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Abstrakt 
 
Psykisk ohälsa är fortfarande något som det inte pratas öppet om i vårt samhälle.  
Vi tyckte därför det var angeläget att belysa upplevelsen av att leva med en 
person som har psykisk ohälsa, vilket är syftet i vår litteraturstudie. Att vara 
närstående till en person som lever med psykisk ohälsa innebär att ställas inför 
en svår livssituation som väcker många känslor och som tar kraft. 
Litteraturstudien omfattas av 16 vetenskapliga artiklar som analyserats med 
kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att vara arg 
och känna sorg över vad sjukdomen medfört, att leva med oro och ett ständigt 
lidande, att sätta sitt eget liv åt sidan, att vara i behov av professionell hjälp, att 
acceptera är en lång och smärtsam process. I det tidiga skedet av sjukdomen 
kände närstående ilska över vad sjukdomen åstadkommit som sedan övergick i 
en sorgeprocess, en oro och ett lidande. Att sätta sina egna intressen och vänner 
åt sidan för att kunna ta hand om personen med psykisk ohälsa var något som de 
närstående upplevde som en börda, en förpliktelse men samtidigt något som de 
ville göra för personen. De närstående var i behov av professionell hjälp och 
många upplevde bristfällig och otillräcklig information och ansåg att 
vårdpersonalen inte involverade dem i vårdplaneringen. Det tog tid att acceptera 
den nya situationen och lära sig att leva med den. Att ha hopp och att ha kontakt 
med andra i samma situation var viktigt för att orka gå vidare. Närstående 
uttryckte också att de upplevde att deras förändrade livssituation gjort att de 
utvecklats som personer.  
 

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, närstående, upplevelser, lidande, sorg, oro, 
accepterande, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie 
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Personer som levde med psykisk ohälsa hade svårt att beskriva upplevelsen av psykisk ohälsa 

för en person som aldrig hade erfarit det. Personer vittnade om att det var en skrämmande 

upplevelse att drabbas av psykisk ohälsa, försämringen som de hela tiden kände av gick 

tillslut inte att ignorera. Det var inte bara en skrämmande upplevelse för dem utan även för 

närstående. Diagnosen och omgivningens reaktioner på diagnosen förändrade personers 

identitet och självuppfattning. Att få medicinsk behandling såsom mediciner, terapi och ECT 

var en omvälvande upplevelse som också bidrog till förändringen i deras självuppfattning. 

Både effekterna av den psykiska ohälsan och den medicinska behandlingen innebar 

restriktioner för hur personer kunde leva sina liv, vilket upplevdes som betungande. Det 

framkom även att personer med psykisk ohälsa kände sig ensamma och utanför samhället, 

samt saknade något att göra och inte hade någon att prata med under dagarna (Lester & 

Tritter, 2005).  

 

Psykisk sjukdom innebär en allvarlig psykisk avvikelse, som kännetecknas av en störd 

verklighetsuppfattning. Tillståndet känns igen och accepteras inom den medicinska 

professionen och förorsakar allvarligt lidande hos den drabbade och/eller omgivningen. Det 

går att fastställa en tidpunkt då sjukdomen debuterade (Socialstyrelsen, 1997). Avgränsningen 

mellan frisk och sjukt är inte alltid lätt att göra då många av de psykiatriska sjukdomstecknen 

är subjektiva upplevelser. Vad som skall menas med begreppet sjukdom har kommit att 

diskuterats mycket i psykiatrin, detta återspeglas i diskussioner kring terminologi och 

språkbruk. För att standardisera beskrivningen och tolkningen av psykisk sjukdom har 

diagnos- och klassifikationssystem fastställts. I dagsläget finns det två etablerade 

klassifikationssystem. Den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD-10), publicerad 

av Världshälsoorganisationen (WHO) och den diagnostiska och statistiska manualen av 

psykisk sjukdom (DSM-IV) som är det amerikanska psykiatriska samfundets (APAs) 

klassifikationssystem. DSM använder genomgående uttrycket ”mental disorder”. Ordet 

”disorder” används speciellt om sjukdomar som fortlöper utan organiska förändringar. 

Motsvarande begrepp finns inte i svenskan, ”mental disorder” översätts därför i den svenska 

upplagan av DSM med ”psykisk stöning” eller ”psykisk sjukdom” Åsberg & Herlofson, 

(1991, s. 4-12). 

 

Enligt Heru och Alison (2000) är det viktigt att närstående involveras i vården av personer 

som lever med psykisk ohälsa. System tänkare ser familjen som ett system där individen 

existerar, patienten påverkar familjen samtidigt som patienten är påverkad av familjen. I 
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Sjöbloms, Pejlerts och Asplunds studie (2005) framkom att familjen ofta var involverad i en 

informell vård och att det finns bevis för att familjen spelar en viktig roll när det gäller 

återhämtningen för patienten. Att leva med en familjemedlem som har psykisk ohälsa är 

påfrestande för närstående. Enligt Saunders (2003) led många anhöriga av stress, de upplevde 

att de levde med en börda, fick ofta bristfällig professionell hjälp samt behövde mer socialt 

stöd. Familjen hade en betydande omsorg för individer med psykisk ohälsa eftersom att de 

oftast valde att bo hemma hellre än på institutioner.  

 

I Stengler-Wenzkes, Trosbachs, Dietrichs och Angermeyers studie (2004) framkom det att 

familjer upplevde olika bördor och utvecklade olika strategier för att klara av dem. Föräldrar 

försökte att uppfostra sitt sjuka barn medan äkta makar fokuserade på maken/makans resurser. 

