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Abstrakt 

Bakgrund: Närstående till patienter upplever att deras liv tar en paus när deras nära 

drabbas av psykisk ohälsa. De närstående upplever att det är en kamp mellan att 

upprättahålla balansen mellan sina egna behov och samtidigt se till att patientens behov 

tillgodoses. Patienterna upplever det som önskvärt att de som individer blir sedda som 

en hel individ där även de närstående inkluderas. 

Syfte: Syftet med denna studie var att sammanställa tidigare forskning avseende hur det 

upplevs att vara närstående till någon som har psykisk ohälsa och som är i kontakt med 

den psykiatriska vården. 

Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie, där 15 artiklar med 

kvalitativ design ligger till grund för resultatet. Analysen genomfördes med stöd av 

Bettany-Saltikov och McSherrys analysförfarande i nio steg.  

Resultat: Det framkom fem kategorier i analysen; Behov av stöd, Behov av att skapa 

strategier, Att vara utsatt men vilja förändra , Stigmatisering är ett socialt hinder och 

Oro inför framtiden.  

Slutsats: I studiens resultat framgår det att närstående påverkas på olika sätt när en av 

deras nära lider av psykisk ohälsa. Närstående hittade olika strategier och metoder för 

att försöka få sin vardag att fungera, till stor del handlade det om att uppföra sig på ett 

speciellt sätt runt personen med psykisk ohälsa för att undvika onödiga konflikter. Det 

framkom även att närstående upplevde att kontakten med vården var något som kan 

utvecklas mer och att närstående upplever att vårdpersonal gömmer sig bakom sekretess 

eller undviker kontakt. Närstående önskar att få mer information och stöd från vården. 

Nyckelord: Litteraturstudie, Närstående, Psykisk ohälsa, Upplevelse. 

Tack: Till vår handledare Mikael Rask och Anna Wolke vid Linnéuniversitetets 

bibliotek. 
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1 Inledning 
 

Under de år författarna till denna studie arbetat inom psykiatrisk vård har det blivit 

alltmer tydligt för oss att närstående glöms bort i vårdprocessen kring patienten. 

Författarna upplever att närstående uttrycker en önskan över att själva komma i kontakt 

med vårdpersonalen då det uttrycks en oro över patienten och de önskar få information. 

De närstående uttrycker ofta en lätttnad när de väl kommer till tals då de talar om en 

ensamhet som närstående. Varför de närstående inte ges möjlighet till mer kontakt med 

vårdpersonal upplevs i många fall oklart men en faktor som författarna tycker sig ha 

upplevt är den sekretess som omger vården.Vårdpersonal upplever sig osäkra och i vissa 

fall rädda för säga “för mycket” och väljer därför istället att inte säga någonting i tron 

om att det skyddar patienten. Samtidigt tycker sig författarna kunnat se att i de fall de 

närstående gjorts mer involverade i patientens vård har detta haft en god effekt på både 

patient samt de närståendes hälsa. Effekten har inte bara visat sig hos patienten och de 

närstående utan också hos vårdpersonal som arbetar med patienten och dennes 

närstående.   

  

Eftersom den psykiska ohälsan ökar kraftigt enligt både Socialstyrelsen (2018) och 

Folkhälsomyndigheten (2016) så har även fler närstående blivit drabbade Enligt egna 

erfarenheter som sjuksköterskor inom psykiatrisk vård inkluderas de närstående inte i 

den utsträckning som de skulle kunna. En sammanställning av studier med fokus på 

närstående uppelvelser skulle kunna innebära att närståendes upplevelser tydliggörs. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Psykiatrisk vård och lagen 

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskrivs det att heldygnsvård innebär 

inneliggande vård, all annan vård benämns som öppenvård. Det står också att läsa att 

när vården sker enligt denna lagstiftning bygger vården på självbestämmande för 

patienten.  

I Patientlagen (2014:821) framhålls vikten av att de närstående ges möjlighet att deltaga 

i vården kring patienten om detta inte hindras av Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). I denna lag finns det föreskrivet vad som gäller avseende vårdpersonalens 

tystnadsplikt och sekretess som gäller all vårdpersonal inom öppen och slutenvård. 

