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Abstrakt 
 

Bakgrund: Den psykiatriska vården har förändrats genom historien. En stor förändring 

skedde i samband med psykiatrireformen på 1990-talet. I samband med detta upplevde 

de närstående att de fick inta en mer vårdande roll och ett större ansvar för 

familjemedlemmen med psykisk ohälsa.  

 

I tidigare studier framkommer att de närstående upplever börda i förhållande till sin 

familjemedlem och att det i sin tur har inverkan på den närståendes eget välbefinnande. 

Vidare påverkar detta den närståendes relation till familjemedlemmen med psykisk 

ohälsa. 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva närståendes upplevelser av hur 

relationen till en familjemedlem med psykisk ohälsa påverkas när familjemedlemmen 

flyttat till ett HVB-hem. 

 

Metod: Studien genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ induktiv ansats. I 

studien deltog tio respondenter och insamlat material bearbetades av författarna genom 

en kvalitativ latent innehållsanalys. 

 

Resultat: I föreliggande studie framkommer att de närstående upplever att de befinner 

sig i en komplicerad situation. Rollen som närstående till en person med psykisk ohälsa 

kan upplevas som påfrestande och relationen blir på grund av olika anledningar ofta 

ansträngd. Det resultat som framträdde var att Relationen präglas av ömsesidig 

påverkan och att HVB-hemmet kan ge trygghet och underlätta relationen.   

 

Slutsats: Att öka delaktigheten och att underlätta för de närstående gör att de kan 

minska sitt lidande och öka sitt eget välbefinnande. Vilket, ur ett helhetsperspektiv, kan 

skapa förutsättningar för en bättre relation och ökad livskvalité för samtliga individer i 

systemet. 

 

Nyckelord 
Psykisk ohälsa, Närstående, Relation, HVB-hem. 
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Abstract 
 

Background: Psychiatric care has changed through history. A major change occurred 

in connection to the psychiatric reform in the 1990s. In relation to this, the relatives also 

felt that they were taking a more caring role and a greater responsibility for the family 

member with a mental illness. 

 

Previous studies have shown that close relatives to family members with a mental 

illness, experience a burden related to their family member. This burden is so significant 

that it affects the relatives own well-being and further influenced their relationship with 

the family member with mental illness. 

 

Purpose: The aim of this study was to describe relatives’ experiences of how the 

relationship to a family member with mental illness is affected when the family member 

moves to a residential care home. 

 

Method: The study was conducted as an interview study with a qualitative inductive 

approach. In the study ten respondents were interviewed and collected material were 

processed by the authors through a qualitative latent content analysis. 

 

Results: The present study revealed that the close relatives find that they are in a 

complicated situation. The role of being related to a person with mental illness can be 

experienced as stressful and the relationship, due to various reasons, becomes strained. 

The result that emerged was that the relationship is characterized by mutual influence 

and the residential care home can provide security and ease the relation.   

 

Conclusion: To increase participation and ease the burden for the close relatives, can 

reduce their suffer and increase their own well-being. Which, from a holistic 

perspective, can create conditions for a better relationship and increase the quality of 

life for all individuals in the system. 

 

Keywords 
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1 Inledning 
”Försvinner mina röster så har jag ingen kvar, jag blir helt ensam utan dom för jag 

har varken familj eller vänner kvar.” 

 

Dessa ord yttrades av en patient som författarna mött i sitt arbete. Hårda ord, vilka är 

talande för hur många personer med psykisk ohälsa kan uppleva sin situation. 

Personen beskriver den känsla av ensamhet som en stor del av de människor som 

författarna möter, i sin yrkesroll som sjuksköterska inom psykiatrin, upplever. Detta 

väcker tankar och funderingar, hur kan detta fenomen uppstå? Ska det behöva vara så 

att de som många gånger är i störst behov av närhet, är de som i själva verket blir 

ensamma och känner sig övergivna? Författarna upplever, i sin roll som sjuksköterska 

att de närstående1 som finns runt personen ofta är få till antalet och inte sällan själva är 

tyngda med ångest och oro. Detta kan i sin tur vara anledningen till varför relationerna 

ofta är sargade. Denna situation motiverar författarna till att vilja finna kunskap om 

hur specialistsjuksköterskor inom psykiatri kan arbeta för att förbättra relationen 

mellan en person med psykisk ohälsa och dennes närstående.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som sedan mitten av 1990-talet ökat avsevärt. 

Av den vuxna befolkningen uppger 20-40 procent att de lider av någon form av 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2009). Psykisk ohälsa orsakar inte bara stora 

ekonomiska kostnader, utan även familj och andra närstående drabbas av 

konsekvenser av sjukdomen (Allgulander, 2014). Psykisk ohälsa förändrar ofta 

familjers liv och relationer för alltid. Familjer som lever med psykisk ohälsa påverkas 

ömsesidigt av den psykiska sjukdomen och det påverkar deras dagliga liv (Gavois, 

Paulsson & Fridlund, 2006; Marshall, Bell & Moules, 2010).  

Det är dock lätt att familjen och närstående glöms bort om allt fokus riktas mot den 

enskilda individen (Piippoo & Aaltonen, 2009; Socialstyrelsen, 2013).  

 

Trots att den svenska välfärden är bland de främsta i världen och har en god utveckling 

av folkhälsan somatiskt sett, så har tyvärr inte den psykiska hälsan förbättrats i samma 

takt. Ur ett folkhälsoperspektiv är den psykiska ohälsan en av den sociala välfärdens 

främsta utmaningar. Resurser för att främja ett bättre psykiskt mående samt att finna 

vägar för att motverka den psykiska ohälsan är av stor vikt. Psykisk ohälsa resulterar i 

ett mänskligt lidande för både den som drabbas av sjukdomen samt dess närstående 

och långsiktigt har det även stora negativa effekter på världssamhället i stort (Sveriges 

kommuner & Landsting, 2012). 

 

2.2 Psykiatrireformens framväxt 

Under 1930-talet trädde en ny lag i kraft som kan ses som starten för de hem för vård 

eller boende (HVB-hem)2 som finns idag. Denna lag innebar att familjer, mot 

ekonomisk ersättning, tog emot personer med psykisk sjukdom och lät dem bo hos sig 

samt såg till att de fick den vård och omsorg de behövde. På så vis uppstod viss lättnad 

                                                 
1 I denna studie menar författarna att närstående (respondenten), är medlem i familj eller i fosterfamilj och 

som personen med psykisk ohälsa beskriver som sin närstående. 
2 Genomgående i denna studie innebär begreppet ”HVB-hem” uteslutande HVB-hem för personer med 

psykisk funktionsnedsättning. 
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för de familjer som tidigare varit tvungna att ta ansvar för sin familjemedlem3 med 

psykisk ohälsa (Sjöström, 1992). Senare, under mentalsjukhusens och institutionernas 

tid, blev det ännu tydligare att de närstående blev befriade från ett stort ansvar för den 

sjuke eftersom ansvaret då flyttades över till personalen på institutionen (Hydén, 

2005).  

 

Då psykiatrireformen senare trädde i kraft, i mitten av 1990-talet, hamnade ansvaret 

för individens boende, sysselsättning, sociala kontakter et cetera hos kommunerna. En 

del av målet med reformen var att jämställa den psykiatriska vården med den 

somatiska vården. Ett annat mål var att normalisera de psykiskt sjukas levnadsvillkor 

(Markström, 2003). Något som även hände i samband med denna 

avinstitutionalisering var att de närstående återigen blev belastade genom att de kände 

sig tvingade till att inta en informell vårdarroll för sin familjemedlem med psykisk 

ohälsa (ibid.). 

 

2.3 HVB-hem 

Inspektionen för vård och omsorg (2016) beskriver hem för vård eller boende, HVB, 

som en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller 

fostran. Ett HVB-hem kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon 

form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Den vård och det stöd som ges ska 

anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar samt utformas så att 

vistelsen upplevs som meningsfull. I föreliggande studie så är de innefattande HVB-

hemmen inriktade på vuxna personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. 

Psykiatriska diagnoser är inte det primära i utformningen av den vård eller det stöd som 

personen får, utan den grundar sig på de funktionsnedsättningar som personen har. De 

personer som bor på de innefattande HVB-hemmen har ej kunnat bli erbjuden den vård 

och det stöd de varit i behov av i hemkommunens stödboenden, varvid placering på 

HVB-hem blivit aktuellt.  

 

2.4 Vårdpersonal på HVB-hem 

Vårdpersonalen på ett HVB-hem ska ge vård och stöd som är anpassad efter den 

enskildes individuella behov och förutsättningar (Inspektionen för vård och omsorg, 

2016). Dessutom har Socialstyrelsen (2012) fastslagit, att det ligger i vårdpersonalens 

ansvar att inte bara vårda den sjuke utan att det även åligger ett stort ansvar att 

tillgodose de närståendes behov av stöd och hjälp. Även tidigare forskning (Foster, 

2010; Gavois et al., 2006 & Marshall et al., 2010) visar på att det är viktigt att de 

närstående får stöd och hjälp och att det ligger i omvårdnadspersonalens ansvar att detta 

tillgodoses.  

 

Stöd och utbildning till närstående leder till färre återinsjuknanden hos 

familjemedlemmen med psykisk ohälsa och dessutom till längre perioder mellan 

återinsjuknanden (Miklowitz, George, Richards, Simoneau & Suddath, 2003). 

Dessutom leder stöd till närstående i sin tur till att den sociala funktionsförmågan i 

familjen ökar, samtidigt som förmågan att kunna hantera svåra situationer blir mer 

effektiv. Vilket i sin tur leder till att den upplevda bördan för de närstående minskar 

(Edberg & Wijk, 2009; Jones, 2004). Författarna till föreliggande studie menar därför 

att det är viktigt att detta blir en naturlig del i omvårdnadsarbetet och att ansvaret för att 

samordna detta ligger hos omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Marshall et al. (2010) 

                                                 
3 När författarna till denna studie använder begreppet ”familjemedlem” avser detta personen som drabbats 

av psykisk ohälsa. 



