
situationen. Närståendes försök att förneka bidrog till att det dröjde länge innan någon hjälp och 
behandling kunde påbörjas, vilket medförde mer distinkta symptom hos den anhörige och ökade 
känslan av kaos i familjen. Vissa närstående ville inte be om hjälp då det kunde få hela familjen att 
framstå som ett “dårhus” (Radfar et al., 2014; Johansson et al., 2010). Genom att ange sin anhöriges 
tillstånd som ett resultat av arbetsrelaterad stress, eller andra somatiska sjukdomar, gavs en socialt 
accepterad förklaring till dennes tillstånd och karaktär (Oute Hansen & Buus, 2012). Stigmat kring 
psykisk ohälsa var en möjlig anledning till ovilligheten att acceptera problemen. Försök att skydda sig 
själva och sin anhörige från social fördömelse ledde till isolering, skuld och skam (Radfar et al., 2014; 
Wynaden, 2007; Oute Hansen & Buus, 2012; Stjernswärd & Östman, 2008). Närstående önskade en 
större öppenhet, förståelse och respekt gentemot personer med psykisk ohälsa, då de upplevde 
okunskap från såväl myndigheter som samhället i stort (Stjernswärd & Östman, 2008; Johansson et 
al., 2012). 
 
Upptäckten av att någonting inte stod rätt till generade oro hos närstående kring att inte veta vad som 
var fel (Wynaden, 2007; Johansson et al., 2010; Mavundla et al., 2009; Skundberg-Kletthagen et al., 
2014; Johansson et al., 2012).  Många hade tankar om att deras anhörige hade psykisk ohälsa men 
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ovissheten kring tillståndet och då andra personer försäkrade dem om att så inte var fallet bidrog det 
till perioder av samvetskval och skuldkänslor. Tankar om att orsaken till den psykiska ohälsan låg i 
uppfostran under barndomen eller otillräcklig uppmärksamhet i familjen framstod (Wynaden, 2007; 
Johansson et al., 2010; Mavundla et al., 2009; Skundberg-Kletthagen et al., 2014; Johansson et al., 
2012). Bristande kunskap kring psykisk ohälsa resulterade även i rädsla, oförståelse samt svårighet att 
hantera olika situationer som uppstod relaterat till måendet hos den anhörige (Murphy et al., 2015; 
Mavundla et al., 2009). Vissa upplevde den psykiska ohälsan som ett straff för val som gjorts tidigare i 
livet och önskade att tillståndet hade drabbat dem istället (Johansson et al., 2010; Johansson et al., 
2012).  
 
Kunskapen ansågs bidra till ökad självkänsla, lättnad, reducerade skuldkänslor samt bekräftade att 
den närstående inte orsakat den psykiska ohälsan (Wynaden, 2007; Johansson et al., 2010; 
Stjernswärd & Östman, 2008; Skundberg-Kletthagen et al., 2014). Närstående beskrev också vikten av 
kunskap för att kunna förstå, acceptera samt kunna hjälpa sin anhörige (Skundberg-Kletthagen et al., 
2014; Bottorf et al., 2014; Hedman Ahlström et al., 2009). Dessutom upplevdes ökad information om 
den anhöriges omvårdnad och behandling som ett stöd för den närstående själv (Bottorf et al., 2014), 
samt även vidgad förståelse om psykisk ohälsa vilket bidrog till vidare livserfarenheter (Hedman 
Ahlström et al., 2009). Närstående ansåg det också viktigt att förmedla den kunskap och erfarenhet de 
själva erhållit till andra i liknande situationer (Stjernswärd & Östman, 2008; Wynaden, 2007). 
 
När det kom till hälso- och sjukvården beskrev närstående bristande stöd samt bristande information 
och kunskap från dess sida, minskat förtroende samt frustration hos dem (Weimand et al., 2013; 
Mavundla et al., 2009; Johansson et al., 2012). I kontakt med hälso- och sjukvården beskrevs också 
hur de kände sig bortglömda av hälso- och sjukvårdspersonalen (Stjernswärd & Östman, 2008; 
Mavundla et al., 2009). Det skildrades också hur närstående inte kände sig stöttade nog att kunna 
delta i den anhöriges vård (Stjernswärd & Östman, 2008; Skundberg-Kletthagen et al., 2014). Även 
behovet av uppföljning och vidare stöd upplevdes viktigt och då detta inte uppfylldes uppkom känslor 
av frustration hos närstående (Skundberg-Kletthagen et al., 2014). Relationen mellan familjen samt de 
olika professionella beskrevs som viktig för närstående (Johansson et al., 2012). Stödet från hälso- och 
sjukvården var värdefullt för att närstående skulle kunna släppa taget om sin anhörige då de inte 
längre själva kunde hantera situationen, det var då viktigt att uppleva att den anhörige fick 
professionell hjälp (Wynaden, 2007; Johansson et al., 2010; Johansson et al., 2012). Förutfattade 
meningar från hälso- och sjukvårdens sida gällande anhörigvård förekom också, då närstående 
beskrev hur personal antog att de ville bidra i vården av sin anhörige utan att ha blivit tillfrågade 
(Wynaden, 2007; Mavundla et al., 2009; Oute Hansen & Buus, 2012). 
 