Familjemedlemmar behövde hjälp med att finna rutiner när symtomen visade sig och att hitta 

ett sätt för den sjuke att handskas med sjukdomen. Stengler-Wenzke et.al. (2004) menar 

vidare att otydliga diagnoser, otillräcklig kännedom om psykiska sjukdomar och dess 

behandling, ställer till stora problem för närstående. Maktlöshet och hjälplöshet karaktäriserar 

ofta som ett skede i sjukdomen psykisk ohälsa. När diagnosen var fastställd och information 

gavs, skapades en ny struktur som inte enbart hjälpte till att tolka beteenden och upplevelser 

utan skapade även hopp. Efter att närstående fått information om psykiska sjukdomar kunde 

de finna strategier för att öka kontrollen över deras egen livssituation. Detta beroende på 

intensiteten, varaktigheten och förloppet av sjukdomen men också på hurdan relation patient 

och närstående hade samt närståendes anpassningsförmåga. Kognitiva coping strategier 

användes ofta för att tona ner problemen och bördorna av det tvångsmässiga beteendet från 

personen som var sjuk.  

 

I studien Sjöblom et.al. (2005) framkom det att sjuksköterskor trodde att det verkligen fanns 

ett behov hos familjer att ha någon som lyssnade på dem. Familjerna spenderade långa 

perioder i svåra situationer, och hade ingen att dela problemen med. Familjer hade ofta 

känslor som de fann svåra att hantera. Sjuksköterskor trodde att de hade goda kunskaper för 

att kunna handskas med dessa känslor. De trodde även att det var viktigt att ha förstående 

människor i vården på grund av de anhörigas känsla av vanmakt och behov av att få ”tömma 

sitt hjärta”. Sjuksköterskorna sa att många familjer försökte gömma sin sjuka familjemedlem, 

som om de skäms för honom eller henne. Familjerna vill gärna inte berätta för vännerna att en 

i familjen fick psykiatrisk vård. Att ha en allvarligt sjuk familjemedlem påverkade var och en 

i familjen och de fick ofta hjälp genom att kunna prata med andra som hade liknande 
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erfarenheter, vilket inte alltid var så lätt eftersom psykisk sjukdom inte är något som det 

pratas öppet om. Anledningen till skamsen och skuldkänslorna kan vara tidigare övertygelser 

om att det skulle vara familjen som har orsakat sjukdomen.  

 

Det är viktigt att få bättre förståelse för hur närstående till personer som lever med psykisk 

ohälsa upplever sin situation för att på ett bättre sätt kunna hjälpa dem i vården. Utifrån 

ovanstående är syftet med vår litteraturstudie att beskriva upplevelsen av att ha en närstående 

som lever med psykisk ohälsa. 

 

Metod  

Litteratursökning  

De bibliografiska referensdatabaserna vi använde i litteratursökningen var Academic Search, 

Cinahl, psykinfo samt MedLine-PubMed. Sökorden som vi har använt i olika böjningar och 

kombinationer var, mental illness, experience och family. De exklusionskriterier som 

användes var barn under 18 år och personer med demenssjukdomar. Några intressanta studier 

fanns för beställning, vilket vi även gjorde. Valet av studier utgick från vårat syfte. Utifrån 

sökorden vi använde erhölls ca 70 artiklar. Efter ytterligare genomläsning av artiklarna så var 

det 16 artiklar som stämde överrens med syftet och därmed valdes ut för att ingå i analysen., 

Artiklarna var publicerade mellan 1994 – 2005. De vetenskapliga artiklar som har ingått i 

analysen redovisas i Tabell 1, där även en kvalitets granskning enligt Willman och Stoltz 

(2002, s. 92-93) ingår.  

 

Vi har kvalitetsbedömt studierna genom granskning av problemformulering, urval, metod, 

giltighet, kommunicerbarhet samt huvudfynd. Bedömningen av studiernas kvalitet bedömdes 

då vara hög, medel eller låg (Willman & Stoltz, 2002, s. 122-123). För att en kvalitativ studie 

skall bedömas som hög kvalité måste det finnas ett tydligt beskrivet syfte (kontext). Även ett 

motiverat urval, välbeskriven urvalsprocess: datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. En beskriven tillförlitlighets/reliabilitetshänsyn, en interaktion mellan data och 

tolkning samt en metodkritik måste påvisas. En studie som bedöms vara av låg kvalité har 

bristfälliga formuleringar, dåliga eller otillräckliga beskrivningar, har ett ologisk/obegripligt 

resultat samt en dålig kommunicerbarhet och replikerbarhet (Willman & Stoltz, 2002, s. 91-

92). 
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Analys 

Artiklarna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Detta innebär 

enligt Downe-Wamboldt (1992) att det inte görs någon egen tolkning, utan det som 

framkommer i texten kommer att användas. Det är en berättande form av analys som 

beskriver upplevelser detaljerat. Manifest ansats innebär att forskaren söker efter det synliga 

innehållet, det som texten faktiskt säger utan att göra en tolkning av den. Innehållsanalys har 

fokus på mänsklig kommunikation vilket gör den lämplig att använda inom exempelvis 

omvårdnad. Innehållsanalys är en forskningsmetod där syftet är att beskriva fenomen. 

Innehållsanalys är inte ett ”räknings hjälpmedel” utan metoden ser till betydelsen, 

intentionerna, konsekvenserna och sammanhanget. Att endast redogöra för de sagda orden 

utan att beakta kontexten i omgivningen är inadekvat. Analysen måste alltid se omgivningen 

och förstå sammanhangen som resultaten härrör ifrån (Downe-Wamboldt, 1992). Målet med 

kvalitativ analys är att organisera och strukturera, men framförallt uppnå en förståelse för den 

insamlade materialet (Burnard, 1991; Polit & Beck, 2003, s. 570-573). 