  
 

3 

menar att sjuksköterskor inte endast arbetar på individnivå utan att det även ingår i 

yrkesrollen att bedöma och arbeta på flera nivåer. Dessa innefattar relationerna mellan 

familjemedlemmar inom familjesystemet samt relationerna mellan familjer och 

vårdgivare. Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor (2014) menar att 

specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård ska samordna 

omvårdnadsarbetet och insatserna i relation till de närstående och andra vårdgivare, med 

grund i patientens individuella behov och med största hänsyn till patientens önskemål. 

 

Enligt Kirkevold och Ekern (2003) är det viktigt att relationen mellan personen med 

psykisk ohälsa och dennes närstående ses som cirkulär, det vill säga att relationen är 

ömsesidigt beroende. Genom att se relationen på detta sätt skapas en bättre förståelse för 

att det inte enbart är de närstående som påverkas av familjemedlemmens psykiska 

mående utan även att familjemedlemmen påverkas av hur dennes närstående mår. Vi 

påverkas av välbefinnandet hos människor som står oss nära och våra känslor kring 

detta går inte att särskilja från vår egen uppfattning av vårt personliga mående (Syrén & 

Lützén, 2012).  

 

2.5 Tidigare forskning  

Familjen ska ses som en viktig resurs och utgör ett stöd och skapar tillhörighet för den 

som drabbats av psykisk ohälsa och är således en viktig behandlingsmässig resurs för 

sjukvården. De närstående kan därför vara en central del i familjemedlemmens strävan 

efter välmående och utgöra en viktig del i dennes liv (Marshall et al., 2010; Sjöblom, 

Wiberg, Pejlert & Asplund, 2008).  Detta kan dock ofta resultera i att de närstående blir 

tvingade att åsidosätta sina egna intressen och behov, vilket kan leda till att de upplever 

en sämre livskvalitet (Barnable, Gaudine, Bennett & Meadus 2006; Weimand, Hall-

Lord, Sällström & Hedelin, 2012). Närståendes upplevelse av att ha en familjemedlem 

med psykisk ohälsa är ofta att deras egna liv formats utifrån den oro och osäkerhet de 

känner relaterat till sin familjemedlems situation (Gater, Rofail, Tolley, Marshall, 

Abetz-Webb, Zarit & Berardo, 2014; Marshall et al., 2010; Syrén, 2010). Som 

närstående till någon med psykisk ohälsa är upplevelsen av att inte nå fram påtaglig. 

På grund av detta har den psykiska ohälsan minst två lidande parter, vilka präglas av 

känslor som maktlöshet och ensamhet (Barnable, Gaudine, Bennett & Meadus 2006; 

Syrén, 2010). Samtidigt som den drabbade behöver känna samhörighet med sina 

närstående, upplever de närstående att de måste finnas tillhands för att tillgodose 

familjemedlemmens behov. Människan är beroende av integration med sina 

medmänniskor och då spelar de närmaste oftast den viktigaste rollen (Marshall et al., 

2010; Suresky, Zauszniewski & Bekhet, 2013; Weimand et al., 2012). 

 

I tidigare studier framkommer att de närstående upplever börda i förhållande till sin 

familjemedlem med psykisk ohälsa och att det i sin tur har inverkan på den 

närståendes eget välbefinnande (Barnable, Gaudine, Bennett & Meadus 2006; Gater et 

al., 2014; Gavois et al., 2006 Nyström & Svensson, 2004; Vermeulen, Lauwers, 

Spruytte, Van Audenhove, Magro, Saunders & Jones, 2015). Syrén (2010) menar att 

ett sätt att tillfälligt lindra ansvarstyngden för de närstående kan vara att fysiskt ta 

avstånd från familjemedlemmen och dennes problematik. Syrén beskriver vidare att 

resignation inför chansen för familjemedlemmen att leva ett gott liv också kan vara det 

som medför en lindring i de närståendes lidande. 
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3 Teoretisk referensram 
Författarna har i föreliggande studie valt att utgå ifrån ett systemteoretiskt synsätt 

eftersom denna teori kan anses grundläggande i närståendeperspektivet vilket 

författarna valt att studera. I denna teori ses individen som en del i ett större 

sammanhang. Familjen ses som en helhet där strukturen och relationerna påverkar alla 

som ingår i systemet (Öquist, 2008).   

 

Författarna vill synliggöra familjens roll och deras upplevelse av, om och hur 

relationen påverkas av att ha en familjemedlem med psykisk ohälsa. Det kan enligt 

Öquist (2008) vara en utmaning att uppmärksamma hur ett system är uppbyggt då man 

själv är en del av det. I ett system kan även en rad olika beskrivningar skildra en och 

samma situation och det är viktigt att ta samtliga perspektiv i beaktning (Syrén & 

Lützén, 2012).  

 

En fundamental del i systemtänkandet är betoningen av det ömsesidiga beroendet 

mellan den enskilde individen och dess omvärld (Öquist, 2008). Även Benzein, 

Hagberg och Saveman (2012) uttrycker att individen ständigt befinner sig i ett 

sammanhang med andra. Vidare menar de att det finns tillfällen då individen och de 

människor som finns i dennes omgivning kan ses som en enhet i vårdsammanhang. 

Detta betyder att fokus kan läggas på betydelsen av familjen gällande hur individen 

uppfattar sin ohälsa och hur detta i sin tur påverkar familjen.  

 

Författarna till föreliggande studie fann det systemteoretiska synsättet passande för att 

finna svar på studiens syfte. Då ett systemiskt synsätt används för att betrakta familjen, 

är utgångspunkten att helheten är större än summan av de olika delarna. Medlemmarna 

integrerar med varandra vilket kan betyda att en svaghet hos en person kan 

kompenseras av en eller flera andra medlemmar. Vidare betyder detta att om en person 

i systemet har en viss problematik så blir även de andra personerna i systemet 

delaktiga i denna problematik.  

 

Ett led i att skapa förutsättningar för att finna lösningsalternativ är att ta del av 

varandras perspektiv och få förståelse för de andras uppfattning av problematiken 

(Friberg & Öhlén, 2009). Kirkevold och Ekern (2003) anser att om familjen och 

närstående ses som ett system samt att de förändringar som sker i en del av systemet 

ger konsekvenser för alla som inkluderas i systemet, blir det tydligt hur samtliga 

närstående berörs då en av medlemmarna drabbas av psykisk ohälsa. Då det handlar 

om mänskliga relationer blir det traditionella orsak-verkan tänkandet för enkelt och 

istället behövs en cirkulär förståelse för att förstå hur de olika individerna samspelar, 

det vill säga hur delarna påverkar helheten. Genom att i studien lägga det 

systemteoretiska perspektivet som teoretiskt raster hoppas författarna ha möjlighet att 

fånga de närståendes upplevelser och få en bild av hur de utgör en viktig del i en större 

helhet. 

 

4 Problemformulering 
Inom den psykiatriska vården och dess framväxt genom historien, har ansvaret för 

vårdandet flyttats från familjen till de stora institutionerna, vidare till den vård och 

omsorg som vi har idag. I egenskap av omvårdnadsansvariga sjuksköterskor vid olika 

HVB-hem, har författarna iakttagit att närstående till personer med psykisk ohälsa inte 

sällan väljer att ta avstånd från familjemedlemmen med begränsad eller obefintlig 

kontakt som följd.  
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Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, menar författarna till föreliggande studie, att det är 

angeläget att nå en fördjupad kunskap inom detta område. Vid en genomgång av 

tidigare forskning har författarna inte funnit några studier inom ämnet med den 

kontexten som denna studie innefattar. Tidigare forskning som finns skapar en 

förståelse för problemområdet på övergripande nivå, så väl nationell som internationell 

forskning beskriver de närståendes upplevelser av att ha en familjemedlem med 

psykisk ohälsa. Dock saknas forskning med denna studies kontext. En förklaring till 

detta kan vara att den typ av HVB-hem som finns i Sverige inte finns i resten av 

världen. Dessutom utgår tidigare forskning oftast från specifika psykiatriska diagnoser 

vilket gör att resultaten har sin grund i dessa kontexter. Med anledning av detta finner 

författarna att denna studie fyller en kunskapsbrist mot vad som finns i tidigare 

forskning. 

 

Genom att förstå hur de närstående upplever att relationen till familjemedlemmen med 

psykisk ohälsa påverkats av att familjemedlemmen flyttat till ett HVB-hem, kan 

vårdpersonal finna kunskap om hur de ska arbeta för att förbättra relationen mellan 

personer med psykisk ohälsa och deras närstående. 

 

5 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie var att beskriva närståendes upplevelser av hur relationen till 

en familjemedlem med psykisk ohälsa påverkas när familjemedlemmen flyttat till ett 

HVB-hem. 

 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Vilka faktorer upplever den närstående vara de som främst påverkar deras 

relation till familjemedlemmen med psykisk ohälsa? 

 Hur upplever den närstående att relation till familjemedlemmen med psykisk 

ohälsa har påverkats sedan denne flyttat till ett HVB-hem?  

 

6 Metod 

6.1 Beskrivning av begrepp 

Närståendebegreppet är ett komplext begrepp. Dahlberg och Segesten (2010) ger sitt 

vårdvetenskapliga synsätt på begreppet närstående genom att påstå att närstående kan 

inkludera familjemedlemmar, arbetskamrater, vänner, annan släkting eller granne. I 

denna studie avser begreppet ”närstående” (respondenten) en medlem i familj eller i 

fosterfamilj och som personen med psykisk ohälsa beskriver som sin närstående. 

Begreppet ”familjemedlem” avser individen med psykisk ohälsa som under studiens 

genomförande var boende på något av de deltagande HVB-hemmen. 

 

Begreppet relation är svårt att definiera och kan ha olika djup i sin innebörd och 

omfattning. Författarna till föreliggande studie menar att relationen, ur ett 

systemteoretiskt synsätt, är så mycket mer än den kontakt och de fysiska möten som 

sker mellan människor. Eftersom alla delar i systemet påverkar varandra så måste även 

känslor och upplevelser hos den närstående ses som en del i relationen. Författarna till 

föreliggande studie menar att se fenomen med ett helhetstänkande är systemteorins 

styrka. 
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6.2 Design  

För att på bästa sätt kunna tydliggöra upplevelserna ur ett närståendeperspektiv har 

författarna till denna studie valt att använda en induktiv kvalitativ ansats, baserad på 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Att använda intervju som 

datainsamlingsmetod är en lämplig metod för att finna förståelse av ett fenomen eller 

en situation (Henricson, 2012). Den kvalitativa ansatsen skapar en djupare förståelse 

för respondentens upplevelse och ger genom sitt holistiska synsätt och strävan efter att 

söka helhetsförståelse (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008) ett synsätt, som 

författarna anser överensstämmer med studiens syfte. 