Sökandet efter mening 
Att finna olika sätt att hantera tillvaron och den nya vardagen var viktigt för de närstående. Olika 
strategier utvecklades som kom att bidra till ett värdigare liv, där hopp och mening var centralt.    
 
Efter att ha genomgått svåra faser och vittnat om hur den psykiska ohälsan förändrat den anhöriges 
personlighet och karaktär kunde närstående ändå använda sig av de tunga erfarenheterna för att hitta 
ljusglimtar, mening och hopp i en krävande situation (Weimand et al., 2013; Johansson et al., 2010; 
Stjernswärd & Östman, 2008). Det kunde handla om att finna hopp då den anhörige visade tecken på 
förbättring (Weimand et al., 2013; Wynaden, 2007; Stjernswärd & Östman, 2008), eller mening i att 
införskaffa sig kunskap och försöka förstå händelser som uppkommit (Weimand et al., 2013; 
Wynaden, 2007; Johansson et al., 2010; Bottorf et al., 2014). Meningsfullhet upplevdes även av att 
kunna bistå sin anhörige med hjälp, där vissa upplevde att den psykiska ohälsan bidragit till att styrka 
relationen (Weimand et al., 2013; Wynaden, 2007; Hedman Ahlström et al., 2009).  
 
Utveckling av strategier för att hantera den krävande situationen kunde te sig på olika sätt. Vissa 
använde sig av förnekelse och att leva i nuet istället för framtiden, då framtiden gav upphov till 
grubblande och svåra ställningstaganden (Wynaden, 2007; Hedman Ahlström et al., 2009). Acceptans 
av situationen som den var just där och då samt att acceptera att förändring av det förflutna inte var 
möjligt, beskrevs som viktigt (Johansson et al., 2010). Det fanns de som bibehöll en positiv syn och tog 
tillvara det roliga i händelserna som uppkom, vilket ansågs vara en viktig personlig kvalité för att 
hantera svåra situationer (Wynaden, 2007; Skundberg-Kletthagen et al., 2014). Att skriva ned sina 
tankar, likt en dagbok, hjälpte en del (Wynaden, 2007). Andra sökte sig till religion, meditation eller 
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träning och skapade tid för sina egna intressen som ett sätt att uppfylla sina egna drömmar och mål 
(Wynaden, 2007; Stjernswärd & Östman, 2008; Oute Hansen & Buus, 2012). 
 
All erfarenhet bidrog också till en egenutveckling hos den närstående, som ett välutvecklat tålamod 
och klokhet samt förmågor som kunde användas i olika sammanhang (Stjernswärd & Östman, 2008; 
Weimand et al., 2013; Bottorf et al., 2014). Närståendes syn på övriga människor och deras olikheter i 
livsföring kom att bemötas med djupare förståelse (Weimand et al. 2013). 
Färdigheter som gjorde dem effektivare vid kommunikation med sin anhörige, som att utvärdera 
dennes mentala status och förbättringar, underlättade i många situationer (Wynaden, 2007). 
Förmågan att leva i nuet och fånga de små ögonblicken och uppskatta dem upplevdes som viktigt och 
livet sågs ur ett bredare perspektiv än tidigare (Weimand et al., 2013; Johansson et al., 2010; 
Stjernswärd & Östman, 2008). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Denna litteraturöversikt omfattas av 12 artiklar med kvalitativ design vilket svarar gentemot valt syfte 
av kvalitativ art (Danielsson, 2012). Arbetet utfördes av tre medlemmar. Styrkor har varit flertalet 
diskussioner, observationer och tolkningar kring arbetsmaterialet där det också förekommit god 
arbetsmoral. Det kan även ses som en styrka, samt öka översiktens trovärdighet att genomföra 
artikelsökningar i flera databaser då det valda forskningsområdet på så vis kan breddas (Henricson, 
2012; Backman, 2008). Vid arbetets början var även PsychInfo tänkt att användas vid artikelsökning 
men uteslöts då denna databas till skillnad från CINAHL har psykologi och beteendevetenskap som 
fokusområden, vilket ej upplevdes vara relevant till arbetets syfte eller fokusområde omvårdnad 
(Karlsson, 2012). 
 