Lagen framhåller ett förbud att sprida uppgifter både muntligen eller skriftligen. Dock 

finns det undantag i sekretesslagen. De undantag som finns är om den enskilda 

individen ger samtycke till att utlämna information till annan enskild individ eller någon 

annan myndighet. Uppgifter får även lämnas ut om det behövs för att en myndighet 

skall kunna genomföra sitt arbete. Lagen upphävs även vid förebyggande av brott eller 

vid direkta polisingripanden. 

 

2.2 Psykiatrisk vårdpersonal och mötet med närstående 

De sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård och som har kontakt med patienter 

och deras närstående kan uppleva det som en svår balansgång i att vara  lojala mot både 

patient samt närstående. De närstående kan vara av åsikten att patienten ska få en annan 

typ av hjälp eller att hjälpen skulle kommit i ett tidigare skede, det är ofta en frustration 

över att de känner sig hjälplösa och att de vill att mer ska göras från vårdens sida. Här 

blir det en balansgång för sjuksköterskorna att hantera dessa känslor från de närstående 

och samtidigt respektera och ta till vara patientens egna intresse och integritet (Sjöblom, 
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Pejlert och Asplund 2004). I en studie av Janlöv, Johansson, och Clausson (2018) 

beskrivs det att vårdpersonal upplever svårigheter att samtala kring psykisk ohälsa, det 

upplevs inte som något naturligt att samtala kring. De upplever det som att de saknar 

kompetens och att det väcker rädsla hos dem. Enligt Lakeman (2008) upplever 

sjuksköterskor flera olika svårigheter med att göra närstående delaktiga. De största 

svårigheterna är om de närstående inte vill bli involverade i vården, att de inte förstår 

innebörden av ohälsan, det är lång väntetid eller att de närstående bor långt bort från 

sjukhuset. Sjuksköterskan kan även uppleva att de ej vill delge familjen information för 

att bevara familjens välmående. Det framkommer även att patienter ibland beslutar 

själva att ej involvera närstående och utövar då sin självbestämmanderätt. Sjöblom et al. 

(2004) beskriver att det är viktigt att vara lyhörd i mötet med patienterna och de 

närstående, det är också viktigt enligt dem att lyssna och anpassa sig beroende på hur 

situationen ter sig och att det är viktigt att ta sig tid för att få fram patienten och dennes 

närståendes känslor och uppfattningar gällande ohälsan. 

 

 

2.3 Psykisk ohälsa 

Att uppleva psykisk hälsa innebär något mer än att enbart uppleva frånvaro av psykisk 

ohälsa, att inneha psykisk hälsa kan innebära att individen kan förverkliga sig själv och 

bidra till den omvärld individen existerar i. Att uppleva psykisk ohälsa inbegriper 

psykiska besvär såsom ångest, nedstämdhet eller sömnproblem. Dessa besvär är dock 

inte i en sådan omfattning att en diagnos kan ställas. Psykisk ohälsa kan också innebära 

att det rör sig om en psykisk sjukdom där en diagnos har ställts via ett diagnossystem 

(Folkhälsomyndigheten 2019). 

 

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige (Socialstyrelsen, 2018) och enligt WHO (2019) 

ökar den psykiska ohälsan i världen som helhet. De skriver vidare att cirka en person 

begår suicid var 40 sekund runt om i världen. Detta innebär en tragedi för kollegor, 

närstående, vänner och familjer. Blomqvist, Sandgren, Carlsson och Jormfeldt (2018) 

beskriver att de som drabbas av en psykisk ohälsa upplever att deras liv stannar upp 

ibland i flera års tid.  

 

Watson, Fossey och Harvey (2017) beskriver hur patienter med psykisk ohälsa ofta 

känner sig utsatta i samhället och att de upplever att det finns stigma kring psykisk 

ohälsa. Detta gör att de ej vågar vara öppna med hur de mår och känner sig inte vara en 

del av samhället. Enligt Askew, Fischer och Beazley (2019) upplever patienterna att 

detta stigma följer med in i vården och förstärker patientens ohälsa ytterligare. Det 

patienter upplever vara mest hjälpsamt är att bli sedd som en hel människa där alla ens 

delar av livet tas i beaktande i mötet med vården (Blomqvist et al., 2018). 