 

Vår analys är inspirerad av Burnard (1991). Vi började med att läsa igenom artiklarna 

noggrant och fick på så sätt en helhetsbild av dem. Sedan tog vi ut textenheter som är 

meningar eller ord som beskriver upplevelser som motsvarade syftet. Vi har kondenserat, 

kodat och kategoriserat textenheterna. Kondensera gjorde vi genom att förkorta och översätta 

textenheterna ordagrant till svenska utan att tolka dessa. Vi kodade genom att föra samman 

alla textenheter som handlar om samma sak. Dessa förenade vi med varandra, då bildade de 

en första kategorisering som namngavs. De kategorier som hade liknande innehåll 

sammanfördes för att få fram färre och bredare kategorier. Analysen ansåg vi vara klar då 

slutkategorierna var varandra uteslutande och stämde överrens med syftet. Analysen 

resulterade slutgiltigt i fem kategorier (tabell 2).  
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=16) 

Författare, 
år 

Typ av 
studie 

Deltagare Analysmetod/ 
datainsamling 

Huvudfynd Kvalitet 

Godress, et. al., 
(2005) 

Kvantitativ 71 deltagare 
62 mödrar 
9 fäder  

Frågeformulär. 
Statistisk 

Föräldrar 
upplevde sorg för 
barnets sjukdom i 
form av 
påträngande 
tankar och 
känslor, och 
svårigheter att 
anpassa sig till 
denna plågande 
situation 

Låg/medel 

      
Hines-Martin, 
(1998) 

Kvalitativ 16 familjemedl 
 

Fenomenologisk 
metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
 

Närstående som 
var Afrikaner 
boende i America 
upplevde att den 
största bördan för 
dem var 
samhällets syn på 
psykisk sjukdom. 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jones, (1997) Kvalitativ Närstående 
År 1:148 
År 2: 135 
År 3: 143 

Fenomenologisk 
metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Föräldrars, barns, 
syskons och 
make/maka 
upplevelse av att 
vårda personer 
med psykisk 
ohälsa. 

Hög 

Karp,  
Tanarugsac, 
(2002) 

Kvalitativ 50 Närstående 
35 kvinnor 
15 män 

Innehållsanalys 
Intervjuer. 

Det har visat sig 
att det finns ett 
mönster där 
närståendes 
känslor utvecklas 
med tiden. 

Hög 

      
Lee Donelly, 
(2001)  

Kvalitativ 7 närstående 
2 män 
5 kvinnor 

Intervjuer. 
Innehållsanalys 

Närståendes 
mångkulturellhet  
införlivar en mer 
andlig dimension 
av vårdarbetet och 
sjuksköterseutbild. 
borde få in det 
mer.  

hög 

      
MacGregor, 
(1994) 

Litteraturstu
die 

 Utgår från tidigare 
litteratur 

Allvarlig psykisk 
sjukdom är en 
tragedi för en 
familj men sorgen 
behöver ej vara 
oändlig. Familjen 
behöver utbildning 
och få bekräftelse 
på sin sorg. De 
behöver även 
kontakt med andra 
i samma situation. 

medel 
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Tabell 1 forts. 
Författare, 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Analysmetod/ 
datainsamling 

Huvudfynd Kvalitet 

Marsh, (1999) Litteraturstu
die 

 Utgår från tidigare 
skriven litteratur 

De närstående 
upplever både en 
subjektiv (sorg, 
förlust, emotionell 
turbulens mm.) 
och en  
objektiv (alla de 
praktiska problem 
som följde med 
den psykiska 
ohälsan) börda 

medel 

      
Marsh & 
Johnson, (1997) 

Litteraturstu
die 

 
 

Utgår från tidigare 
skriven litteratur 

De närståendes 
behov 
uppmärksammas 
och förslag ges 
hur de kan mötas. 

medel 

      
Marsh & 
Lefley, (1996) 

Kvalitativ 131 närstående Fenomenologisk. 
Intervjuer med öppna 
frågor.  
 

Närstående 
upplevde olika 
saker. Vissa 
påpekade bördor 
som påverkade 
familjelivet, andra 
omprioriterade 
sina liv och vissa 
tyckte att de 
bidragit mycket 
till psykiatri – 
föreningar.  

hög 

      
Muhlbauer, 
(2002) 

Kvalitativ 28 närstående 
18 kvinnor 
8 män 

Innehållsanalys 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Närstående 
upplevde problem  
att kommunicera 
med psykiatrin, 
höga ekonomiska 
kostnader samt 
bister i 
information till 
anhöriga. 

hög 

      
Pejlert, (2001) Kvalitativ 8 närstående Fenomenologisk 

hermeneutisk.  
Intervjuer. 

De framkom att 
närstående hade 
en livslång 
ansträngning för 
att hjälpa och 
stötta. Denna 
ihärdighet från de 
närstående är 
baserad på en 
kärlek till 
personerna med 
psykisk ohälsa 
 
 
 

hög 



 9

Tabell 1 forts. 
Författare, 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Analysmetod/ 
datainsamling 

Huvudfynd Kvalitet 

Riebschlege, 
(1991) 

Kvalitativ 20 syskon 
11 kvinnor 
9 män 

Innehållsanalys 
Semistrukturerande 
intervjuer. 

Syskonens 
känslomässiga 
respons var sorg, 
förlust, förnekelse, 
ilska, nedstämdhet 
lättnad/respit och 
accepterande. 
Syskon ville vara 
mer inblandad i 
behandlingar och 
själva få stöd och 
utbildning.  

medel 

      
Sin, et. al., 
(2005) 

Kvalitativ  11 närstående Fenomenologisk. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Det förutsågs av 
psykiatrin att alla 
närstående skulle 
ställa upp för sina 
anhöriga, både 
med 
känslomässigt och 
ekonomiskt stöd.  
Många närstående 
kände sig osynliga 
och 
undervärderliga 
inför psykiatrin 

hög 

      
Ward-Griffin, 
et. al., (2005)  

Kvalitativ 75 närstående Innehållsanalys 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Familjen var en 
del av “a circle of 
care” där de 
stöttade ett 
oberoende för 
personen men där 
de också försökte 
skydda personen 
från okompetens 
från sjukvården 
och den sociala 
sektorn. 

hög 

      
Wintersteen, et. 
al., (1997) 

Kvalitativ 62 närstående Standard etnografiska 
procedurer 
Semistrukturerade 
Intervjuer 

Familjer vill ha 
information, hjälp 
och stöd. De 
upplevde 
isolation, oro och 
förvirring. 

medel 

      
Östman, (2004)   Kvantitativ/

kvalitativ  
162 närstående 
78 män 
84 kvinnor 

Statistisk 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Närstående som 
var i kontakt med 
psykiatri första 
gången tyckte att 
vården var av god 
kvalité, medan 
närstående som 
återkom uttryckte 
mer psykologiska 

medel 
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aspekter av 
bördor.   