Utifrån det valda syftet där individers upplevelser var ämnade att beskrivas ansågs den kvalitativa 
metodiken relevant samt kan öka trovärdigheten för vald design (Danielsson, 2012).  
Det genomfördes en grundlig granskning av de artiklar vars titlar ansågs relevanta till valt syfte. 
Artiklarnas nyckelord granskades också för att öka kvalitén på sökningen genom att ta del av mer 
etablerade forskares ordval och inte gå miste om andra viktiga och relevanta artiklar (Wallengren & 
Henricson, 2012). För att kunna koppla studiens resultat till dagens samhälle var det av stor vikt för 
studien att den utgjordes av aktuell vetenskap och forskning, därför gjordes en exkludering av artiklar 
publicerade innan 2007 (Östlundh, 2012). Detta kan dock även ha medfört en risk för exkludering av 
tidigare publicerade artiklar som skulle kunnat vara av relevans för nutiden.  
 
Åldern hos de närstående i resultatartiklarna varierade mellan 13 till 85 år. Vid artikelsökning lades 
ingen vikt på ålder, utan detta åldersspann uppkom naturligt i samband med sökningen. Studiens syfte 
var att beskriva närståendes upplevelse, därför bedömdes inte ålder vara av större vikt. Att vikt inte 
lades vid ålder kan ses som både en styrka och svaghet i arbetet. En svaghet kan vara att olika 
generationer, uppfostran, upplevelser och erfarenheter kan påverka upplevelser av att vara närstående 
till någon med psykisk ohälsa. Valet att ha ett brett åldersspann kan samtidigt vara en styrka då 
upplevelsen inte behöver vara bunden till en viss ålder. 
 
Exkludering av fem artiklar gjordes vid kvalitetsgranskning då de inte uppfyllde kraven för kvalitet och 
inklusionskriterier. Detta gjordes då dessa artiklars syfte inte var relevant gentemot 
litteraturöversiktens syfte samt inte uppfyllde kraven kring etisk granskning. Detta hade annars 
kunnat resultera i en bristande kvalité och trovärdighet i litteraturöversikten. Beslutet kring 
gemensam kvalitetsgranskning togs av gruppens medlemmar. Gemensamma beslut kan styrka såväl 
trovärdighet som pålitlighet, gällande exempelvis tolkning och förståelse av artiklarnas innebörd via 
diskussion medlemmarna emellan, samt kvaliteten av granskningsarbetet (Wallengren & Henricson, 
2012; Henricson, 2012). 
 
Vid analys av studiernas resultat användes Friberg’s femstegsmodell (Friberg, 2012b). Resultaten 
lästes individuellt vid upprepade tillfällen och dess innehåll där såväl likheter som skillnader fördes 
senare fram i gemensamma diskussioner. Detta för att reducera individuell påverkan vilket även ökar 
översiktens trovärdighet då nyckelfynden bedömts vara relevant av fler individer (Henricson, 2012). 
Förförståelsen diskuterades i ett tidigt stadie i litteraturöversikten när resultatet ännu inte var 
utformat. Detta kan ses som en svaghet i översiktens kvalitet då förförståelsen kring psykisk ohälsa 
inte diskuterades i relation till utformningen av resultatet. Därmed kan detta ha bidragit till en snäv 
bild av begreppet psykisk ohälsa. Däremot har forskningsetiken genomsyrat hela arbetet och 
förförståelsen har därigenom inte medvetet präglat översiktens resultat.  
 
Resultatet är baserat på studier gjorda i framförallt Skandinavien, men även Asien, södra Afrika, 
Australien och Nordamerika. Valet att inte exkludera artiklar utifrån forskningens härkomst gjordes 
då Sverige idag är ett mycket mångkulturellt samhälle. På så vis tas hänsyn till att olika samhällens 
hälso- och sjukvård är utformad på andra sätt än i Sverige, och därigenom dras kunskap ur olika 
människors erfarenheter av hälso- och sjukvård. Detta kan då leda till ökad förståelse för människors 
förväntningar och/eller fördomar gentemot hälso- och sjukvården och dess skyldigheter, 
sjukvårdspersonal och behandling (Rittle, 2015). Då syftet även ser till att beskriva individers 
upplevelser bedömdes att individens ursprung eller ursprungsland inte har någon påverkan på 
tillförlitligheten. 
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Då arbetet aldrig tidigare utförts av medlemmarna kan detta ses som en styrka relaterat till att arbetet 
inte präglats av tidigare forskning. En svaghet i översiktens pålitlighet kan ses i att tidigare 
erfarenheter att skriva ett examensarbete hade givit en större förståelse för hur studien skulle byggas 
upp och genomföras. Då arbetet initialt hade tänkts ha ett annat syfte bidrog det till förlorad tid då 
sökningar som genomfördes inte gav resultat av relevans. Bytet av syftet gav lärdom om hur ett syfte 
bör formuleras för att förbättra arbetsgången vid sökning av artiklar. Detta kan ha stärkt 
examensarbetet, då det gav en andra chans till att skapa sökningar med sökordskombinationer som 
gav rätt forskningsinriktning till valt syfte. Handledare, kurskamrater samt utomstående personer har 
granskat arbetet och framfört åsikter vilket styrker dess trovärdighet då arbetets synats av personer 
som inte är direkt inkopplade i arbetet och således kan se det i sin helhet (Henricson, 2012). 
	