 

Patienterna upplever att det är de närstående som är viktigast för att orka kämpa vidare 

med sin psykiska ohälsa. De upplever att de närstående gör att de känner sig som någon 

och att det är en bra känsla att bli älskad. Den andra sidan som också beskrivs är vikten 

av att ha någon i sin närhet som kan stödja i mer praktiska avseenden i vardagen när 

orken inte finns där. De upplever också att om de närstående görs delaktiga i vården har 

det en positiv effekt på dem (Blomqvist et al., 2018). 

 

2.4 Närstående  

I denna studie är närstående till patienter inom psykiatrisk vård i fokus. Med närstående 

avses något som inte är begränsat av blodsband eller äktenskap, utan är självdefinierade 
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och utgår från emotionella band mellan individer (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). 

Begreppet närstående kan också relateras till begreppet familj inom teoribildningen för 

familjefokuserad omvårdnad. En familj är den som anser sig vara det och drabbas någon 

av individerna i familjen av ohälsa kan det ge en reaktion hos samtliga individer i den 

självdefinierade familjen (ibid.)  

 

Syrén (2008) beskriver hur närstående ofta upplever att hela deras liv förändras när 

någon i deras närhet drabbas av psykisk ohälsa. Det upplevs ofta som förvirrande för de 

närstående när ohälsan drabbar deras familj. Hur de närstående reagerar på situationen 

är unik från individ till individ. Det är inte ovanligt att de närstående drar sig undan från 

patienten för att skydda sig själva då rädslan blir för stor. Det finns också närstående 

som istället för att dra sig undan drar sig närmare patienten. Syftet kan då vara att finnas 

till hands vilket ibland innebär att de närstående upplever sig behöva vara beredda under 

dygnets alla timmar. Detta kan med tiden leda till att de närstående själva drabbas av 

psykisk ohälsa som en följd av den intensiva och påfrestande situation de befinner sig i. 

De närstående upplever att deras liv stannar upp och att de mål de tidigare haft med sin 

tillvaro omformuleras. Kontakten med vården beskrivs som att fokus på information ges 

till de närstående utan att fördjupning görs kring deras upplevelse av situationen. Det är 

av vikt att vårdpersonalen som kommer i kontakt med de närstående ge dem tid att 

berätta som sin situation. Då de närstående ofta upplever att det är en kamp mellan att se 

till sina egna behov och att tillgodose patientens behov (Ibid.)   

 

 

3 Teoretisk referensram 

Benzein et al. (2017) skriver att samhällets syn på vad som förväntas av patienten har 

förändrats de senaste åren, tidigare sågs personalen vara de som besatt kunskapen och 

vården utgick utifrån deras kunskap rörande diagnostik samt behandling. De senaste 

åren har dock en annan syn vunnit mer mark, där vården är mer riktad mot individen, 

där dennes kunskap och känslor har en allt större roll i vården som ges. Denna syn 

brukar benämnas personcentrerad omvårdnad. När du som sjuksköterska har både 

patienten och dennes närstående i centrum benämns detta som familjefokuserad 

omvårdnad och har som fokus att synliggöra samtliga individers behov. Görs detta kan 

närståendes hälsa eller alternativt ohälsa tydliggöras och lidande kan förhindras. 

Familjefokuserad omvårdnad menar på att samtliga individer påverkar varandra i den 

självdefinierade familjen, detta innebär att om vi inom vården stödjer de närstående så 

bör detta också påverka patienten och dennes hälsa. Ett system som förändras har en 

strävan efter att nå stabilitet. För att kunna förändra någonting hos de närstående krävs 

det att systemet är stabilt. Först då kan en förändring ske (Ibid.).  

Enligt teoribildningen för familjefokuserad omvårdnad som beskrivs av Benzein et al. 

(2017) sker ett gott möte mellan närstående och sjuksköterskan genom att mötet blir 

icke hierarkiskt. Ett gott möte eftersträvas för att öka förtroendet och öppenheten mellan 

de närstående och sjuksköterskan. Det betyder att alla parter i mötet ses som jämbördiga 

och deras unika kompetenser ges lika stor betydelse i mötet. Ett samtal bör inte vara 

linjärt vilket innebär att det finns självklara svar på det som efterfrågas. De beskriver 

vidare att ett samtal ska föras cirkulärt där det inte finns några objektiva sanningar, utan 

att det är subjektiva sanningarna som ska vara i fokus. 