 
 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen utmynnade i fem kategorier som redovisas i tabell 2. 

Resultatet redovisas i löpande text med referenser och stärks med citat från artiklarna som har 

ingått i analysen. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att känna sorg och vara arg 

Att leva med oro och ett ständigt lidande  

Att sätta sitt eget liv åt sidan 

Att vara i behov av professionell hjälp 

Att acceptera är en lång och smärtsam process 

 

Att känna sorg och vara arg 

I studier (Lee Donnelly, 2001;Marsh, 1999; Muhlbauer, 2002; Wintersteen, Mupedziswa, 

Cheah, 1997) visade det sig att närstående gick igenom en sorgeprocess när någon som stod 

dem nära drabbades av psykisk ohälsa. Sorgen innefattade många dimensioner och handlade 

mycket om alla de förluster som allvarlig sjukdom alltid innebär. De sörjde över att personen 

kanske aldrig skulle bli den person som den en gång varit och det var en sorg att se hur 

sjukdomen förändrade personen.  

 

I studierna (MacGregor, 1994, Pejlert, 2001) Föräldrar tänkte tillbaka på deras friska barn 

som nu förändrats till en person som de inte längre kände igen, det kunde vara en 

skrämmande och overklig upplevelse som tog all deras energi. Föräldrar sörjde även över att 

det vuxna barnet inte upplevde glädje och nöje i livet, att barnet förlorat möjligheten att 

utveckla talanger och kompetens, de sörjde över barnets förlorade framtid. De kände en 

empatisk smärta och delade barnets lidande. Att bli vittne till sitt barns lidande och förvirring 

var smärtsamma, oförglömliga ögonblick för föräldrarna. De kände sig maktlösa och sörjde 

över att det inte fanns något de kunde göra för att barnet skulle sluta lida.  

I studien (Marsh, Johnson, 1997) Närstående sörjde också sina egna förluster, förlusten över 

trygghet och förutsägbarhet och förlusten över en positiv känsla när de tänkte tillbaka på tid 
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som förflutit. De sörjde över förlusten av ett normalt familjeliv, förlusten över möjligheten till 

frihet och spontanitet och förlusten över att ej längre kunna ha ett socialt umgänge på samma 

sätt som tidigare. De förstod att familjeträdet inte skulle fortsätta utan att detta var den sista 

generationen i familjen. Sorgen var inget som gick över, det fanns inget slut. Det var en lång 

fortgående process att sörja över förlusterna. Det framkom även att den psykiska ohälsan ofta 

gick i skov och varje gång personen blev bättre tändes ett hopp som sedan krossades när 

personen åter blev sämre. Dessa cyklar skapade turbulens och de närstående upplevde att de 

åkte en känslomässig berg- och dalbana  

 

The problems with my daughter were like a black hole inside of me (Marsh, 1999, s. 359) 

 
  
I studier (MacGregor, 1994; Pejlert, 2001) framkom att närstående upplevde känslor av ilska 

och skuld. Skuld är en känsla som finns i alla sorgeprocesser men som är ännu starkare i 

sjukdomar där orsaken och sjukdomsförloppet är oklart och svårt att förstå. Förlusterna 

upplevdes som meningslösa och orättvisa, de närstående var rasande över sin egen 

hjälplöshet. Föräldrarna frågade sig själva vad de gjort för fel och om det skulle ha kunnat 

göra något för att förhindra denna utveckling. De ansåg att det var deras ansvar som förälder 

att skydda sitt barn från lidande och nu hade det misslyckats, detta gjorde att deras självkänsla 

fick sig en törn.   
 
I studier av (Marsh, 1999; Riebschleger, 1991) beskrevs det att syskon till en person med 

psykisk ohälsa, kände sig som bortglömda familjemedlemmar som fick kämpa för att göra sig 

hörda. De kunde känna skuld över att det inte fanns något de kunde göra för sin syster eller 

bror. De kunde också känna ilska över att syskonet tog all föräldrarnas tid och över att 

syskonet aldrig blev friskt. De kände sig lurade och kände en förlust över den friska person 

som syskonet en gång var. Känslor av ilska gav dåligt samvete och följdes av skuldkänslor. 

 

I became the perfect child to spare my parents more grief. But I have spent my life trying to 
run away from this problem. Feeling guilty and helpless, the unending sorrow for not being 
able to help (Marsh, 1999, s.361). 
 

I studier (Karp, Tanarugsachock, 2000; Pejlert, 2001) beskrev närstående hur de upplevde 

känslor av frustration och ilska då de stöttade och hjälpte personen med psykisk ohälsa, som 

inte blev bättre och inte heller kunde uttrycka sin tacksamhet. Ilskan riktades mot personen 

men de närstående visste att de egentligen inte var arga på personen, utan att de var 
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sjukdomen som orsakade det. De skämdes ibland över det beteende som personen med 

psykisk ohälsa hade. De var oroliga för vad andra skulle tycka och tänka. De förstod att det 

var svårt för utomstående att förstå det underliga beteendet men skämdes för vad personen 

utsatte dem för. 

I hate what she has done to us, and the hell that she has put us through. . . . I don’t think that I 
hate her. You know, I probably . . . there’s probably some degree of hating her. It feels like 
that, but I think that it’s more hating the illness…(Karp, Tanarugsachock, 2000, s.19). 

 

Att leva med oro och ett ständigt lidande 

I studier (Karp, Tanarugsachock, 2000; Muhlbauer, 2002; Östman., 2004) framkom det att 

närstående levde med ständig oro över hur personen hade det och hur framtiden skulle komma 

att bli. Det fanns en osäkerhet inför framtiden, hur sjukdomen skulle komma att utvecklas och 

om personen skulle bli sämre. Närstående plågades av tankarna på hur tomt och innehållslöst 

personens liv var. I studien (Ward-Griffin, Schofield, Vos, Coatsworth-Puspoky, 2005) var de 

närstående också oroliga över att personen skulle skada sig själv eller försöka ta sitt liv.  