 

6.3 Urval  

Författarna har valt att använda sig av ett bekvämlighetsurval i enlighet med det Polit 

och Beck (2008) beskriver. Bekvämlighetsurval innebär att de mest tillgängliga 

personerna, utifrån urvalskriterierna, används som studiedeltagare.  

 

De HVB-hem författarna valt ut för denna studie var belägna i södra Norrland och 

valdes ut med anledning av att de rent geografiskt låg nära där författarna bodde. 

Totalt involverades två HVB-hem med sammanlagt sjuttiosex boendeplatser. De båda 

HVB-hemmen hade ett upptagningsområde som täcker hela Sverige. 

 

Urvalet av deltagarna till denna studie har skett bland närstående till personer med 

psykisk ohälsa som under perioden var boende på något av de två HVB-hemmen. 

Deltagarna rekryterades genom att författarna först kontaktade verksamhetscheferna 

på de två HVB-hem som innefattades i studien för eventuellt godkännande till studien 

(bilaga A). Därefter gav författarna personligen information angående studien till de 

personer som under perioden för intervjuerna bodde på något av HVB-hemmen och 

som bedömdes kunna tillgodogöra sig den muntliga och skriftliga informationen. 

Detta skedde i samråd med verksamhetscheferna och omvårdnadspersonal och de som 

av någon anledning inte kunde tillgodogöra sig informationen exkluderades. De 

tillfrågade personerna var mellan 18 och 80 år gamla och hade en psykiatrisk diagnos 

samt en psykisk funktionssättning som var i sådan grad att stödboende i 

hemkommunen ej varit tillräckligt. Sedan blev de boende tillfrågade av författarna om 

samtycke till att deras närstående fick en förfrågan om deltagande i studien. Av de 

tillfrågade lämnade tio personer, i åldrarna 36 till 73 år, skriftligt samtycke (bilaga B). 

Dessa tio angav sedan vilken närstående de ville att intervjun skulle ske med. De 

närstående kontaktades sedan av författarna och fick både skriftlig och muntlig 

information om studien och sedan inhämtades ett skriftligt samtycke (bilaga C). 

 

Inklusionskriterierna för de närstående som deltog i föreliggande studie var att de 

skulle vara minst 18 år eller äldre och att de själva såg sig som närstående till personen 

med psykisk ohälsa. Studien kom att innefatta så väl kvinnor som män och kvotering 

av kön var ej aktuellt. Antalet deltagare i denna studie, tillika antalet utförda intervjuer 

blev totalt tio stycken. Respondenterna i studien bestod av nio kvinnor och en man. Av 

dessa tio respondenter var fyra mödrar, en fostermor, en styvmor, en fru, en syster, en 

dotter och en bror. 

 

6.4 Datainsamling  

Författarna använde sig av kvalitativt inriktade intervjuer som datainsamlingsmetod 

eftersom detta ansågs vara den mest relevanta metoden för att finna svar på studiens 

syfte samt frågeställningar. Vid två pilotintervjuer, som utfördes innan denna studie, 
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fann författarna semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som en passande 

intervjuform. Vid denna typ av intervju är inte fokus på specifika frågor utan forskaren 

listar ämnen som ska beröras. Respondenten kan fritt tala om de ämnen som tas upp 

och den som intervjuar får anpassa följdfrågorna efterhand eftersom det på förhand är 

omöjligt att förutse respondentens svar (Polit & Beck, 2008).  

  

Författarna utförde intervjuerna under perioden augusti 2017 till september 2017 och 

de skedde i form av enskilda inspelade telefonintervjuer. Intervjuerna utfördes enskilt 

av författarna, där författarna utförde fem intervjuer var. De utförda intervjuerna blev 

mellan 18 till 52 minuter, med en mediantid på 34minuter. Anledningen till att 

intervjuerna skedde över telefon var att respondenterna var spridda över hela Sverige 

och logistiskt sett blev det svårt att genomföra intervjuer på deras hemort. Samtliga 

intervjuer spelades in med hjälp av en digital inspelningsfunktion i telefonen. Tidpunkt 

för intervjuerna bestämdes i samråd med respondenten. Författarna ringde sedan upp 

respondenten på avtalad tid och innan intervjuerna påbörjades kontrollerades att 

respondenten fått informationsbrevet och läst detta. Därefter upprepade författarna den 

muntliga informationen om studien, dess syfte och frivilligheten i att delta. 

Respondenten tillfrågades innan intervjun och inspelningen påbörjades om denne hade 

några frågor, funderingar eller ändrat sig angående deltagande i studien. 

 

6.5 Analys  

Materialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

utifrån beskrivning av Graneheim, Lindberg och Lundman (2017). Författarna till 

studien lyssnade tillsammans på intervjuerna flertalet gånger för att bekanta sig med 

materialet och sedan transkriberades intervjuerna ordagrant. Alla steg i 

analysprocessen utfördes gemensamt av författarna. 

 

Efter transkriberingen delades materialet upp i meningsenheter. En meningsenhet 

innehåller ett antal ord vilka tillsammans utgör ett gemensamt budskap (Graneheim, 

Lindberg & Lundman, 2017). Nästa steg bestod av att minska ner meningsenheterna 

till kondenserade meningsenheter. Detta innebar att meningsenheten reducerades, 

vilket resulterade i att den väsentliga kärnan i meningarna bevarades. Därefter 

analyserades varje kondenserad meningsenhet för att finna det latenta budskapet. De 

latenta budskapen fick sedan en kod som kan ses som ett samlingsnamn för den 

kondenserade meningsenheten och var till för att skapa en övergripande förståelse för 

sammanhanget och dess relation till textmaterialet. Utifrån dessa koder bildade 

författarna sedan subteman och teman, vilka sedan presenteras i så väl löpande text 

som i tabellform. Detta arbetssätt bedömdes av författarna vara den typ av analys som 

var adekvat för att finna svar på studiens syfte.  

 

Granskär och Höglund-Nielsen (2008) anser att det som är ledande vid en 

innehållsanalys är att finna och beskriva likheter samt olikheter. Detta utförs för att 

den som analyserar ska ha möjlighet att tolka de underliggande budskapen i 

intervjuerna. Tanken bakom innehållsanalysen är att frambringa en djupare förståelse 

av kontexten i det insamlade intervjumaterialet, vilket i sin tur ska kunna göra det 

möjligt att tyda och dra slutsatser om dess mening. Se exempel på utförd 

innehållsanalys i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess, latent budskap, kod, subtema och tema.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbära

nde enhet 

 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet med latent 

budskap 

 

Kod Subtema Tema 

Men att jag kände ju 

ett större krav på 

mig, att rent fysiskt 

träffa honom oftare 

då. Jag lagade mat 

och ringde och sa att 

nu är maten färdig så 

kom om du vill. 

 

Jag kände ett 

större krav på 

mig, att rent 

fysiskt träffa 

honom oftare 

då. 

Den närstående 

upplever ett krav 

av att finnas 

tillhands. 

Egna krav 
Känsla av 

samvetskval 

Relationen 

präglas av 

ömsesidig 

påverkan 

Ja det är väl klart att 

det är lite extra när 

man umgås med xx 

naturligtvis, men jag 

tycker det funkar bra 

ändå, jag har ju haft 

henne så länge så jag 

vet hur hon är. 

 

Jag tycker de 

funkar bra 

ändå, jag har 

haft henne så 

länge så jag 

vet hur hon 

är. 

Den närstående 

förlikar sig med 

sin anhöriges 

förutsättningar. 

Acceptera 

situationen 

Den när-

ståendes 

acceptans. 

Relationen 

präglas av 

ömsesidig 

påverkan 

Det är ju bara jag 

som ställer upp och 

tar emot henne. 

Brorsan ställer ju 

aldrig upp och hon 

går ju inte ihop alls 

med syrran. 

 

Det är bara 

jag som 

ställer upp 

och tar emot 

henne. 

Den närstående 

känner besvikelse 

av att andra tagit 

avstånd. 

Familjens 

påverkan 

Upplevelse 

av 

besvikelse 

Relationen 

präglas av 

ömsesidig 

påverkan 

Det blev lugnt när 

XX fick komma upp 

till boendet. För 

innan han kom till 

boendet då var det 

oroligt.  

Det blev lugnt 

när XX fick 

komma till 

boendet.  

Den närstående 

upplever lättnad 

då oron för 

familjemedlemm

en minskat då 

denne flyttat till 

ett boende.  

 

Boendets 

påverkan 

Känsla av 

trygghet 

HVB-

hemmet 

kan ge 

trygghet 

och 

underlätta 

relationen.  

Ja, dom är helt 

otroliga där XX är. 

Det går inte med ord 

att tala om och det 

gör ju att livet… vad 

ska jag säga. Jag har 

förlorat xx, men den 

omvårdnad och allt 

det fina som finns 

runt omkring honom 

så har jag xx på 

något vis. 

 

Dom är helt 

otroliga där 

XX är. Jag 

har förlorat xx 

men med den 

omvårdnad 

och allt det 

fina som finns 

runt omkring 

honom så har 

jag xx på 

något vis. 

Den närstående 

känner lättnad då 

hon känner att 

personalen tar 

hand om 

familjemedlemm

en. 

Boendets 

påverkan 

Känsla av 

trygghet 

HVB-

hemmet 

kan ge 

trygghet 

och 

underlätta 

relationen. 
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6.6 Forskningsetiska överväganden  

Innan studien påbörjades, utförde författarna en etisk egengranskning (bilaga E) vilket 

resulterade i att projektplanen skickades till Etikkommittén sydost för ett yttrande. 

Studien utformades sedan utifrån rekommendationerna i etikkommitténs yttrande 

(Bilaga F). 

 

Studien har utförts på ett sådant sätt att Helsingforsdeklarationens (World Medical 

Association, 2017) fyra etiska grundkrav uppfyllts. Så väl informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har efterlevts. Deltagarna 

blev tydligt informerade om studiens syfte och metod. Skriftlig information har 

lämnats och ett skriftligt samtycke inhämtades från deltagarna innan påbörjad intervju. 