	

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att upplevelser hos en närstående till personer med psykisk ohälsa utgörs av en kaskad 
av känslor som påverkar de närståendes liv på djupet. Ett av huvudfynden är Strävan efter balans 
inom familjen, där det delvis tas upp innebörden av att vara ett stöd men också hur familjerytmen 
påverkas och värderas högt hos många deltagare. Under Försummande av eget liv och hälsa nämns 
upplevelsen av det sociala livet och relationer samt hur deltagarnas egen hälsa påverkas av situationen. 
Önskan om kunskap och stöd beskriver hur stöd och insatser från hälso -och sjukvård upplevs och 
vikten av kunskap i olika sammanhang. Slutligen beskrivs i Sökandet efter mening olika strategier 
närstående har för att hantera tillvaron och hur dessa kan bidra till ett värdigare liv. 
 
I resultatet framkommer att närståendes Strävan efter balans inom familjen rör familjelivet och dess 
roller samt hur relationer påverkas då en individ drabbats av psykisk ohälsa. Fokus läggs ofta på den 
som drabbats medan andra medlemmar i familjen kommer i andra hand. Detta framkommer även i 
andra studier där familjemedlemmarnas roller studerats. Dessa förändras i samband med att någon i 
familjen drabbas av psykisk ohälsa (Walton-Moss et al., 2005). Kliniskt sett kan detta även överföras 
till andra tillstånd, där till exempel en förälder drabbats av cancer, då barn samt den friska förälderns 
roller och behov förändras och inte prioriteras lika högt som tidigare (Jeong et al., 2016). Även i en 
sådan situation kan den drabbades humör och allmäntillstånd påverka möjligheten att planera och 
utföra familjeaktiviteter, samt leda till svårigheter vid bemötande gentemot individen. Studiens 
resultat kan därför bidra till insikt i hur en familj kan påverkas. Dessutom kan detta appliceras på olika 
tillstånd av psykisk ohälsa. I situationer där någon i en familj drabbas av sjukdom måste också 
familjemedlemmarnas hälsa och välbefinnande vara i åtanke. Det framkommer i resultatet att 
familjemedlemmar ofta lider samvetskval för att de inte har tid eller ork för de resterande deltagarna i 
familjen, bara för den anhörige som drabbats av ohälsa. Den familjerelaterade grenen av 
familjefokuserad omvårdnad kan här vara ett adekvat redskap, då den fokuserar på den vårdsökande 
individen, men också dess familj eller närstående, för att på sikt leda till en fungerande vardag för 
individen samt att uppnå hälsa via familjen som enhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2015; Saveman, 
2010). Genom att även fånga upp familjens olika deltagare och dess hälsa och välmående, kan 
välbefinnande samt hälsa hos den vårdsökande öka och deras ökade välbefinnande kan leda till ny ork 
hos närstående att stötta och bidra till hälsa hos den vårdsökande. 
 
Försummande av eget liv och hälsa berör upplevelser i samband med att vara den som står individen 
med psykisk ohälsa närmst. Här framkommer hur närståendes egen hälsa kommer i kläm i samband 
med att vårda eller ständigt finnas till hands för den anhörige. Att vårdpersonal ofta involverar den 
vårdsökandes närstående i vården utan att tänka på konsekvenserna för denne, samt relationen dem 
emellan har tidigare beskrivits (Erlingsson, Magnusson & Hanson, 2012). Resultatet är i linje med 
denna forskning och pekar på hur de närstående ser det som sin plikt att ställa upp och vara 
närvarande, vilket även innebär att bistå vårdpersonalen med hjälp kring sin anhörige. Detta kan på 
sikt leda till att de själva riskerar sin hälsa genom att ständigt vara aktiva i vården, utan att deras egna 
behov synliggörs. 
 