 De kände att det var nödvändigt för dem att ständigt finnas där ifall personen skulle behöva 

dem i svåra stunder, tillexempel när det handlade om ekonomi eller om personen blev vräkt 

och var tvunget att byta bostad.  De närstående kände att de inte hade kontroll över situationen 

och att det inte fanns någonting de kunde göra. Ibland kunde personens beteendet vara 

skrämmande och våldsamt och de närstående kunde känna sig rädda.  

 

I studierna (Lee Donnelly, 2001; Pejlert., 2001) kände föräldrarna till de vuxna barnen en stor 

oro över vad som skulle hända när de inte längre fanns kvar i livet, vem skulle då ta hand om 

personen? Det var en tung börda att ta hand om och hjälpa sitt vuxna barn och allt eftersom 

föräldrarna blev äldre kände de sig trötta och utmattade. Det fanns en stark känsla av att det 

var familjens plikt och åtagande att vårda det vuxna sjuka barnet, vilket tillslut blev en tung 

börda för familjerna. Lidandet blev med tiden en daglig rutin och ett sätt att leva. De 

närståendes psykiska hälsa påverkades negativt och de hände att de närstående hade 

självmordtankar. 

 

If anything happened to her, I’d never forgive myself because if I were here I might have been 

able to prevent it (Karp, Tanarugsachock, 2000, s.21). 
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I am suffering. I don’t think I have the will power to live. I experience my life as a misery. I 

am in and out of hell, just before my death. Is hell as terrible as to live what I am going 

through now? (Lee Donnelly, 2001, s.297). 

 
Att sätta sitt eget liv åt sidan 
Enligt flera studier (Lee Donelly, 2001; Marsh, Johnson, 1997; Wintersteen, et al. 1997) hade 

närstående, speciellt föräldrar, haft drömmar om ett eget liv när barnen vuxit upp, och att de 

då skulle få tid att odla sina egna intressen. Men de flesta fick istället sätta sina egna liv åt 

sidan för att ta hand om och hjälpa personen med psykisk ohälsa. Det var en stor börda som 

lades på dem och ett stort ansvar som de fick axla. Närstående fick ta sig an en ny roll som de 

inte var förbereda på eller hade utbildning för. Att ta hand om och hjälpa personer som lever 

med psykisk ohälsa i det dagliga livet var en så krävande uppgift att de närstående hade 

problem med att hinna med sina egna behov. Periodvis kunde närstående vara totalt utmattade 

och de hade små möjligheter för tid till återhämtning. Det framkom även att närstående till 

personer med psykisk ohälsa kände sig isolerade och hade svårt att lämna personen, vilket 

ledde till att de blev allt mer bundna till hemmet. De hade svårt att arbeta, resa och att ha ett 

umgänge. I studien (Karp, Tanarugsachock, 2000) växte känslan av att leva isolerat med tiden 

sig starkare och starkare och närstående kände sig frustrerade. De kände sig fångad i 

situationen och hade inget hopp om någon utväg. I studien (Marsh,1999) förstod närstående 

att det var ett långt, kanske livslångt åtagande och framtiden kändes mörk. Att ta hand om sin 

närstående visade sig vara något av en förpliktelse, något som var moraliskt riktigt att göra. 

Samtidigt framkom det att de anhöriga även hade en vilja att ta hand om närstående med 

psykisk ohälsa, de kände kärlek och medlidande. Att frånsäga sig det ansvaret var 

känslomässigt svårt att göra och tankar på att gå skilda vägar, som en del gifta par kunde ha, 

väckte känslor av dåligt samvete och skuld.   

 
I feel badly for him. He’s a human being. I’ve known him most of my life. You can’t throw 

people away (Karp, Tanarugsachock, 2000, s. 21). 

 
Att vara i behov av professionell hjälp 

I flera studier (Marsh, Johnson, 1997; Muhlbauer, 2002; Pejlert, 2001; Ward-Griffin et al. 

2005) framkom det att närstående upplevde dåligt omhändertagande vid kriser och akuta 

situationer. De upplevde bristfällig och otillräcklig information och ansåg att vårdpersonalen 

inte involverade dem i vårdplaneringen. Närstående upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade 
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på vad de hade att berätta och de upplevde att det var svårt att få någon information. Ingen 

inbjöd dem att vara delaktiga i vården av personen som de kände så väl.  

I studien (Wintersteen et al. 1997) behövde närstående även hjälp med att förstå sjukdomen 

och ville veta mer om medicineringen och vad medicinerna hade för påverkan på personen. 

Information minskade skuldkänslorna och hjälplösheten. De önskade hjälp med att hantera 

bördan av att ha en närstående med psykisk ohälsa och de ville ha konstruktiva förslag på 

coping strategier. Närstående hade ett behov att träffa andra i samma situation, de kunde då 

stödja varandra och dela information. Kontakt med andra i samma situation minskade också 

känslan av att vara ensam i situationen. Närstående kunde uppleva att ingen samtalade med 

dem om upplevelsen av att leva med en person med psykisk ohälsa.  

 
I’ve felt like an outcast at the hospital . . . just a necessary evil (Muhlbauer, 2002, s.1085). 
 
I studier av (Pejlert, 2001; Östman, 2004) framkom både positiva och negativa aspekter från 

de närstående i mötet med vården. En av de positiva upplevelserna var att många anhöriga 

tyckte bättre om psykiatrireformen som den är idag, jämfört med hur det var förr när de 

psykiskt sjuka låstes in på inrättningar. De anhöriga beskrev att även relationen mellan 

personal och närstående har förbättrats, vilket fick dem att känna mer hopp. Närstående fick 

uppleva många förbättringar, exempelvis delaktighet i personernas födelsedagar och 

informations möten för de närstående. Genom dessa händelser fick de närstående möjlighet att 

träffa andra i samma situation och de kände sig alltid välkommen att besöka personen med 

psykisk ohälsa. Ytterligare en aspekt var hur vårdpersonalen uppfattades, vissa tyckte att 

sjuksköterskorna verkligen brydde sig om och tog väl hand om patienterna. Andra tyckte att 

personalen var lat och inte engagerade sig i sitt arbete, att de inte passade som vårdare.  