Deltagarna blev vid flertalet tillfällen informerade om att deras medverkan var helt 

frivillig och att påbörjad intervju kunde avslutas när som helst och helt utan anledning. 

Om det under intervjun hade uppfattats att respondenten upplevde obehag på grund av 

intervjun, skulle intervjun ha avbrutits. Om behov funnits hade författarna varit 

behjälplig med att respondenten fått professionell hjälp för det obehag som intervjun 

orsakat. Detta har dock ej ansetts vara nödvändigt vid någon av de utförda 

intervjuerna. För att säkerställa att intervjuerna i efterhand inte skapat lidande för 

respondenten återkopplade författarna, en till två veckor efter intervjun.  

 

För att säkerställa konfidentialitetskravet lagrades de inspelade intervjuerna på ett 

USB-minne som förvarades inlåst i ett kodskåp dit endast författarna hade tillgång. 

Transkriberingen utfördes på ett sådant sätt att namn eller annan känslig information 

uteslöts för att ingen specifik deltagare skulle kunna identifieras. Handledaren erhöll 

tillgång till det insamlade materialet efter transkriberingen, vilket innebar att materialet 

då var avidentifierat. Alla uppgifter som framkom under intervjuerna användes endast 

till denna studie enligt nyttjandekravet vilket deltagarna informerades om. 

 

Trots att det fanns en viss risk för obehag för respondenten i anslutning till 

intervjuerna, gjordes bedömningen att nyttan med studien var större än det obehag 

intervjuerna skulle kunna medföra. 

 

7 Resultat 
I de utförda intervjuerna framkom att de närstående upplevde att de befann sig i en 

komplicerad situation. Att vara närstående till en person med psykisk ohälsa kan 

upplevas som påfrestande och relationen är ofta ansträngd. Vidare framkom det i de 

utförda intervjuerna att denna upplevelse varierar och vad som upplevs påverka 

relationen, är högst individuellt och än mer komplext.  

 

Utifrån innehållsanalysen som belyser närståendes upplevelser av hur relationen till en 

familjemedlem med psykisk ohälsa påverkas när familjemedlemmen flyttat till ett 

HVB-hem, framkom dessa två teman: Relationen präglas av ömsesidig påverkan samt 

HVB-hemmet kan ge trygghet och underlätta relationen. 
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Tabell 2. Resultatets teman och subteman. 

 

 

7.1 Relationen präglas av ömsesidig påverkan    

Genomgående i samtliga intervjuer är att de närstående upplever att relationen präglas av 

ömsesidig påverkan. De upplever att de påverkas av familjemedlemmens mående och att 

de fått acceptera situationen för hur den är. De upplever att de besitter begränsade resurser 

och att de är maktlösa inför situationen, vilket påverkar relationen till familjemedlemmen i 

en negativ riktning. De närstående beskriver att det är viktigt att bibehålla familjebanden 

då detta stärker relationen. Då övriga närstående inte tar samma ansvar för 

familjemedlemmen skapar detta istället en känsla av besvikelse som ej gynnar relationen. 

De närstående menade även att den känsla av samvetskval som de upplever inför 

situationen påverkar relationen. 

 

7.1.1 Påverkan av familjemedlemmens mående 

Samtliga respondenter har uttryckt att familjemedlemmens psykiska ohälsa påverkar 

deras relation. Det framkommer att oberoende graden av psykisk ohälsa som 

familjemedlemmen drabbats av, är det variationer i måendet som påverkar relationen. 

De närstående beskriver med tydlighet att relationen påverkas i en negativ riktning då 

familjemedlemmens psykiska ohälsa försämras. Likväl framkommer att relationen 

förbättras om familjemedlemmen mår bättre. 

 

 

 

SUBTEMA TEMA 

Påverkan av familjemedlemmens mående R
elatio

n
en

 p
räg

las av
 ö

m
sesid

ig
 

p
åv

erk
an

 

Den närståendes acceptans 

Att vara maktlös 

Att bibehålla familjebanden 

Begränsade resurser 

Känsla av samvetskval 

Upplevelse av besvikelse 

Känsla av trygghet 

H
V

B
-h

em
m

et k
an

 g
e 

try
g
g
h
et o

ch
 

u
n
d
erlätta relatio

n
en

 

Stöd från personalen 

Avståndet till boendet 

Känsla av delaktighet 
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”Ja, det är svårt att förklara det… det påverkar ju på det här viset att… 

att man är ju glad när xx mår bra och om xx har haft bra dagar när man 

har varit där. Och man blir glad när man ringer om inte allting är så 

negativt som det ofta är”. 

 

7.1.2 Den närståendes acceptans 

Förmåga att acceptera situationen var något som framkom i flera intervjuer. De 

närstående beskrev på olika vis hur de hade förlikat sig med familjemedlemmens 

förutsättningar och därmed accepterat situationen utifrån hur den ser ut för stunden. De 

beskrev förståelsen för att det psykiska måendet varierar och att bemötandet därför 

anpassas efter det aktuella måendet. ”Under hela tiden när allt det här har hänt. Då har 

jag ju accepterat det och då åkt hem och hoppats att det varit bättre nästa gång”. Några 

av respondenterna beskrev hur de ibland var tvungna att ställa in besök eller avbryta 

besök då deras närstående varit försämrade i sitt mående. Vidare berättade de att då 

detta hände var det endast att acceptera situationen och hoppas på att nästa besök skulle 

fungera bättre.  

 

7.1.3 Att vara maktlös 

De närstående förmedlade en känsla av maktlöshet rörande familjemedlemmens 

psykiska ohälsa. De beskrev att de ofta stod hjälplösa inför den situationen som 

uppkommit på grund av familjemedlemmens psykiska ohälsa. De kände sig oförmögna 

att påverka situationen och detta i sin tur hade en negativ inverkan på relationen.  

 

Vidare framkom att även fast de närstående inte påverkades direkt av den psykiska 

ohälsan, var emellertid känslan av maktlöshet påtaglig då de inte kunde påverka det 

faktum att deras familjemedlem inte har möjlighet att leva det liv denne skulle önska. 

Att se familjemedlemmen lida och att stå hjälplös inför sjukdomen var något som flera 

respondenter beskrev.  

 

7.1.4 Att bibehålla familjebanden 

Känslan av samhörighet eller behovet av att hålla ihop familjen, har visat sig vara något 

som ofta förekommer hos respondenterna och har beskrivits på två skilda sätt. Vissa av 

de närstående talar om en känsla av krav att försöka hålla ihop familjen då andra 

närstående har sagt ifrån sig ansvaret eller inte orkat upprätthålla relationen, medan 

andra endast ser det som sitt eget val att vilja bevara en så god relation som möjligt. 

Tydligt är dock att oavsett anledning är denna känsla av samhörighet något som de 

närstående upplever har bidragit till att stärka relationen.  

 

”Vi har varit som vi tre som har varit som en familj för jag är uppifrån 

norra xx också. Jag hade som inga släktingar eller någonting här, utan 

det var jag och pojkarna. Och det tror jag på något vis har gjort att vi har 

haft en väldigt stark samhörighet”. 

 

7.1.5 Begränsade resurser 

I intervjuerna framgick att flertalet av respondenterna upplevde att den egna orken eller 

de egna resurserna inte är tillräckliga. Genomgående för de närstående är att de besitter 

en vilja att hjälpa till och att finnas tillhands för familjemedlemmen, dock beskriver 

majoriteten en brist på tid, ork eller förmåga till att finnas till för sin familjemedlem så 

mycket som de skulle önska.  
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”När vi har besökt henne, då tycker ju hon att det har varit roligt och så. 

Men nu när hon har mer röster så har det ju varit jobbigt att lyssna på, för 

det går ju bra en natt tycker man, men inte mer. Jag skulle inte orka flera 

nätter med henne”. 

 

Vidare beskriver de närstående att dessa upplevda tillkortakommanden kan påverka 

relationen i en negativ riktning. Att leva som närstående under dessa förutsättningar 

beskrivs av respondenterna som påfrestande och många beskriver att de sätter sig själva 

åt sidan för att axla rollen som närstående, vilket leder till att de ofta upplever en 

begränsad ork även inför sina egna uppgifter och behov. Några av respondenterna 

förklarar det som en skörhet. De beskriver att saker som händer och sker runt omkring 

dem också påverkar dem själva. ”Allt som påverkar mig, påverkar ju relationen också”. 

De beskriver att de faktorer och förutsättningar som finns runt dem som närstående 

belastar deras ork och i sin tur påverkar det även relationen.  

 

 

7.1.6 Känsla av samvetskval 

I de närståendes utsagor framträder ofta att de lever med en känsla av samvetskval. 

Anledningarna till detta varierade, vissa beskrev skuldkänslor för att familjemedlemmen 

levde med psykisk ohälsa och flertalet berättade om en känsla av att inte räcka till. Det 

framkommer att de närstående ofta har en bild av sig själva som otillräcklig i relationen 

till familjemedlemmen och detta mynnar ut i ett ”dåligt samvete”. En återkommande 

orsak till känslan av samvetskval, som beskrivs som ”dåligt samvete”, var att de 

närstående upplevde att de inte kunde vara närvarande och ge stöd i den grad de skulle 

önska. Därmed upplevs situationen som betungande och att den egna förmågan inte var 

god nog.  

 

Vidare beskrevs att avståndet till boendet var en faktor som påverkade de närståendes 

möjligheter att hälsa på. När de närstående ej kunde besöka sin familjemedlem så ofta 

som de önskade var detta ett konkret skäl till känslan av samvetskval ”Det är klart man 

mår dåligt och får dåligt samvete när jag inte kan hälsa på lika ofta som förr”. Detta 

upplevdes som ett led i en försämring av relationen och fick de närstående att känna sig 

otillräckliga. 

 

7.1.7 Upplevelse av besvikelse 

I intervjuerna framgick att de närstående ofta kände en besvikelse gentemot övriga 

närstående då de inte tog ansvar eller ställde upp för familjemedlemmen i samma 

utsträckning som respondenten gjorde. Deltagarna uttryckte en besvikelse över att 

ensamma behöva ”axla” ansvaret fast att de visste att andra i familjen hade samma 

möjligheter att tillgodose familjemedlemmens behov. ”För min del så tycker jag att det 

känns jättejobbigt att man inte delar på det och att man inte… när man skulle kunna 

göra det bra för alla”. 