Resultatet visar vidare att positiva men även negativa konsekvenser kan upplevas av en närstående till 
någon som har psykisk ohälsa. Bland annat ses att den närstående kan ha svårt att ta avstånd från 
vårdsituationen och i samband med detta även glömmer sin egen hälsa, men här ses också att 
relationer kan stärkas parterna emellan. Återigen kan familjefokuserad omvårdnad användas för att 
understryka vikten av fokus på familjens resterande medlemmar (Benzein et al., 2012; Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2015). Att ge tid och möjlighet för avlastning, att främja relationen 
medlemmarna emellan och att anpassa vården av hela familjen efter dess behov. Något som är rätt för 
en familj kan således upplevas som fel för en annan. Lyhördhet för de olika individernas behov blir här 
mycket viktigt, då det i resultatet framgår att någon närstående vill ha tid till sitt arbete medan en 
annan vill ha tillgång till mer tid för sin anhörige. Det är individuellt hur mycket ansvar en närstående 
vill ha i vårdsituationen och enligt Patientlagen 3§, kap 5., (Patientlag, SFS 2014:821) ska vid 
utformning och genomförande av vården ges möjlighet för den närstående att delta, men därmed är 
inte sagt att personen i fråga vill delta. Det uppkommer i resultatet hur närstående antas vilja vara 
delaktiga i vården kring sin anhöriga, därför blir således viktigt att som vårdpersonal faktiskt fråga 
huruvida den närstående vill eller kan delta. 
 
När det gäller Önskan om kunskap och stöd framkommer i resultatet behovet av information och 
kunskap från hälso- och sjukvårdens sida. Okunskap och oförståelse hos närstående medförde 
skuldkänslor, som i sin tur bidrog till svårigheter att stötta personen med psykisk ohälsa. Ökad 
information om och kunskap kring psykisk ohälsa har tidigare visat sig reducera risken för stress hos 
de närstående, där aktiv support och respektfullt bemötande från vårdpersonalen setts öka chanserna 
för familjerna att hantera situationen (Nordby et al., 2010). Detta kan vara extra viktigt inom området 
då psykisk ohälsa är stigmatiserat i samhället över lag (Van der Sanden et al., 2015; Rüsch et al, 2012). 
Relationen mellan familjemedlemmarna och vårdpersonalen beskrivs viktig, för att närstående ska 
uppleva stöd nog att kunna bidra i vården gentemot sin anhörige, men även att få erhålla adekvat 
information och inte exkluderas från vården. Detta bekräftas i andra studier där närståendes behov av 
stöd och att få sina åsikter yttrade och bekräftade anses vara viktigt för att de närstående skall känna 
sig sedda och delaktiga i sin anhörigas vård (Nordby et al., 2010). I annan forskning framgår hur 
bristande information och kunskap om psykisk ohälsa utgör ett hinder för i vilken utsträckning 
närstående har möjlighet att hjälpa till att uppnå hälsa (Olasoji, Maude & McCauley, 2016). 
 
Närståendes Sökande efter mening berör upplevelser av att ta sig igenom vardagen och att finna 
hanterbara strategier för att klara av tillvaron i nya men också krävande situationer. Att finna mening i 
dessa situationer ansågs som viktig. Psykisk ohälsa hos en närstående har i andra studier visats vara en 
omvälvande upplevelse vilket kan ge upphov till stress inför en förändrad livssituation. Hopp uppges 
även där vara en viktig grundsten för att hantera situationen i såväl nutid som i framtiden (Redlich, 
Hadas-Lidor, Weiss & Amirav, 2010).  
Som vårdpersonal blir här en viktig del att bidra till hopp hos de närstående, då en förändrad 
livssituation alltså kan bidra till upplevelse av hopplöshet och meningslöshet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). Detta framgår även i studier där de närstående önskar att vårdpersonal 
förmedlar och bekräftar hopp (Nordby et al., 2010). 
 
Den teoretiska referensramen familjefokuserad omvårdnad har en tydlig koppling till resultatet. Syftet 
var att beskriva upplevelser hos närstående av att ha en anhörig med psykisk ohälsa och översiktens 
resultat vittnar om en påverkan inom många områden. Detta överensstämmer med synen på familj 
inom familjecentrerad omvårdnad, där individerna i gruppen är ett rörligt system som inverkar på 
varandra (Benzein et al., 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2015). De närstående berättar hur 
relationer förändrades i takt med deras anhörigas uppkomna ohälsa och detta påverkade 
gruppdynamiken i familjen. Genom resultatet har ökad insyn hos de som står den vårdsökande 
närmast genererats i frågan huruvida vårdpersonal behöver ändra sin syn på närstående och deras 
medverkan i vården. En följdfråga är hur mycket närstående själva önskar medverka i vården av sin 
närstående. En annan intressant fråga är huruvida närstående själva drabbas av psykisk ohälsa, i 
samband med att vårda eller stå bredvid en anhörig med psykisk ohälsa. 
 
Att erfara psykisk ohälsa i samhället är en utmaning i sig. Att däremot vara närstående till en person 
med psykisk ohälsa gör att alla individer runtomkring involveras och kan bidra till krävande 
situationer både för relationer sinsemellan men även för personer som är drabbade. Denna 
litteraturöversikt bidrar med kunskap som kan vara till nytta för sjuksköterskans familjefokuserade 
arbete.	
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Slutsatser 

Det diskuteras ideligen men tystlåtet i samhället om att psykisk ohälsa är ett område som människan 
endast vet litet om. Det råder brist på kunskap men också felaktiga uppfattningar kring ämnet vilket 
kan leda till en förstärkt rädsla för det som är okänt. 
 