 
So now they’ve got better places to Live…larger rooms to be unhappy in...but nothing 
more (Pejlert, 2001, s.198). 
 
Att acceptera är en lång och smärtsam process 

I studier (Pejlert, 2001; Sin, Moon, Wellman, 2005) framkom det att närstående hade svårt att 

acceptera att personerna med psykisk ohälsa faktiskt var sjuka och att de i många fall behövde 

vård i hemmet. I studierna (Jones, 1997; Karp, Tanarugsachock, 2002) framkom även att 

närstående hade en jobbig tid, i ett tidigt skede av personens psykiska sjukdom, innan en 

diagnos var fastställd. Vissa förnekade och kände motstånd till informationen, men när 

diagnosen väl var fastställd spreds en lättnad hos de närstående. Då fanns det hopp om hjälp 
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och förhoppningar om att saker skulle gå tillbaks till det normala. De närstående beskrev hur 

de fick kämpa för att återfå kontrollen över deras liv och fick lära sig att acceptera 

begränsningar i hur de kunde hantera personens sjukdom. När de insett att de inte kan 

kontrollera en annan persons sjukdom och att de inte är ansvariga för dess öde leder det till 

förändringar av sina tidigare självklara förpliktelser. Ett typiskt problem för de närstående är 

att de oftast engagera sig så mycket i den sjuka personen så att de själva börjar må dåligt. Men 

till slut hittade de olika sätt att hantera sin situation. Att koncentrera sig på positiva aspekter 

av livet och utföra ens egna intressen, acceptera sjukdomen och hoppas på att personen ska 

finna möjligheter för ett bättre liv, visade sig vara en hjälp för att kunna handskas med 

svårigheter. Andra sätt var att ha en aktiv dialog med vårdpersonalen och att samarbeta med 

andra närstående för att hitta kanaler för att kunna bli delaktig och påverka. I studien (Hines-

Martin, 1998) framkom att socialt stöd från andra familjer i liknande situationer var en 

ovärderligt källa för att orka. Även anhöriggrupperna och religionen spelade en betydande roll 

för de närstående. Tron och den kyrkliga gemenskapen gav dem kraft att återhämta sig. Den 

kyrkliga gemenskapen medförde även många aktiviteter som innebar stark gemenskap med 

andra. 

 
You can talk to your fellow church members. Looks like when you’ re 
going through a problem, a crisis or whatever with your family, the 
church looks like they are there for you if you need anything (Hines-Martin, 1998, s. 441). 
 

I studier (Marsh, Lefley, 1996; Muhlbauer, 2002) visade det sig att psykisk ohälsa gav 

familjen en möjlighet att förändras på ett konstruktivt sätt och stärka familjebanden. Familjen 

hade sina egna stärkande krafter för att överleva kriser och de närstående vittnade om 

personlig utveckling och tillväxt. Känslan av personlig utveckling ledde till en känsla av 

självbestämmande. Några pratade om deras ökade möjlighet till att påverka för att få 

förändringar till stånd, andra sade att de hittat mening i livet och att de hade fått andra 

värderingar. De beskrev belåtenhet och lättnad över utvecklingen från en existentiell 

mardröm.  

 

My brother has created a bond among us all that we will not allow to be broken (Marsh, 

Johnson, 1997, s. 229). 
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Diskussion 

Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att ha en 

närstående som lever med psykisk ohälsa. Sammanfattningsvis framgår det av resultatet att 

närstående gick igenom en sorgeprocess när någon som stod dem nära drabbades av psykisk 

ohälsa. Sorgen handlade mycket om alla de förluster som allvarlig sjukdom alltid innebär. Det 

framkom även att känslor av ilska och skuld var en del av upplevelsen. Vidare framkom det 

att närstående levde med ständig oro över hur personen hade det och hur framtiden skulle 

komma att bli. Att sätta sitt eget liv åt sidan för att kunna ta hand om och stötta personen med 

psykisk ohälsa, blev tillslut en stor börda och ett ansvar. Slutligen framkom att behovet av 

professionellt stöd var en viktig resurs för de anhöriga, och det tog lång tid att acceptera den 

nya situationen. 

 

I resultatet i litteraturstudien framkom att de närstående sörjde över alla förluster som 

sjukdomen medförde, både sina egna förluster och personens förluster. Det var en svår sorg 

som inte ville ta slut. I en studie av Bowman (1999) betonas vikten av att berätta sin historia, 

berätta om sina förluster och krossade drömmar. Om inte en historia om förluster blir hörd 

kan det bli en plågsam sorg som inte sörjs öppet och har socialt stöd. Att sätta ord på sin sorg 

och att diskutera med andra om de förlorade drömmarna kan ge bekräftelse och hjälpa till i 

sorgearbetet. Eriksson (2001, s.78-79) menar att lidandet kan omvandlas till en positiv kraft 

förutsatt att vi kan formulera det och dela det med en annan människa. Att kunna dela de 

djupaste hemligheterna, det som skrämmer oss mest och får oss att fördöma oss själva ger 

kraft till förvandlig. Det handlar om att hitta en människa värdig vårt förtroende.  

 

I resultatet framkom det att närstående upplevde känslor av ilska. De närstående var arga över 

sin egen hjälplöshet och kunde också känna ilska mot personen med den psykiska ohälsan. I 

studien av (Milliken, 2001) beskriver närstående känslan av hjälplöshet som att vara inne i en 

tunnel där det inte finns något ljus och där du inte vet vägen ut om det ens finns någon väg ut. 

Detta leder till en frustration som gör att de närståendes egna hälsa drabbas. I resultatet 

framkom också att ilska riktad mot personen följdes av dåligt samvete och känslor av skuld. 