 

Några av respondenterna beskrev att de övriga närstående valt att ta avstånd från 

familjemedlemmen av olika anledningar och att de själva ej hade förmågan att göra det. 

Andra berättade att de övriga närstående inte engagerade sig i problematiken och att de i 

mycket lägre grad fanns till hands för familjemedlemmen. Oavsett anledning till att 

respondenten upplevde sig ensam i sin situation var det tydligt att detta mynnade ut i en 

känsla av besvikelse.  
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7.2 HVB-hemmet kan ge trygghet och underlätta relationen  

Genomgående i samtliga intervjuer var att HVB-hemmet kan ge upphov till en känsla 

av trygghet och lättnad hos de närstående. Framförallt uttrycktes en känsla av trygghet 

gällande att de närstående visste att deras familjemedlem hade någonstans att bo samt 

fick mat. Även stödet från personal var en faktor som ökade känslan av trygghet. Dessa 

faktorer påverkade i sin tur relationen i en positiv riktning. 

 

Avståndet till boendet och en känsla av delaktighet var ytterligare två faktorer som de 

närstående uttryckte påverkade deras relation. Avståndet kunde inverka i både positiv 

och negativ bemärkelse, detsamma gällde delaktigheten. Då delaktigheten var god ledde 

detta till ökad trygghet. Avståndet kunde i sin tur upplevas som positivt då det ökade 

självständigheten hos de närstående och gav en känsla av lättnad. 

 

7.2.1 Känsla av trygghet 

En upplevelse av att känna trygghet i och med att familjemedlemmen flyttade till ett 

HVB-hem var genomgående i samtliga intervjuer. Det framträdde tydligt att 

bostadssituationen var en punkt som ofta oroat de närstående och även påverkar deras 

relation till familjemedlemmen. Faktorer som skapade trygghet var allt från de mest 

primära förutsättningarna, så som att familjemedlemmen har någonstans att sova och 

äta, till att de närstående upplevde att personal som fanns på boendet vårdade och gav 

familjemedlemmen det dagliga stöd som denne behöver. Detta resulterade i att den 

närstående i sin tur kunde släppa en del av ansvaret och bli lättad från den oro och det 

ansvar som de ofta tidigare fått bära på sina egna axlar. ”I och med att jag känner att xx 

har det så tryggt och bra som han har det så funkar allt och då är jag lycklig”.  

 

Ett flertal av respondenterna uttryckte att de innan familjemedlemmen flyttat till HVB-

hemmet hade levt med ständig oro för familjemedlemmen och att de nu i och med den 

trygghet HVB-hemmet gav kunde fokusera mer på sitt eget liv och mående. Detta 

upplevdes i sin tur bidra till att de hade fått en bättre relation till sin familjemedlem då 

relationen inte behövde vara fylld av oro på samma sätt som tidigare. 

 

7.2.2 Stöd från personalen 

Personalen på HVB-hemmen anges som en faktor vilken upplevs påverka relationen. 

Oavsett om de var till stöd för familjemedlemmen i det dagliga livet på boendet, eller 

stöd vid besök hos familj eller vid resor skapade detta en känsla av trygghet hos den 

närstående. Det framkom även i intervjuerna att den närstående kände ett lugn i att själv 

kunna samtala med personalen och att om relationen var god mellan den närstående och 

personalen hade även detta en positiv påverkan på relationen till familjemedlemmen.  

I situationer då familjemedlemmen med psykisk ohälsa mått sämre i sin sjukdom eller 

då det funnits risk för hot och våld har stödet från personal beskrivits vara av än större 

vikt. ”Dom har ju varit hit också, följt med henne när hon inte mått så bra så då har 

personalen följt med hit. Så jag tycker att dom har varit jättebra”. 

 

Ett bristande stöd från personalen har uttryckts av ett par respondenter. Anledningar till 

detta har varit att de närstående ej känt att de fått den hjälp de önskat för att upprätthålla 

sin och familjemedlemmens relation och att de inte upplevt att personalen har lyssnat 

till deras åsikter, utan att de istället känt sig åsidosatta av personalen. 
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7.2.3 Avståndet till boendet 

Gällande avståndet till HVB-hemmet framkom att denna faktor kunde påverka 

relationen till familjemedlemmen både positivt och negativt. Då avståndet resulterade i 

en lång resväg upplevde ett flertal av de närstående att det var omständligare att träffas 

rent fysiskt. ”Det är ju lite långt om man ska hälsa på. Man har ju inte så mycket tid 

över själv. Så det blir ju nån gång ibland som man hälsar på henne”. Detta ledde till att 

de upplevde att avståndet hade en negativ inverkan på relationen. Dock uttryckte 

respondenterna att det stöd och hjälp de fick av personalen vid resor eller besök ledde 

till att den negativa effekten inte blev allt för påtaglig.  I en av intervjuerna framgick att 

den närstående hade kortare resväg till det nuvarande HVB-hemmet och tack vare detta 

hade det blivit enklare att ses oftare.  

 

En positiv inverkan gällande avståndet var att de närstående kunde känna att 

självständigheten ökade både för familjemedlemmen och sig själv som närstående. Det 

framkom att möjligheterna för den närstående att ta avstånd och fokusera på sitt eget liv 

var större då de inte var fysiskt nära familjemedlemmen. De upplevde att distansen 

kunde underlätta på det vis att de inte på samma sätt ständigt blev påminda om 

familjemedlemmens situation som när de levde närmare varandra. De uttryckte att detta 

kunde gynna deras relation både direkt och indirekt. Att den närstående har förmåga att 

hålla distans var en omständighet som faktiskt gjorde att den närstående orkade bevara 

relationen. 

 

7.2.4 Känsla av delaktighet 

Delaktighet framstår som en viktig faktor i samtliga intervjuer. De närstående betonar 

vikten av att få vara en del av familjemedlemmens liv även då denne flyttat till ett HVB-

hem. I studien framkommer att majoriteten av respondenterna hade en positiv 

upplevelse av att få vara delaktiga i familjemedlemmens liv, och att detta upplevdes ha 

en tydlig positiv inverkan på relationen. Några av respondenterna uttryckte dock att 

delaktigheten och insynen i familjemedlemmens liv hade minskat sedan flytten till 

boendet. De menade att kommunikationen kunde vara bristfällig eller knappt 

existerande mellan boendepersonalen och dem som närstående.  

 

De närstående upplevde att bristande informationsutbyte skapade sämre förutsättningar 

för en god relation, då de inte fick den inblick i familjemedlemmens liv som de behövde 

för att ha möjlighet att bemöta denne på rätt vis. De beskriver att de har en chans att 

förbereda sig på samtalet/mötet på ett annat vis om de har en tät kommunikation med 

personalen och vet hur familjemedlemmen för närvarande mår. De önskade vara 

delaktiga i vad som händer kring familjemedlemmen, men upplever sig i många 

avseenden vara uteslutna.  

 

8 Diskussion 
Resultatet i denna studie belyser hur närstående upplever att relationen till en 

familjemedlem med psykisk ohälsa påverkas när familjemedlemmen flyttat till ett 

HVB-hem. De två teman som framträder i studien är: Relationen präglas av ömsesidig 

påverkan samt HVB-hemmet kan ge trygghet och underlätta relationen. 

 

Samtliga respondenter uttrycker att de påverkas av familjemedlemmens mående. Många 

beskriver att de upplever ett ”dåligt samvete” för att inte räcka till samt att de känner att 

de som närstående inte har ork nog att hantera det som följer med att vara närstående till 

en person med psykisk ohälsa. En känsla av maktlöshet samt besvikelse beskrivs, 
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samtidigt som flertalet även ger uttryck om en vilja att hålla ihop familjen. Vad som 

tydligt framkom i intervjuerna är att en stor del av respondenterna känner en trygghet 

kopplad till att familjemedlemmen bor på ett HVB-hem. Vidare framträder att stöd från 

boendepersonal, känsla av bristande delaktighet och avståndet till boendet är faktorer 

som påverkar hur relationen ser ut sedan familjemedlemmen flyttat till det aktuella 

boendet. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Föreliggande intervjustudie genomfördes med en kvalitativ design samt en induktiv 

ansats då syftet var att beskriva närståendes upplevelser. Den induktiva ansatsen innebär 

en förutsättningslös analys av ett textmaterial och grundar sig på människors 

upplevelser och deras beskrivning av dessa. Vidare ansåg författarna den kvalitativa 

innehållsanalysen passande då denna analys används för att urskilja likheter och 

skillnader i texter (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). För att kunna genomföra en 

djupare tolkning av det insamlade textmaterialet valde författarna att göra en latent 

innehållsanalys. Vid denna form av analys ligger fokus på det som sägs ”mellan 

raderna”, det vill säga det underliggande budskapet. Detta tolkas och framställs sedan i 

form av teman (ibid.). 

  

Aspekter av trovärdighet som tillförlitlighet, giltighet samt överförbarhet redovisas 

kontinuerligt och tas i beaktning under hela forskningsprocessen. Giltigheten i studien 

berör hur sanningsenliga resultaten är och om resultatet redogör för det som studien var 

avsedd att belysa utifrån det insamlade materialet. Tillvägagångssättet vid urvalet har 

även det betydelse för giltigheten. Då kvalitativ innehållsanalys har som utgångspunkt 

att skildra variationer (Granskär & Höglund-Nielsen 2008) var författarnas önskan att få 

så stor bredd som möjligt på urvalsgruppen eftersom detta torde öka utsikterna att 

erhålla upplevelser från flera olika perspektiv. För att bli tillfrågad om medverkan i 

studien krävdes att respondenten var över arton år och ansåg sig vara närstående till 

någon med psykisk ohälsa. Utfallet av deltagare resulterade i att det var en övervägande 

del av respondenterna som var kvinnor och de flesta av dessa var 

mor/fostermor/styvmor till familjemedlemmen med psykisk ohälsa. Denna fördelning 

anser ej författarna vara missvisade då deras erfarenheter är att det ofta är mödrarna som 

är den närstående som upprätthåller relationen. 