Psykisk ohälsa är ett brett ämne som kan påverka många parter vilket fastställts under arbetets gång. 
Resultatet kan ge positiv inverkan på omvårdnaden genom att vårdpersonal blir medvetna om hur 
psykisk ohälsa hos en person även kan påverka dess närstående. Det är av vikt att ge tillräcklig 
information och att det finns en ömsesidig förståelse av den information som ges mellan vårdpersonal, 
personen med psykisk ohälsa samt dess närstående. Ett bredare perspektiv kring psykisk ohälsa är av 
stor vikt inom hälso- och sjukvården och resultatet som framkommit visar hur viktigt det är att 
vårdpersonal och närstående samarbetar för att uppnå hälsa bland alla parter. 
 
Litteraturöversikten pekar på att allmänsjuksköterskans viktigaste uppgifter i mötet med en 
närstående till en person med psykisk ohälsa är att bidra med kunskap och information, att 
uppmuntra närstående till egen hälsa och välmående samt genom lyhördhet vara ett stöd. Med 
kunskap om närståendes upplevelser kan sjuksköterskan med den familjefokuserade omvårdnaden i 
fokus främja individernas hälsa och motverka diskriminering och fördomar i klinisk praktik.	
	

Kliniska implikationer och förslag på vidare forskning 

	
Genom ökad kunskap om hur närstående upplever att ha en anhörig med psykisk ohälsa kan 
sjuksköterskan få en mer öppen och trygg relation till både de närstående men också till psykisk ohälsa 
som begrepp. Det är viktigt att involvera de närstående på ett individanpassat sätt. Genom att som 
vårdpersonal uppmärksamma de närståendes medverkan i vården och önskan om delaktighet kan 
sjuksköterskan i högre grad anpassa information samt stöd till de närstående. 
I klinisk praktik kan sjuksköterskan erbjuda närstående stödsamtal och förmedla den kunskap som 
erhållits kring ämnet. Framtida forskning bör fokusera på hur närstående önskar medverka i vård och 
omsorg av sin anhörige, hur de önskar att bli bemötta av vårdpersonal samt vilka stödinsatser de själva 
skulle vilja erhålla. 
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Kvalitativ 
design med 
narrativa 
gruppintervju
er.  
 
Material 
analyserat 
genom 
Innehålls- 
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Antal deltagare: 
18 st. 
Ålder: 35-52 år. 
Män/kvinnor 

“The results consist of 
five themes: being 
forced to relinquish 
control of everyday life, 
uncertainty and 
instability are affecting 
life, living on the edge 
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en 
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Johansson, A., 
Anderzen-
Carlsson, A., 
Åhlin, A., & 
Andershed, B. 
2010; Sverige 
 
Titel: Mothers’ 
Everyday 
Experiences of 
Having an 
Adult Child 
Who Suffers 
from Long-
Term Mental 
Illness 

“This 
paper aims 
to describe 
everyday 
life 
experience
s of 
mothers 
who have 
an adult 
child with 
a long-
term 
mental 
illness.” 

Kvalitativ, 
beskrivande 
design. 
”Open-
ended”-
intervjuer 
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induktiv 
kvalitativ 
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mammorna.  

Johansson, A., 
Anderzen-
Carlsson, A., 
Åhlin, A., 
Andershed, B., 
& Sköndal, E. 
2012; Sverige 
 
Titel: Fathers 
Everyday 
Experiences of 
Having an 
Adult Child 
who Suffers 
From Long-
Term Mental 
Illness 

“The 
purpose of 
this study 
is to 
describe 
the 
everyday 
life 
experience
s of fathers 
of adult 
children 
who have 
various 
forms of 
long-term 
mental 
illness.” 

Kvalitativ 
design med 
“face-to-face”-
intervjuer 
 
Analys genom 
kvalitativ 
innehållsanaly
s. 
 

Antal deltagare: 
10 st.  
Ålder: 40-70 år 
Män 

“The findings consist of 
the following theme: 
“Maintaining a strong 
facade while balancing 
on a thin line.” 

God kvalitet. 
Det är 
relevant då 
artikeln 
beskriver 
fäders 
upplevelse av 
att leva med 
ett barn 
(vuxet barn) 
med psykisk 
ohälsa. 

Mavundla, T. 
R., Toth, F., 
Mphelane M. 
L. 2009; 
Sydafrika 
 
Titel: 
Caregiver 
experience in 
mental illness: 

“This study 
explores 
the 
experience
s of 
informal 
family 
caregivers 
of persons 
with 

Kvalitativ 
beskrivande 
design med 
semistrukture
rade 
intervjuer. 
 