Skuld var en känsla som många närstående vittnade om i de olika studierna. I studien av 

(Milliken, 2001) beskrivs det hur föräldrar skuldbelagde dem själv för att ha orsakat 

sjukdomen och för att inte kunna bota sjukdomen. De kunde också känna skuld över att de 

”fört” vidare sjukdomen om de hade psykisk sjukdom i släkten. I studien av (Austin, Honer, 

2004) beskrivs att många närstående kunde känna en rädsla för att ha orsakat sjukdomen. I 
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studien framkommer att mer information om genetikens roll i psykiska sjukdomar välkomnas 

och att det kunde vara ett sätt att minska känslorna av skuld och skam.  

 

Det har i resultatet framkommit att närstående levde med ständig oro över hur personen med 

psykisk ohälsa hade det och hur framtiden skulle komma att bli för denne. Detta framkom 

även i studien av (Ivarsson, Sidenvall, Carlsson, 2004) där de närstående berättade om känslor 

av oro över hur framtiden skulle bli för personen med psykisk ohälsa samt oro för att 

personen skulle isolera sig från andra. De upplevde även känslor av skuld för att inte kunna 

hjälpa personen nog mycket. Eriksson (2001) beskriver en kamp mellan skuld och ansvar för 

den andre, skulden binder människan, ansvaret befriar, innerst inne söker människan 

ansvarstagande för sig själv och för den andra (s.31-33). Eriksson talar också om begreppet 

medlidande, hon menar att medlidande förutsätter mod. Med mod menar hon att man tar 

ansvar och att man har mod att offra någonting av sig själv. Man upplever den andres 

situation som sin egen och motivet för ens handlande blir medlidande. Ens egen lycka träder i 

bakgrunden och viljan att hjälpa den som behöver tar överhand (Erikson, 2001, s.57).  

 

I resultatet framkom att de närstående fick sätta sina egna liv åt sidan för att hjälpa och ta 

hand om personen med psykisk ohälsa. Även i studien av (Ivarsson, Sidenvall, Carlsson, 

2004) framkom det även att de närstående fick begränsat utrymme för det egna livet. Deras 

dagliga aktiviteter förändrades och de fick svårt att klara av sitt ”vanliga” arbete eller skola 

samt att hinna sköta om hemmet. Detta ledde till en stor psykisk stress för de anhöriga.  

 

Studien av (Chaffey & Fossey, 2004) visar på vikten att se till att familjemedlemmarnas 

välbefinnande likväl som att personer med psykisk ohälsa får stöd i olika former. I denna 

studie framkom det att föräldrar till söner som nyligen fått diagnosen schizofreni upplevde 

förvirring och de hade ingen erfarenhet om vad psykisk vård innebar. De kände sig vilsna 

medan de samtidigt strävade aktivt efter att få kännedom och förståelse för sjukdomen. Denna 

inlärningsprocess var intensiv och tidskrävande, ansvaret för sönernas omvårdnad tog över 

deras liv och kunde liknas med ett fulltids arbete.  

Att de närstående hade ett behov av professionellt stöd framkom i vårt resultat. De hade ett 

behov av att få information och kunskap om sjukdomen som plågade deras anhöriga och de 

poängterade även vikten av en god relation mellan närstående och professionella vårdare. I 

studien av (Gavois, Paulsson, Fridlund, 2006) belyses anhörigas behov av professionellt stöd. 
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I studien beskrivs en professionell stödgrupp för närstående. Stödjegruppen utgick från fyra 

strategier: att vara närvarande, lyssna, delgivelse och att införliva självbestämmande. Att vara 

närvarande inkluderade tidig kontakt, tidig information och beskydd av stödjegruppen i början 

av sjukdomen eller vid återfall. Att lyssna inkluderade att utvärdera anhörigas börda, behålla 

kontakten och få bekräftelse på hur det måste kännas för en människa att leva med psykisk 

ohälsa. Delgivelse mellan stödjegruppen och närstående inkluderade öppen kommunikation 

och trygghet i det dagliga livet. Att införliva självbestämmande inkluderade att skapa ett 

sammanhang, rådgivning och uppmuntra de närstående till ett deltagande i gruppen.  

I resultatet i litteraturen framkom att de närstående betonade vikten av en god relation mellan 

de närstående och de professionella vårdarna. I studien av (Winefield, Burnett, 1996) 

övervägs några möjliga anledningar till varför det uppstår obekväma relationer mellan 

närstående och professionella vårdare. Studien visar även hur närstående och professionella 

vårdare borde arbeta mer tillsammans. Det framgår att relationen mellan närstående och 

vårdpersonal är en svår sak. Skall den vara terapeutisk, stödjande, utbildande eller gemensam? 

Professionella vårdare uttrycker deras ansvar för patienterna, att de kommer alltid i första 

hand. En vidare följdfråga framkommer, vem är det som har ansvaret för de närståendes 

psykiska välmående? Det uppstår yrkesmässiga problem för personalen då patienter inte vill 

att närstående skall bli informerad. Detta skapar en konflikt för personalen om dess 

tystnadsplikt, men samtidigt de rättigheter närstående har att få information. Medan läkare 

(och advokater) alltid har respekterat patienters rättigheter, har närstående argumenterat att 

patientens bedömning gör att sjukdomen försämras och bristen på information till dem hindrar 

de närståendes möjlighet att vårda.  

 

I resultatet framkom att närstående hade svårt för att acceptera den psykiska ohälsan som 

deras anhöriga drabbats av. Men det var också svårt för människorna som drabbas att 

acceptera sin situation. I studien (Kravetz, Shlomo, Faust, 2000) framkom det att kontroll och 

acceptens över sjukdomen eller oförmågan uppfattades som positivt relaterat till livskvalité i 

en stressfull och ofta kronisk livssituation. Att acceptera den psykiska ohälsan reducerar också 

de negativa effekterna på humöret som tvetydighet, frustration, ilska, skamlighet och skuld. 