 

Totalt medverkade tio respondenter i studien, vilket även var målet. Då den tionde 

intervjun var avslutad och författarna utförde en genomgång av det insamlade 

datamaterialet ansåg de att datan var tillräckligt omfattande och varierande. Detta ligger 

även inom ramen för vad som Henricson (2012) anser vara ett riktmärke då intervjuer 

med öppna frågor utförs. Vid färre än tio respondenter kan det resultera i begränsad 

information vid analys av resultatet. 

  

En semi-strukturerad frågeguide användes, detta för att alla medverkande respondenter 

skulle få svara på samma öppna frågor under intervjuerna. En fördel med att använda 

öppna semistrukturerade frågor är att de inte behöver ställas i en specifik ordning, utan 

det är upp till intervjuaren att vara följsam och anpassa intervjun efter situationen (Polit 

& Beck 2008).  En svaghet i studien var att författarna hade begränsade kunskaper av att 

genomföra intervjuer. För att styrka tillförlitligheten genomfördes en pilotintervju där 

frågeguiden samt utrustningen testades. Detta för att få en förståelse för hur pass väl 

utformade frågorna var. Efter pilotintervjun korrigerades vissa av frågorna till att bli 

mer öppna. 
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Då respondenterna var spridda över stora delar av Sverige valde författarna att utföra 

intervjuerna över telefon. Detta kan ses som en svaghet då det ickeverbala budskapet så 

som ansiktsuttryck och kroppsspråk går förlorat (Kvale & Brinkmann 2014). Dock kan 

författarna se vissa fördelar med telefonintervjuerna då det är möjligt att respondenten 

vågar nämna saker över telefonen som denne ej skulle yttra vid ett samtal öga mot öga. 

Telefonintervjuerna gav även möjlighet till ett större upptagningsområde än om 

intervjuerna hade skett på plats, eftersom författarna då hade varit tvungna att minska 

området väsentligt för att det tids- och kostnadsmässigt skulle vara möjligt att 

genomföra. Alternativa former till de traditionella intervjuerna som sker ansikte mot 

ansikte, börjar användas i allt större grad. Telefon, dator samt internet är medier som 

nyttjas allt mer som intervjuform. Detta ökar möjligheterna till att genomföra samtal 

med människor som geografiskt befinner sig långt bort från intervjuaren (ibid.). Överlag 

anser författarna att intervjuerna gav en känsla av ett öppet klimat där respondenten fritt 

kunde prata om sina upplevelser. Därför upplevdes valet av intervjuform inte påverka 

datainsamlingen. 

  

Förfarandet av urvalsprocessen kan komma att ifrågasättas gällande resultatets giltighet 

då respondenterna som kom att medverka i studien alla hade en god etablerad relation 

till familjemedlemmen. På det vis urvalet skedde fanns ingen möjlighet att nå ut till de 

närstående som ej hade kontakt med sin familjemedlem då den tillfrågade personen på 

HVB-hemmet själv fick välja vilken närstående författarna skulle intervjua. Studien 

utfördes endast på två HVB-hem vilket kan ses som en svaghet då författarna eventuellt 

fått ett bredare material om fler HVB-hem inkluderats i studien. De resultat som 

presenteras i föreliggande studie är kopplat till de aktuella boenden som deltog och det 

ska tas i beaktning att om närstående intervjuats på andra HVB-hem är det möjligt att 

utsagorna hade varit annorlunda. 

  

Författarna arbetar i anslutning till de HVB-hem som omfattas i studien, vilket sannolikt 

gör att de tillfrågade personerna som bor på HVB-hemmen känner igen författarna även 

om de ej har dessa som omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Huruvida detta påverkar 

personens godkännande till studien är svårt att veta, dock var författarna mycket 

noggranna med att både muntligt och skriftligt betona att deltagande/icke deltagande i 

studien ej på något vis skulle komma att påverka vården på HVB-hemmet. 

  

Insamlat material kan tolkas på olika vis och detta kan leda till att ett entydigt svar inte 

alltid finns. Därav är det viktigt att författarna till studien tydligt beskriver 

tillvägagångssättet vid urval, datainsamlingsmetod och analys, för att påvisa 

trovärdigheten av de resultat som presenteras. Även författarnas förförståelse kan 

påverka hur författarna tolkar materialet och ha en inverkan på studiens trovärdighet. 

Förförståelsen innefattar tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap men även förutfattade 

åsikter (Granskär & Höglund-Nielsen 2008).  Det är därför viktigt att vara medveten om 

sin förförståelse eftersom det är omöjligt att helt bortse från denna.  

  

Förförståelsen hos författarna kan till viss del ha påverkat denna studie eftersom 

författarna arbetar i anslutning till HVB-hemmen där studien är utförd. Detta kan vara 

positivt i den bemärkelsen att författarna redan har en förståelse för de fenomen som 

beskrivs av respondenterna och därmed kan skapa en djupare förståelse, dock kan 

förförståelsen även vara negativ eftersom den kan leda till att författarna tolkar 

materialet utifrån sina tidigare kunskaper inom ämnet (Granskär & Höglund-Nielsen 

2008).  
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Tillförlitligheten i en studie påverkas av hur väl analysmetoden och förförståelsen 

beskrivs samt hur grundligt författarna styrker sina ställningstaganden (Granskär & 

Höglund-Nielsen 2008). Enligt Graneheim, Lindgren & Lundman (2017) är det en 

utmaning att bestämma vilka citat från det transkriberade materialet som ska användas 

och de anser att hur analysprocessen redovisas har betydelse för resultatets 

tillförlitlighet. Författarna har i denna studie valt att presentera detta förfarande i Tabell 

1. Exempel på analysprocess, latent budskap, kod, subtema och tema för att läsaren på 

ett lättöverskådligt sätt ska ha möjlighet att följa processen. 

  

Vidare anser Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) att en ytterligare del i frågan 

om studiens tillförlitlighet är hur intervjuerna påverkats av författarnas förförståelse. Då 

intervjuerna utförs skapas ett samspel mellan forskaren och respondent, något som 

sedan följer med forskaren när denna ska tolka texten. Det är därför nödvändigt att vara 

medveten om och diskutera forskarnas förförståelse då denna förförståelse kan påverka 

hur frågorna ställs och hur svaren sedan tolkas. Att fler än en forskare är med i 

analysprocessen är ett sätt att öka tillförlitligheten eftersom att medforskare kan komma 

med alternativa tolkningar (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). I avsikt att stärka 

studiens tillförlitlighet ytterligare har författarna genomgående under analysprocessen 

återvänt till de transkriberade texterna och diskuterat olika synvinklar för att uppnå en 

helhetsbild över materialet. En löpande dialog gällande analysprocessen har även förts 

under samtliga handledningstillfällen med handledaren vilket kan ses som en styrka. 

  

Samtliga transkriberade intervjuer i denna studie har lästs av de båda författarna och alla 

led i analysprocessen har genomförts gemensamt. Varje steg i analysförförandet har 

diskuterats och olika tolkningsmöjligheter uppmärksammats. Detta kan leda till att 

tillförlitligheten har ökat. Dock kan detta förfarande tolkas som en svaghet då 

författarna kan ha påverkat varandra i analysprocessen. Om analysen först skett på 

varsitt håll för att sedan presenteras för varandra hade förmodligen fler 

tolkningsmöjligheter uppmärksammats. 

  

I vilken grad denna studie är överförbar till andra kontexter är upp till varje enskild 

läsare att avgöra. Vid en sådan bedömning av huruvida resultatet är överförbart till 

andra sammanhang är en omsorgsfull redogörelse av urval, datainsamling samt analys 

nödvändig (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). Författarna har strävat efter att tydligt 

beskriva studiens tillvägagångssätt och därmed ge läsaren möjligheter att bedöma dess 

trovärdighet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkommer en komplicerad bild av hur de närstående upplever sin 

relation till en familjemedlem med psykisk ohälsa, samt olika faktorer och fenomen som 

påverkar denna relation. Komplexiteten i dessa upplevelser är dock lättare att förstå om 

perspektivet utgår från ett helhetstänkande så som Öquist (2008) beskriver det, där varje 

individ betraktas som en del i en större helhet. Respondenterna i föreliggande studie 

uttrycker tydligt att variationer i familjemedlemmens psykiska ohälsa till stor del 

påverkar den närståendes egna liv och relationen till familjemedlemmen. I en studie av 

Gater et al. (2014) beskrivs de närståendes mående som en berg-och-dalbana, där den 

närstående lever i ovisshet om det går uppåt eller nedåt. Den oförutsägbarhet som ofta 

råder kring familjemedlemmens psykiska ohälsa skapar således en övergripande stress 

och oro. Lika så menar Gavois (2006) att det finns ett tydligt samband mellan 

familjemedlemmens mående och den närståendes upplevelse av börda. Dock 

framkommer det i resultatet i föreliggande studie att den närståendes förmåga att 



  
 

18 

acceptera sin och familjemedlemmens situation förbättrar relationen. Pejlert (2001) 

anser att närstående till personer med psykisk ohälsa genomgår ett kroniskt sorgearbete, 

och enligt Nyström och Svensson (2004) är förmågan att kunna acceptera sjukdomen 

och att ibland kunna ”fly” från den högst nödvändigt i vissa relationer. Likaså Syrén 

(2010) menar att om den närstående har en acceptans för familjemedlemmens situation 

och omständigheter tyder det på att den närstående inte upplever relationen som lika 

betungande. Men även om den närstående har accepterat situationen förekommer en 

känsla av maktlöshet av att vara närstående till en person som drabbats av psykisk 

ohälsa, då de närstående inte kan göra något åt det faktumet att personens liv troligen 

kommer präglas av den psykiska ohälsan. Trots att de närstående inte påverkas direkt av 

den psykiska ohälsan förekommer känslan av maktlöshet. Detta är något som även 

beskrivs i tidigare forskning där det framkommer att de närstående upplevde maktlöshet 

och hjälplöshet inför sjukdomen och att inte själva kunna påverka situationen (Barnable, 

Gaudine, Bennett & Meadus, 2006; Gater et al., 2014; Nyström & Svensson, 2004; 

Sjöblom et al., 2008).  