Analys i fem 
steg enligt 
Marshall och 

Antal deltagare: 
8 st.  
Ålder: 41-65 år 
Män/Kvinnor 

“The participants’ 
experiences can be 
categorized into four 
major themes that 
emerged from the data 
analysis, namely: (i) 
experiences of 
providing for 
physiological/physical 
needs; (ii) experiences 

God kvalitet. 
Relevant för 
syftet; 
intervjuerna 
resulterade i 
4 kategorier 
med 
upplevelser 
av att 
tillgodose 



	

	
	

a perspective 
from a rural 
community in 
South Africa. 

mental 
illness in a 
rural area 
in South 
Africa.” 

Rossman. 
 

of providing for 
emotional needs; (iii) 
experiences of 
providing for security 
needs; and (iv) 
experiences associated 
with the medical 
health-care 
programme.” 

fysiska 
behov, 
emotionella 
behov, 
säkerhet 
samt 
upplevelser 
rörande 
Medical 
Health Care 
programme. 
 

Murphy,G., 
Peters, K., 
Wilkers, L., & 
Jackson, D. 
2015; 
Australien 
 
Titel: 
Childhood 
Parental 
Mental Illness: 
Living with 
Fear and 
Mistrust  
 

“This 
doctoral 
study 
employed a 
qualitative 
design, 
with the 
aim of 
gathering 
parenting 
narratives 
of adult 
children 
who have 
experience
d 
childhood 
parental 
mental 
illness.”  
 

Kvalitativ 
design. 
Datainsamling 
genom 
berättelser. 
 
Narrativ 
analys och 
tolkning. 

Antal deltagare: 
13 st. 
Ålder: 30-70 år 
Män/Kvinnor 

“Four major themes 
and seven sub-themes 
were identified from the 
findings of the ‘Living 
in a Secret World’ 
study. The theme of 
‘living with fear and 
mistrust’ is discussed in 
this paper. Presentation 
of this theme in 
isolation will 
demonstrate the real 
depth and breadth of 
the adult children’s 
experiences of fear and 
mistrust, providing 
greater understanding 
of how it impacted on 
their daily lives and 
family relationships. “  
 

God kvalitet. 
Dess resultat 
relaterar väl 
till vårt syfte. 
 

Oute Hansen, 
J., & Buus, N. 
2012; 
Danmark 
 
Titel: Living 
with a 
depressed 
person in 
Denmark: A 
qualitative 
study. 

“The aim 
of this 
qualitative 
study was 
to explore 
how 
relatives 
make 
personal 
sense of 
living with 
a 
depressed 
family 
member.” 

Kvalitativ 
forskningsinte
rvju med 
semi-
strukturerade 
intervjuer 
samt en fokus 
grupp 
innehållande 
5 informanter. 
 
Analys utifrån 
Crabtree & 
Miller’s 
principer. 

Antal deltagare: 
13 st. 
Ålder: 39-72 
Män/Kvinnor 

“Relatives went through 
a psychosocial 
transformation process 
driven by the twin 
challenges of their 
attitudes towards the 
depressed family 
member and of stigma.” 

God kvalitet. 
Artikelns 
resultat 
beskriver 
närståendes 
upplevelse av 
sin 
livssituation i 
och med att 
ha en anhörig 
som har 
depression 
vilket passar 
bra med vårt 
syfte. 

Radfar. M., 
Ahmadi, F., 
Fallahi 
Khoshknab, 
M., 2014; Iran 
 
Titel: 
Turbulent life: 
the 
experiences of 

“The 
purpose of 
this study 
was to 
explore 
and 
describe 
the 
experience
s of the 

Kvalitativ 
design med 
ostrukturerad
e intervjuer. 
 
Analys i form 
av 
innehållsanaly
s. 

Antal deltagare: 
26 st. 
Ålder: 13-65 år 
Män/Kvinnor 

“Turbulent life’ as the 
main theme of this 
study consisted of five 
categories: ‘penetration 
of the illness in family 
members’, ‘daily life’s 
hardship’, ‘too much 
attention to the 
patient’, ‘delay in the 
acceptation of the 

God kvalitet. 
Närståendes 
upplevelse 
beskrivs här i 
fem 
kategorier 
med 
subkategorier 
och kan 
kopplas till 



	

	
	

the family 
members of 
patients 
suffering from 
depression 

family 
members 
of patients 
suffering 
from 
depression 
on the 
impact of 
provision 
of care to 
the 
patients.” 

illness’ and ‘concern 
about the patient’s 
current and future 
conditions’. Each 
category consisted of 
several subcategories.” 

vårt syfte. 

Skundberg-
Kletthagen, H., 
Wangensteen, 
S., Hall-Lord, 
M-L., & 
Hedelin, B. 
2014; Norge 
 
Titel: Relatives 
of patients 
with 
depression: 
experiences of 
everyday life. 
 