Sjuksköterskan ska i samtalet vara nyfiken och ställa frågor på frågorna för att 

därigenom skapa sig en djupare förståelse kring det som de samtalar kring. Utförs detta 
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på ett tillfredsställande sätt kan en inblick ges i deras föreställningar gällande diagnosen 

eller hur vården bör vara. Detta kan i vissa fall skilja sig markant åt inom den 

självdefinierade familjen. Det är viktigt för både patienten och de närstående att deras 

föreställningar synliggörs då det kan vara ett hinder för dem i deras relation. Det kan 

även vara ett hinder för behandlingen och relationen till sjukvården. Ges det inte 

möjlighet för patienter och närstående att uttrycka sina tankar riskerar de att drabbas av 

ohälsa eller att en redan existerande ohälsa förstärks (Ibid.). 

 

4 Problemformulering 

Genom tidigare forskning framkommer det en önskan från patienter att deras närstående 

ska involveras mer i vården kring patienten. Sjukvårdspersonal upplever det som 

utmanande att involvera närstående i vården samt att det finns hinder för detta. Det 

framkommer vidare att de närstående kan utveckla psykisk ohälsa som en konsekvens 

av att vara närstående till någon med psykisk ohälsa. Det kan vara utmattande för dem 

och de upplever att deras egna liv tar en paus.  

Benzein et al. (2017) menar att närstående ska ses som jämbördiga och att de besitter 

unik kunskap om patienter som vårdpersonal inte besitter.. Det är också vårdens ansvar 

att involvera och stödja de närstående samt patienterna så att de gemensamt kan hantera 

situationen efter deras unika förutsättningar. Därför är det av vikt att sammanställa den 

forskning som finns kring närståendes upplevelse av att leva med någon som har 

psykisk ohälsa och som är i kontakt med den psykiatriska vården, detta för att 

vårdpersonal ska få en inblick i deras livsvärld och enklare kunna möta dem där de 

befinner sig i livet.  

 

 

5 Syfte  
Syfte med denna studie var att sammanställa tidigare forskning avseende hur det 

upplevs att vara närstående till någon som har psykisk ohälsa och som är i kontakt med 

den psykiatriska vården. 

 

6 Metod  
 

6.1 Design  

Studien genomfördes som en litteraturstudieoch följer den metod som beskrivs av 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Detta innebär att tidigare forskning som berör 

denna studiens specifika fråga sammanställs. Syftet besvarades genom att identifiera, 

välja, värdera och sammanställa den forskning som gick att finna samt som var relevant 

till den valda frågan. Genom att analysera artiklar med kvalitativ design framkommer en 

mer detaljerad förståelse för deltagarnas upplevelser. Det har tidigare bedrivits empirisk 

forskning kring den valda frågan, det var därför lämpligt att genomföra en 

litteraturstudie för att få en sammanställning kring den valda forskningsfrågan (Ibid.). 

 

6.2 Urval 

Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) är det viktigt att innan en 

sammanställning skall utföras ha sina inklusions- samt exklusionskriterier klara. 
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Inklusionskriterierna i studien var att alla artiklar skulle vara peer-reviewed, vara i 

engelsk skrift, vara etiskt granskade samt att artiklarna skulle vara publicerade de 

senaste tio åren, detta för att resultatet skulle bygga på aktuell forskning. Artiklarna 

skulle även ha närstående till någon som har en psykisk ohälsa i fokus och som hade 

kontakt med den psykiatriska vården. Exklusionskriterier i studien var patienter samt 

närstående som var under 18 år. 

 

6.3 Datainsamling 

Studien genomfördes som en litteraturstudie vilket enligt Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) innebär att försöka hitta alla studier (eller så många som möjligt) som 

överensstämmer med syftet. Det innebär att söka brett, men också att sökningen sker i 

enlighet med de inklusions-samt exklusionskriterier som tidigare valts av författarna. 

Det kan vara nödvändigt att söka i olika databaser samt internetsökningar för att finna 

artiklar. För att lokalisera artiklar som skulle ingå i studien användes databaserna 

Cinahl, PsycINFO och PubMed. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) beskriver att 

flera olika källor bör användas för att få en så heltäckande sökning som möjligt. För att 

kunna lokalisera sökord som ska användas för att finna de artiklar som ska 

sammanställas kan modellen PEO (Patient, Exposure, Outcomes) användas (se tabell 1). 