 

Då familjen betraktas som en helhet blir det tydligt att de som ingår i systemet påverkas 

av varandra. De närstående beskriver en känsla av maktlöshet inför den psykiska 

ohälsan och det framkommer att både relationen till familjemedlemmen och den egna 

hälsan påverkas. En förmåga att acceptera situationen beskrivs som underlättande för 

den närstående. Det är av stor vikt att delaktigheten ökas för de närstående, för att på så 

vis skapa bättre insikt i den psykiska ohälsan (Jones, 2004; Marshall et al., 2010; 

Sjöblom et al., 2008). Ökad delaktighet och ökat inflytande skulle således kunna skapa 

förutsättningar för den närstående att acceptera familjemedlemmens situation och 

därmed även minska känslan av maktlöshet hos den närstående. 

 

I resultatet framgår även att de närstående har en känsla av samhörighet eller ett behov 

av att hålla ihop familjen. Fenomenet är abstrakt och det är svårt att säga vad det är 

exakt, tydligt är dock att de närstående som intervjuats i denna studie upplever detta på 

ett eller annat sätt och att detta bidragit till att stärka relationen. Syrén (2010) och 

Suresky et al. (2013) menar att människors vilja att vara nära varandra utgör en enhet av 

samhörighet. Välbefinnande och lidande hos människor som står oss nära kan inte 

särskiljas från det egna välbefinnandet och lidandet.  

 

I denna studie framkom även en övergripande vilja hos de närstående att hjälpa till och 

att finnas tillhands för familjemedlemmen. Dock upplever flertalet av de närstående, att 

den egna orken eller de egna resurserna inte ”räcker till”. Detta överensstämmer med 

resultat från tidigare forskning, där det framkommer att de närstående ofta upplever 

relationen som en belastning och att det på ett eller flera vis har en inverkan på den 

närståendes egna liv då de många gånger måste prioritera bort sina egna intressen för 

den sjukes (Foster, 2010; Gater et al., 2014; Gavois et al., 2006; Nyström & Svensson, 

2004; Vermeulen et al., 2015). Inte sällan framträder det ”dåliga samvetet” hos den 

närstående. Allt från att uppleva skuldkänslor för sin familjemedlems psykiska ohälsa 

till samvetskval över att inte känna sig tillräcklig som närstående är återkommande hos 

många av våra respondenter. Detta styrks av Gater et al. (2014) som menar att inte 

kunna vara närvarande och ge stöd i den utsträckning som önskas, upplevs som 

betungande av de närstående. 

 

Att närstående till en person med psykisk ohälsa vill finnas till för individen är inte 

alltid självklart. Deltagarna i föreliggande studie uttrycker en besvikelse över att övriga 

närstående inte tar samma ansvar, eller ”ställer upp” i samma utsträckning som 
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respondenterna gör. Likaså menar Gater et al. (2014) att även fast familjen kan vara stor 

upplever en del närstående att andra personer i familjen inte ställer upp i den 

utsträckning som den närstående önskar. Sammanfattningsvis framkommer att de 

närstående har en önskan om att värna om relationen till familjemedlemmen, men att 

relationen ger upphov till känslor som samvetskval och att inte ”räcka till”. För att 

belastningen på de närstående inte ska bli lika påtaglig menar författarna till 

föreliggande studie att vårdpersonalen ska arbeta närmare de närstående för att bygga 

upp ett förtroende. Om en dialog förs mellan närstående och vårdpersonalen, skapas 

bättre förutsättningar för alla inblandade. Om de närstående får bättre insikt i vården 

kring familjemedlemmen och kan lämna över en del av ansvaret på personalen kan det 

vara ett led i att minska upplevelsen av börda för den närstående och då torde detta leda 

till minskad förekomst av skuldkänslor hos den närstående och att känslan av att ”inte 

räcka till” minskar. Tidigare forskning (Barnable et al., 2006; Foster, 2010; Gater et al., 

2014; Jones, 2004; Marshall et al., 2010; Nyström & Svensson, 2004; Sjöblom et al., 

2008; Suresky et al., 2013) ger en tydlig bild av att om närstående får ökad delaktighet 

så leder det till positiva effekter för så väl den enskilde individen, den närstående och 

för vården. 

 

I föreliggande studies resultat framträder även att flytten till ett HVB-hem för 

familjemedlemmen påverkar relationen. Respondenterna upplevde att avståndet till 

boendet påverkade relationen både positivt och negativt. Om avståndet resulterade i 

lång resväg upplevdes det som omständligare att träffas rent fysiskt. En av 

respondenterna uttryckte att resvägen blivit kortare till nuvarande HVB-hemmet och på 

så vis hade det blivit lättare att träffats. Flytten till HVB-hemmet upplevdes också 

inverka på relationen på sådant vis att det ökade självständigheten för så väl 

familjemedlemmen som den närstående. Ofta var det lättare för den närstående att 

kunna ta avstånd och ”få ett eget liv” och att inte ständigt bli påmind om 

familjemedlemmens situation och behöva uppleva sig vara en del i den. Genom att ta 

avstånd från familjemedlemmen kan den närstående undgå upplevelser av 

otillräcklighet (Syren, 2010) och att få distans är en förutsättning för den närstående att 

orka upprätthålla relationen (Nyström & Svensson, 2004). Sett ur ett helhetsperspektiv 

hade flytten till ett HVB-hem både fördelar och nackdelar. Det geografiska avståndet 

kunde upplevas som ett problem för vissa respondenter för att upprätthållandet av en 

aktiv relation, då det blev omständligare rent praktiskt att träffas. Samtidigt uttryckte 

vissa respondenter att det inte påverkade relationen negativt då de upplevde ett gott stöd 

från boendepersonal som kunde vara behjälpliga vid resor eller besök.  

 

I resultatet framträder det tydligt att de närstående även upplevde en trygghet i att 

familjemedlemmen flyttat till ett HVB-hem. Faktorer som skapade denna trygghet var 

allt från de mest grundläggande förutsättningarna, som att familjemedlemmen har 

någonstans att sova och äta, till att personal som finns på boendet, ”tar hand om” och 

vårdar och ger familjemedlemmen det dagliga stöd som denne behöver. I tidigare 

studier framgår att de närstående kan släppa taget och bli lättad från den oro och det 

ansvar som de ofta tidigare fått bära på sina egna axlar. En börda som utan stöd och 

hjälp är överhängande hos närstående till personer med psykisk ohälsa (Barnable et al., 

2006; Foster, 2010; Nyström & Svensson, 2004). Likaså menar Gater et al. (2014) att 

närstående ofta upplever en oro om omvårdnadsansvaret för personen med psykisk 

ohälsa är oklar. Men det är inte bara omvårdnadsansvaret och den primära omsorgen 

som personalen på HVB-hemmen kan ge utan även att den närstående får en känsla av 

trygghet i att själv kunna samtala med personalen. Samt att om relationen mellan den 

närstående och personalen är god upplevs det även ha en positiv inverkan på den 
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närståendes relation till familjemedlemmen. Dock upplever några respondenter att deras 

delaktighet försämrats sedan familjemedlemmen flyttat till ett HVB-hem. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som visar att många närstående upplever att 

kommunikationen mellan dem och vårdpersonal överlag är bristfällig (Barnable et al., 

2006; Foster, 2010; Nyström & Svensson, 2004). Att inte få ta del av saker som händer i 

vardagen för familjemedlemmen skapar en känsla av utanförskap och en ovisshet. Syrén 

(2010) menar att den närstående vill vara delaktig i vad som händer kring 

familjemedlemmen, men upplever sig i många avseenden vara utesluten. Många gånger 

blir det därför i frustration och ilska som den närstående skapar sig delaktighet kring 

familjemedlemmen. De närstående har en värdefull roll i vården av familjemedlemmen, 

därför bör de bli mer involverade i vården (Piippoo & Aaltonen, 2009; Sjöblom et al., 

2008; Socialstyrelsen, 2013) Lika så leder ökad delaktighet till minskad börda för de 

närstående (Sjöblom et al., 2008; Suresky et al., 2013). 

 

Tydligt framkommer att boendet och boendepersonalen är en viktig del i hur den 

aktuella relationen ser ut. HVB-placeringen kan få de närstående att uppleva mer 

delaktighet samt en känsla av lättnad och på så vis kan de kliva ur rollen som vårdare 

och samtidigt kliva in i rollen som närstående fullt ut. Då de har möjlighet att ”bara vara 

närstående” skapar detta förutsättningar för en sundare relation till familjemedlemmen 

och i sin tur en mer välmående helhet som familj.  
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9 Slutsats 
Utifrån föreliggande studies resultat gällande de närståendes upplevelser av relationen 

framkommer det tydligt att familjen ska betraktas som en helhet och att delaktigheten 

för de närstående bör ökas. Ett led i detta är att de närstående ska få uppleva en känsla 

av att bli sedda och bli lyssnade till, för att på så vis skapa bättre insikt i 

familjemedlemmens psykiska ohälsa och således bättre förutsättningar till att kunna 

acceptera familjemedlemmens situation. Sett ur ett helhetsperspektiv menar författarna 

till föreliggande studie att om boendepersonalen är tydliga med att de tar över 

vårdansvaret för familjemedlemmen leder det till minskad börda för den närstående. 

Vidare torde detta leda till minskad förekomst av skuldkänslor hos den närstående och 

att känslan av att ”inte räcka till” minskar.  

 

Ses flytten till ett HVB-hem ur ett helhetsperspektiv bör avståndet geografiskt tas i 

beaktning. Avståndet bör vara sådant att det upplevs som tillräckligt nära för att kunna 

upprätthålla familjebanden och att kunna träffas, men samtidigt bör avståndet vara 

tillräckligt för att skapa en ”distans” mellan familjemedlemmen och den närstående, för 

att på så vis öka självständigheten hos de båda. Boendet och boendepersonalen utgör en 

viktig del då närstående upplever lättnad över boendesituationen och på så vis kan kliva 

ur rollen som vårdare och samtidigt kliva in i rollen som närstående fullt ut och då får 

vara ”bara närstående”. Detta skapar förutsättningar för en god relation med ökad 

livskvalité för helhetens alla delar. 

 

Författarna till föreliggande studie menar att vidare forskning bör utföras inom detta 

område. Förslagsvis kan urvalsprocessen ske på ett annat tillvägagångssätt, exempelvis 

via anhörigföreningar, för att då se om resultatet styrker det som framkommit i denna 

studie. Det vore även intressant om vidare forskning bygger på intervjuer med 

närstående som valt att ta avstånd eller av annan anledning upplever sig inte ha en god 

relation med sin familjemedlem och vad som kan ligga till grund för den situationen. 