“The aim 
of this 
study was 
to describe 
experience
s of 
everyday 
life as a 
relative of 
a person 
diagnosed 
with 
depression
.” 

Fenomenograf
i. Kvalitativ 
och 
beskrivande 
design.  
 

Antal deltagare: 
24 st.           
Ålder: 18-65 år. 
Män/Kvinnor   

“The findings show the 
main category 'Living 
on the other person's 
terms', which may be 
expressed in terms of 
consideration for the 
next of kin, thus 
presenting a challenge 
and a need to be 
balanced against taking 
care of oneself. In 
addition, three 
descriptive categories 
emerged: 'Ambivalent 
relationship', 'Adjusting 
daily life' and 
'Managing the 
situation'. In 
conclusion, the relatives 
of persons with 
depression may be in 
danger of developing 
their own health 
problems and in need 
for attention from 
health personnel.” 

God kvalitet. 
Artikelns 
resultat är 
relevant till 
vårt syfte då 
det tar upp 
närståendes 
upplevelse av 
att ha en 
anhörig med 
depression. 

Stjernswärd, 
S., & Östman, 
M. 
2008; Sverige 
 
Titel: Whose 
life am I 
living? 
Relatives living 
in the shadow 
of depression. 

“The aim 
of this 
study was 
to explore 
the 
experience
s of 
families 
living close 
to a 
depressed 
individual.
”  

Intervjuer 
individuellt 
eller i fokus -
grupper. 
 
Analys genom 
en Grounded 
Theory-
inspirerad 
metod. 

Antal deltagare: 
18 st.   
Ålder: 35-65 år. 
Män/Kvinnor     

“Most participants 
expressed a feeling of 
not living their own life, 
struggling to balance 
relationships, adapting 
to and re-evaluating 
their life circumstances, 
and struggling to voice 
their ill relatives’ and 
their own needs.” 

God kvalitet. 
Resultatet är 
relevant till 
vårt syfte då 
intervjuerna 
samt samtal i 
fokusgrupper
s teman 
framkommer 
vilket 
beskriver 
närståendes 
upplevelse av 
att leva nära 
en individ 
med 
depression. 

Weimand, 
B.M., Hall-
Lord, M-L., 
Sällström, C., 

“The aim 
of this 
study was 
to describe 

Fenomenograf
isk metod. 
“Open-ended” 
-intervjuer. 

Antal deltagare: 
18 st 
Ålder: 37-72 år 
Män/Kvinnor 

“The Main category 
describes ‘The art of 
balancing between 
multiple concerns’. 

God kvalitet. 
Här tas upp 
att den 
närstående 



	

	
	

Hedelin, B. 
2013; Norge 
 
Titel: Life-
sharing 
experiences of 
relatives of 
persons with 
severe mental 
illness - a 
phenomenogra
phic study 

life-
sharing 
experience
s from the 
perspective 
of relatives 
of someone 
with severe 
mental 
illness.”  

 
Analys i sju 
steg utifrån 
Dahlgren och 
Fallsberg. 

There were two 
descriptive categories: 
‘Making choices on 
behalf of others and 
oneself’ and ‘Constantly 
struggling between 
opposing feelings and 
between reflections’.”  

till personen 
med psykisk 
ohälsa ofta 
står och väger 
mellan olika 
beslut, att 
den hamnar i 
kläm. 
Författarrna 
beskriver de 
närståendes 
upplevelse av 
att leva med 
en individ 
med psykisk 
ohälsa. 

Wynaden, D. 
2007; 
Australien 
 
Titel: The 
experience of 
caring for a 
person with a 
mental illness: 
a grounded 
theory study. 

“Explain 
the 
experience 
of caring 
for a 
person 
with a 
mental 
illness: a 
grounded 
theory 
study.” 

Grounded 
theory med 
semistrukture
rade 
intervjuer. 
 
Analys utifrån 
Grounded 
theory 
metodik 
(konstant 
jämförande 
analys). 

Antal deltagare: 
22 st.       
Ålder: 31-85 år 
Kvinnor 

“When participants 
began caring, they were 
overwhelmed by the 
role and consumed by 
what was happening to 
the ill family member, 
to them- selves, and to 
their family. This state 
was conceptualized as a 
social psychological 
problem called being 
consumed. In managing 
the experience of being 
consumed, all carers 
engaged in a social 
psychological process, 
call seeking balance. 
During this process, 
carers moved to a state 
where their 
commitment to the ill 
family member was 
more balanced and 
proportionate to other 
areas of their lives.” 

God kvalitet. 
Resultatet är 
relevant 
gentemot 
vårt valda 
syfte. Här 
undersöks 
och beskrivs 
vårdares/när
stående-
vårdares 
upplevelse av 
att vara 
närstående 
till någon 
med psykisk 
ohälsa. 

	