Användandet av PEO modellen i denna studie resulterade i flertalet sökord  som 

användes i sökningarna. Bettany-Saltikov och McSherry (2016)  skriver vidare att vid 

sökning kan olika sökord kombineras genom användandet av “AND”. Är sökorden 

liknande varandra kan istället “OR” användas,  detta för att göra sökningen mer 

tillförlitlig och skapa en större bredd. För att specificera sökningen mot studiens syfte 

användes ämnesord som finns i  de olika databaserna samt fritextsökningar med 

trunkering. Dessa sökningar söktes sedan ihop som block med hjälp av kombinationsord 

“OR” och “AND”. Om sökningen blir ospecifik kan ordet “NOT” användas för att 

exkludera specfika sökord och därmed få en sökning som ligger närmare syftet (Ibid.).  

Den första sökningen gjordes i PubMed  (var god se bilaga A) och renderade i 178 

träffar där samtliga lästes på titelnivå, detta förfarande användes vid samtliga sökningar. 

Därefter lästes 98 stycken abstrakt och 37  artiklar lästes i sin helhet, slutgiltigen valdes 

4 artiklar för att sammanställas till studiens resultat. Den andra sökningen gjordes i 

Cinahl (var god se bilaga B) och renderade i 111 träffar där 70 abstrakt sedan lästes, 36 

artiklar i sin helhet och slutgiltigen valdes nio artiklar ut för att sammanställas. Den 

tredje sökningen gjordes i PsychINFO (var god se bilaga C) och renderade i 77 träffar 

där 50 abstrakt sedan lästes, 30 artiklar lästes i sin helhet och slutgiligen valdes tre ut för 

att sammanställas. Vidare hittades två andra artiklar via referenslistan i artikeln av 

Miller (2016). Ytterligare försök att finna fler artiklar gjordes i form av författarna till 

en av de artiklar som framkommit under litteratursökningen kontaktades. Författarna 

som kontaktades hade ej förslag till fler artiklar att inkludera i föreliggande studie.   

 

Tabell 1. Översikt av sökord enligt PEO 

Column terms combines 

with 
Patient/condition AND Exposure AND Outcomes 

AND 
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OR 
 
OR 
 
OR 
 
OR 

Caregiver 
 
Family 
 
Family Centered Care 
 
Professional family 
relations  

Psychiatric 
 
Mental Health 
 
Mental Disorder 
 
Psychiatric 
patient* 

Attitude 
 
Experience 
 
Perspective 
 
Perception 

 

 

6.4 Kvalitetsgranskning 

De vetenskapliga artiklar som framkom i  litteratursökningen kvalitetsgranskades med 

stöd av en granskningsmall ( var god se bilaga D) för kvalitativa studier (Caldwell, 

Henshaw & Taylor, 2011). Denna mall rekommenderas av Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016). Den består av 18 frågor där varje fråga kan ge 0-2 poäng (se bilaga E 

). Om författarna ej kunde finna svar på en fråga gavs 0 poäng, om det gick att finna 

svar men att den enbart var delvis besvarad gavs 1 poäng. Om frågan var tydligt 

besvarad i artikeln gavs 2 poäng. Efter granskningen av varje artikel räknades poängen 

ihop och den sammanlagda summan för varje enskild artikel översattes till betyg hög, 

medium eller låg. Artiklar med 29 poäng eller lägre i kvalitetsgranskningen erhöll 

betyget låg. Artiklar med 30-32 poäng fick betyg medium. Artiklar med betyget hög 

hade poängen 33-36. Enbart artiklar med betyget hög inkluderas i studien. 

Kvalitetsgranskningen hade till syfte att säkerställa kvalitéten av de artiklar som ska 

ligga till grund för resultatet i nuvarande studie och bidrar därmed till att öka 

trovärdigheten. I samband med kvalitetsgranskningen så exkluderads tre artiklar, detta 

på grund utav att det ej gick att finna någon etisk granskning i dessa. Därmed fick de tre 

artiklarna för låga poäng för att inkluderas i studien.   