För att på så vis kunna skapa förutsättningar för en bättre relation med ökad livskvalité 

för helhetens alla delar. 
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Bilagor 
 

Bilaga A  

Förfrågan till verksamhetschef 
 

 
  
Linnéuniversitetet 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

Förfrågan angående tillåtelse om att genomföra studien  

Närståendes upplevelse av att ha en familjemedlem med psykisk ohälsa och hur 

relationen påverkas då familjemedlemmen flyttar till ett HVB-hem. 

 

Psykisk ohälsa är en ökande folkhälsosjukdom bland befolkningen, som även medför 

konsekvenser för de närstående. Relationen mellan den som drabbats av psykisk ohälsa 

och de närstående kan ofta komma att påverkas av sjukdomen och dess följder. 

 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien 

kan leda till ökad förståelse för vad vårdpersonal kan göra för att förbättra relationen 

mellan personen med psykisk ohälsa och dennes närstående. 

Vi har i vår studie valt att lägga fokus på närstående till personer med psykisk ohälsa 

och hur de ser på sin relation. Anledningen till att vi väljer en patientgrupp som bor på 

HVB-hem är för att kunna se om även boendesituationen påverkar relationen. 

 

För att vi ska kunna utföra studien så ber vi om tillåtelse att få intervjua närstående till 

personer som är boende på den verksamhet som du är ansvarig för. Om vi får ert 

godkännande så kommer vi inhämta ett liknande godkännande från så väl den boende 

som dennes närstående innan intervjuerna äger rum. 

 

Intervjuerna planeras utföras via telefon under 2017, och varje intervju beräknas ta 10 - 

40 minuter. Intervjun kommer spelas in, för att sedan analyseras och sedan 

sammanställas med övriga intervjuer. Inspelningen kommer att vara konfidentiell och 

kommer vid studiens slut att raderats. Intervjusvaren kommer behandlas på ett sådant 

sätt att varken respondenten eller familjemedlemmen kommer kunna identifieras.  

Allt insamlat material kommer hanteras utifrån forskningsetiska direktiv och kommer 

avidentifieras enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Innan denna studie 

genomförs har den granskats av etisk kommitté. 

 

Resultatet från denna studie beräknas vara klart december 2017 och kommer att 

publiceras i form av en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet i Växjö. Om du önskar 

så kommer även resultatet att presenteras för dig och din verksamhet. 

 

Vi heter Fia Öberg och Tobias Larsson och vi är studenter på Linnéuniversitet i Växjö. 

Där läser vi vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatri. I utbildningen 

ingår det att utföra en magisteruppsats, vilket är anledningen till att denna intervjustudie 

kommer att utföras. 

 



  
 

II 

Mer information lämnas av; 

Ansvariga: Fia Öberg och Tobias Larsson, Studenter, Linnéuniversitetet i Växjö,  

E-post: fo222ee@student.lnu.se eller tl222ps@student.lnu.se 

 

 

Mikael Rask, Handledare, Linnéuniversitetet i Växjö, 

E-post: mikael.rask@lnu.se  

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Fia Öberg  Tobias Larsson Mikael Rask 

  



  
 

III 

 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

Samtycke till utförande av intervjuer i samband med magisterexamen gällande;  

Närståendes upplevelse av att ha en familjemedlem med psykisk ohälsa och hur 

relationen påverkas då familjemedlemmen flyttar till ett HVB-hem. 

 

Jag har skriftligen och muntligen mottagit information om den aktuella studien och hur 

den planeras att genomföras. Jag har även fått möjlighet att ställa frågor och ta del av 

information om studien. 

 

Jag ger härmed mitt samtycke till att studien genomförs på min verksamhet. 

 

 

__________________________________________ 

Underskrift av verksamhetschef 

 

 

 

__________________________________________    

Namnförtydligande och Ort, Datum 

 

 

 

__________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

 

__________________________________________    

Namnförtydligande och Ort, Datum 



  
 

IV 

Bilaga B  

Informationsbrev till person boende på HVB-hem  

 

 

 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

Hej. 

 

Vi heter Fia Öberg och Tobias Larsson och studerar till specialistsjuksköterskor. Vi ska 

skriva en uppsats där vi beskriver hur närstående upplever sin relation till sin 

familjemedlem med psykisk ohälsa, och som nu bor på ett HVB-hem. 

 

Vi undrar om du ger ditt tillstånd till att vi samtalar med din närstående i detta syfte? 

Oavsett om du ger ditt godkännande eller inte till detta, så kommer det INTE att påverka 

din fortsatta vård, behandling eller boendesituation. 

 

Jag ger härmed mitt samtycke till att min närstående får kontaktas i detta syfte. 

 

 

__________________________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

 

__________________________________________    

Namnförtydligande och Ort, Datum 

 

 

_________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

__________________________________________    

Namnförtydligande och Ort, Datum 



  
 

V 

Bilaga C  

Informationsbrev till respondenter  
 

 

 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

Till dig som är närstående till en person med psykisk ohälsa som bor på ett HVB-

hem. Information samt förfrågan om deltagande i intervjustudie. 

Närståendes upplevelse av att ha en familjemedlem med psykisk ohälsa och hur 

relationen påverkas då familjemedlemmen flyttar till ett HVB-hem. 

 

Psykisk ohälsa är en ökande folkhälsosjukdom bland befolkningen, som även medför 

konsekvenser för de närstående. Relationen mellan den som drabbats av psykisk ohälsa 

och de närstående kan ofta komma att påverkas av sjukdomen och dess följder. 

 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien 

kan leda till ökad förståelse för vad vårdpersonal kan göra för att förbättra relationen 

mellan personen med psykisk ohälsa och deras närstående. 

 

Vi har i vår studie valt att lägga fokus på närstående till personer med psykisk ohälsa 

och hur de ser på sin relation. Anledningen till att vi väljer en patientgrupp som bor på 

HVB-hem är för att kunna se om även boendesituationen påverkar relationen. 

 

Vår fråga till dig är om du kan tänka dig att vara med i vår studie. Medverkan är helt 

frivillig och om du inte vill medverka kan du bortse från denna förfrågan. 

 

Intervjuerna planeras utföras via telefon under 2017, och varje intervju beräknas ta 10 - 

40 minuter. Intervjun kommer spelas in, för att sedan analyseras och sedan 

sammanställas med övriga intervjuer. Inspelningen kommer att vara konfidentiell och 

kommer vid studiens slut att raderats. Intervjusvaren kommer behandlas på ett sådant 

sätt att varken din eller din familjemedlems identitet kommer kunna identifieras. Allt 

insamlat material kommer hanteras utifrån forskningsetiska direktiv och kommer 

avidentifieras enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Innan denna studie 

genomförs har den granskats av etisk kommitté. 

 

Resultatet från denna studie beräknas vara klart december 2017 och kommer att 

publiceras i form av en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet i Växjö. Om du önskar 

kommer du kunna få ta del av den färdiga uppsatsen  

 

Vi heter Fia Öberg och Tobias Larsson och vi är studenter på Linné universitet i Växjö. 

Där läser vi vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatri. I utbildningen 

ingår det att utföra en magisteruppsats, vilket är anledningen till att denna intervjustudie 

kommer att utföras. 

 

Om du kan tänka dig att medverka i denna studie så lämna ditt samtycke med hjälp av 

den bifogade blanketten och skicka tillbaka den med det förfrankerade kuvertet. 

 

Mer information lämnas av; 



  
 

VI 

Ansvariga: Fia Öberg och Tobias Larsson, Studenter, Linnéuniversitetet i Växjö,  

E-post: fo222ee@student.lnu.se eller tl222ps@student.lnu.se 

 

 

Mikael Rask, Handledare, Linnéuniversitetet i Växjö, 

E-post: mikael.rask@lnu.se 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Fia Öberg  Tobias Larsson Mikael Rask 
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Linnéuniversitetet 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

Samtycke till att delta i en intervju i studien: 

Närståendes upplevelse av att ha en familjemedlem med psykisk ohälsa och hur 

relationen påverkas då familjemedlemmen flyttar till ett HVB-hem. 

 

Jag har skriftligen och muntligen mottagit information om denna studie och hur den 

planeras att genomföras. Jag har även fått möjlighet att ställa frågor och ta del av 

information om studien. 

 

Jag är medveten om att deltagandet i denna studie är helt frivilligt och att jag kan när 

som helst under studien avbryta mitt deltagande. Oavsett om du ger ditt godkännande 

eller inte till detta, så kommer det INTE att påverka dig eller din familjemedlem på 

något vis. 

 

Jag ger härmed mitt samtycke till att medverka i denna studie. 

 

 

__________________________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

 

__________________________________________    

Namnförtydligande och Ort, Datum 

 

 

__________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

__________________________________________    

Namnförtydligande och Ort, Datum 



  
 

VIII 

Bilaga D  

Semistrukturerad intervjuguide 
 

 Vilken roll (ex. mor, far, syskon) har du till personen med psykisk ohälsa? 

 

 Vilka faktorer anser du som närstående vara de som främst påverkar din relation 

till familjemedlemmen med psykisk ohälsa? 

o Beskriv din och din anhöriges relation. 

o Upplever du att din anhöriges psykiska ohälsa påverkar dig? 

o Upplever du att din anhöriges psykiska ohälsa påverkar er relation? 

o Hur har er relation varierat genom åren? 

 

 Hur upplever du som närstående att relationen till din familjemedlem med 

psykisk ohälsa har påverkats sedan denne flyttat till ett HVB-hem?  

o Upplever du att din anhöriges boendesituation påverkar er relation? Ge 

exempel. 

o Finns det faktorer gällande boendesituationen som du upplever förbättrar 

er relation? Vilka? 

o Finns det faktorer gällande boendesituationen som du upplever 

försämrar er relation? Vilka? 

 

 Har du som närstående blivit erbjuden stöd eller hjälp? 

o Av vilka har du blivit erbjuden stöd och hjälp?  

o Ge exempel. 

o Upplever du att du blivit hjälpt av det stöd och hjälp du fått? 
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Bilaga E  

Etisk egengranskning 
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Bilaga F  

Yttrande från Etikkommitén sydost 
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