Det finns tydliga skillnader av acceptans mellan fysiska och psykiska oförmågor, det är mer 

problematiskt för en person att acceptera dess psykiska ohälsa än det är för en person med 

fysisk ohälsa. Medan diagnosen av en fysisk sjukdom vanligtvis är baserad på en identifierad 

serie av etiologi, patologi, symtom, orsaker till sjukdomen och effektiva behandlingar, så är 
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många kronisk psykiska sjukdomar som t.ex. schizofreni fastställd och huvudsakligen 

diagnostiserad i termer av symtom. Dessa symtom tenderar att bestå av upplevelser och 

beteenden som avviker från personliga och sociala förväntningar och normer. 

Det teoretiska antagandet i Antonovskys modell KASAM (Känsla av sammanhang) är att hur 

pass framgångsrikt en person hanterar påfrestande situationer i livet är beroende av en 

individs grad av KASAM i livet. Att acceptera en förändrad livssituation är en stor 

påfrestning, i en studie visade det sig att personer med högre grad av KASAM hade lättare att 

acceptera att få en stomi än de som skattade lägre KASAM poäng. Antonovsky menar att 

KASAM inte är en copingstrategi utan är en förutsättning för de val av strategier som en 

person gör. Probleminriktade strategier används i större utsträckning av personer med hög 

grad av KASAM. Dessa kan till exempel vara att försöka se problemet objektivt, att finna 

syfte och mening, försöka ändra på situationen, upprätthålla kontroll och att sätta mål 

(Antonovsky, 1999, s. 37-56). I resultatet i vår litteraturstudie framkommer det att de 

närstående som använde probleminriktade strategier upplevde att det var en hjälp för att 

kunna möta och handskas med de svårigheter som de ställdes inför. Vägen till acceptans av 

sjukdomen var oftast lång och motståndet var ofta starkast i början. Det var en lång och 

smärtsam process som tog tid. När de närstående efter ett tag kunde börja acceptera 

sjukdomen och vad den innebar för dem själva och för personen upplevde de oftast en lättnad.  

 

Betydelsen av att kunna acceptera sin situation för att kunna gå vidare och leva ett bättre liv 

betonas också av människor som drabbats av traumatisk hjärnskada i studien (Jumisko, Lexel, 

Söderberg, 2004). Det framkommer att de drabbade måste hitta nya sätt att leva, och de 

kämpade med att kunna acceptera skadan för detta skulle göra livet lättare. De drabbade sade 

att det var extremt viktigt att tänka positivt, ha en stark vilja och lita på ens egna möjligheter. 

Att ha hopp och vägra att ge upp var drivkraften. De såg en mening med livet då de hade 

uppsatta mål som de strävade att nå. De kunde även se en mening med lidandet eftersom de 

hade utvecklats som människor. I vår litteraturstudie framkom även att närstående upplevde 

att deras förändrade livssituation hade gjort att de utvecklats och blivit starkare som personer. 

Svårigheterna och de utmaningar de mött hade bidragit till ett nytt sätt att se världen och gett 

dem nya värderingar i livet. 
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Metoddiskussion  

Litteraturstudien är baserad på en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Den 

kvalitativa metoden beskriver personers upplevelse ur ett inifrånperspektiv och trovärdigheten 

i studien ökar då eftersom personer är instrument och källan till kunskap och förståelse 

(Downe Wamboldt, 1992). För att säkerställa en studies validitet använder sig forskarna av 

olika termer. Dessa termer är: trovärdighet, pålitlighet, bekräftelse och överförbarhet. 

Trovärdigheten i en studie stärks då resultatet känns igen av deltagarna, när författarna inte 

gjort egna tolkningar. I vår studie har vi båda analyserat det insamlade materialet vilket 

minskar risken för egna tolkningar, och genom detta kan trovärdigheten stärkas. Pålitligheten 

för en studie stärks genom att den är överrensstämmande och exakt. I vår analys har vi hela 

tiden gått tillbaks till artiklarna som ingick i analysen för att säkerställa att innehållets 

ursprungliga betydelse inte förändrats. En studie får bekräftelse när läsarna kan granska och 

följa tillvägagångssättet från insamlad data till resultatet vilket vi beskrivit i vår 

litteraturstudie. Vi anser att resultatet av vår studie kan vara överförbart till att förstå de 

närstående som lever med personer lidande av psykisk ohälsa (jfr. Holloway & Wheeler, 

2002, s. 252-255). 

 

En svaghet med vår litteraturstudie kan vara att artiklarna som ingick i analysen var skriven 

på engelska, vilket information kan gå förlorad när det gäller förståelse och översättning av 

texterna. Vid litteraturstudier går man miste om studiers helhet, där deltagares kroppsspråk, 

tonläge och uttryck kan berätta mycket. Eftersom författarna har för lite kunskap och 

erfarenhet att bedöma studiers kvalité kan det vara en svaghet för vår studies trovärdighet.  

 

 

 

Slutsatser 

Att vara närstående till en person som lever med psykisk ohälsa innebär en sorgeprocess 

som handlar om förluster. Det finns även känslor av skam, skuld och oro för personen och 

oro inför framtiden. Närstående behöver bli sedda och få möta professionella människor 

inom vården. Deras situation måste uppmärksammas och tas på allvar. De behöver någon 

som samtalar med dem och som ger dem den information och det stöd de behöver. De ska 

ses som samarbetspartner i vårdkedjan, de är de som känner personen bäst och deras 

kunskap ska tillvaratas. Det skulle vara intressant att få ta del av fler rapporter som 

uppmärksammade och utvärderade olika metoder hur sjukvården arbetar för att möta och 
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hjälpa närstående. En annan frågeställning som vi finner intressant att få mer kunskap 

kring är hur de närstående kämpar för att acceptera och hantera den situation de ställs inför. 

Att få mer insikt i denna process skulle bidra till en ökad förståelse och ett bättre 

omhändertagande av de närstående. Tänkbara frågeställningar kan vara: Vad kan 

sjukvården göra för att hjälpa de närstående att acceptera den nya situationen, vilka 

cooping strategier är bäst lämpliga? Slutligen är vår förhoppning att vårt resultat kan bidra 

till att öka förståelsen för närståendes upplevelser att leva med personer som lever med 

psykisk ohälsa. 
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