 

6.5 Dataanalys 

Analysen utfördes efter de steg som beskrivs av Bettany-Saltikov och McSherry (2016), 

den bygger på ett analysförfarande i nio steg. Det första steget var att resultatdelen i de 

utvalda artiklarna lästes enskilt igenom av författarna flertalet gånger för att bekanta sig 

med den data som framgick där. I steg två letade författarna enskilt efter meningar som 

svarade mot det valda syftet. Författarna jämförde sedan de utvalda meningsenheterna 

och diskuterade fram gemensamma meningsenheter som sedan färgmarkerades. I tredje 

steget klipptes de färgade meningsenheterna ut samt sorterades i olika grupper. På 

baksidorna av de utklippta meningarna noterade författarna var i artikeln meningen var 

hämtad. I steg fyra skapades preliminära kategorier som överensstämde med det 

meningsenheter som tidigare klippts ut. Denna fas brukar kallas för ”öppen kodning”. I 

steg fem skapades kategorier utifrån de preliminära kategorier som arbetats fram i det 

fjärde steget, i denna fas arbetade författarna tillsammans. I steg sex arbetades den nya 

listan av kategorier igenom och de kategorier som var väldigt lika varandra fördes 

samman till gemensamma kategorier. Även i detta steg arbetade författarna gemensamt. 

När dessa steg var utförda påbörjades steg sju som innebar att två kollegor till 

författarna läste igenom de utklippta meningarna enskilt och formade egna kategorier. 

Därefter diskuterade författarna gemensamt vilka kategorier som skulle användas. När 
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en reviderad lista över kategorier hade diskuterats fram så påbörjades steg åtta. Då lästes 

resultatdelen i artiklarna enskilt av författarna igen för att se att de kategorier som 

formats var relevanta för det som framgick i artikelns resultat. Steg nio innebar att göra 

om samma process i samtliga artiklar som skulle sammanställas i studien. 

 

 

7 Forskningsetiska överväganden  
 

Enligt World Medical Association (2018) utvecklades Helsingforsdeklarationen för att 

individernas hälsa ska gå före forskning. Det innebär att forskare måste kontinuerligt 

utvärdera så att individens hälsa ej äventyras. Respekt skall alltid visas för individer i 

forskning. Enligt Vetenskapsrådet (2018) finns det fyra huvudkrav som ska uppfyllas 

vid forskning. Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfidentialitetskrav samt 

Nyttjandekrav. Dessa krav innefattar att deltagare i forskning har rätt att få information 

om forskningen, de ska samtycka till den skriftligt och muntligt. De ska kunna känna 

sig trygga i att de är anonyma och att uppgifterna om dem är skyddade. De artiklar som 

inkluderades i studien hanterades och bearbetades med respekt för artikelns författare 

samt till deltagarna i artiklarna enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association, 2018) . Detta har tillgodosetts genom att varje enskild artikel som ligger till 

grund för studiens resultat har genomgått en kvalitetsgranskning. De artiklar där det i 

granskningen framkommer att de genomgått en etisk granskning eller där forskarna för 

en etiskt diskussion har inkluderats i studien. Denna studie bygger på redan genomförd 

forskning vilket innebär att ingen ny data insamlats och därför anses nyttan med studien 

överstiga riskerna. 

 

 

8 Resultat 
 

När den insamlade datan var analyserad framkom det fem olika kategorier. De 

kategorierna som framkom var Behov av stöd, Behov av att skapa strategier, 

Upplevelser av utsatthet, Stigmatiseringen är ett socialt hinder samt Oro inför framtiden. 

Se tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Beskrivning av kategorier 

Behov av 

stöd 

Behov av att 

skapa strategier  

Att vara utsatt 

men vilja förändra   

Stigmatisering är ett 

socialt hinder  

Oro inför 

framtiden 

 

 

8.1 Behov av stöd 

I litteraturgranskningen framkom det att de närstående upplevde ett behov av stöd inom 

familjen men också ett professionellt stöd från vården.  

 

De upplevde det som en lättnad när det skedde en dialog både informellt och formellt 

med vården. Om det inte fanns utrymme till dialog eller om de inte fann stöd i sin 

situation så byggdes det upp känslor som kunde leda till känslostormar. Fick inte den 

närstående utrymme för dialog eller stöd så upprepades dessa känslostormar. 

Kommunikation med patienten om situationen upplevdes ofta var lönlöst och ledde till 

att konflikten fördjupades, detta gjorde att de närstående upplevde en oro samt bristande 
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stöd från vården (Connor et al. 2016; Penny, Newton & Larkin, 2009; Van Ee, Murris & 

Kool, 2018). 

 

De närstående upplevde det som svårt att få kontakt med vården, att sekretessen var ett 

hinder för kontakt och att de inte blev lyssnade till. De kunde även känna att vården 

missbrukade sekretessen för undvika kontakt. Det upplevdes som en kamp att få vård 

till patienten. Detta försvårades också av att patienten inte upplevdes vara införstådd i 

sitt mående och vara i behov till vård (Haskell, Graham, Bernards, Flynn & Wells, 

2016; Jankovic et al., 2011; Tremblay et al., 2012; Van de Bovemkamp & Trappenburg, 

2010). 

När en kontakt med vården var etablerad upplevdes detta som en lättnad för de 

närstående, stödet från vården kunde leda till att en dialog också blev möjlig mellan 

patienten och de närstående vilket upplevdes av de närstående som en vändpunkt. Dock 

så fanns det också närstående som upplevde att de inte  blev sedda av vården och blev 

inte tillfrågade gällande sina egna behov eller upplevelse av situationen ( O’Hanlon, 

Hayes, Perlesz och Harvey, 2018; Van de Bovemkamp & Trappenburg, 2010). 

De närstående upplevde inte att vården hade någon förståelse för deras roll och att de 

närstående fick ta hela ansvaret för patienten. När de närstående öppnade upp sig och 

sökte stöd från vårdpersonalen blev de avfärdade (Mignone, Zuffrey & De Antiss, 2018; 

Mizuno, Takataya, Kamizawa, Sakai & Yamazaki, 2013; Kokanovic, et al., 2018; Van 

de Bovemkamp & Trappenburg, 2010). 

 

8.2 Behov av att skapa strategier 

Det framkom i granskningen att familjerna skapade strategier för att klara av vardagen 

då de levde under stress och atmosfären var spänd. De närstående upplevde att de 

anpassade sig efter patienten, detta i syfte att undvika konflikter i hemmet. Att leva 

under stress i en spänd atmosfär upplevdes som mycket ansträngande och kunde ibland 

bli ett normaltillstånd för de närstående ( Connor et al., 2016; Van Ee et al., 2018).  

 

“This created a family atomspehere of treading on egg shells around him, preventing 

any possibility of an open family dialouge, and making her feel  being over anxious” 

(Connor et al., 2016, sid. 338). 

 

De upplevde att de försökte ge sig själva förklaringar kring patientens beteende. 

Därigenom normaliserade de patientens beteende och de undvek att samtala om 

patienten i syfte att skydda denne. De närstående upplevde också det som skrämmande 

att ta hand om patienten när dennes beteende förändrades. Exempelvis när patienten 

blev suicidal eller våldsam upplevde sig de närstående behöva kontroll. Genom att 

finnas nära patienten och därigenom finna kontroll, detta sänkte de näståendes oro i 

situationen (Connor et al. 2016; Mignone et al., 2018; Mizuno et al., 2013 van de 

Bovemkamp & Trappenburg, 2010). 

 

“All families described persistent worry about the young person. Family members 

expressed a need to keep the person close to them and depicted worry as a natural and 

permanent state for the family” (Penny et al., 2009, sid.976). 
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De närstående kunde även ta till andra metoder där de försökte lura i patienten 

mediciner genom att gömma dem i maten för de hade en stark rädsla att patienten skulle 

bli lika sjuk som tidigare. Ett annat sätt att hantera deras gemensamma situation var att 

gå i familjeterapi och därigenom kunde de närstående finna ett lugn. De närstående 

upplevde också en lättnad när de lyckades skapa distans till patienten och därigenom få 

ro i sig själva ( Eng Hui Yap & Huat Tan, 2011; Hernandez & Barrio, 2017; Mizuno, et 

al., 2013). 

 

 

8.3 Att vara utsatt men vilja förändra  

De närstående var påverkade av patientens ohälsa, både fysiskt och mentalt (Van de 

Bovemkamp & Trappenburg, 2010). En känsla av att inte veta vad som hänt eller vad 

som händer var något som de närstående upplevde som besvärligt, att veta att någon 

nära blivit sjuk gjorde dem ledsna. Ohälsan syntes ju inte på utsidan, deras nära såg inte 

sjuk ut detta kunde de närstående uppleva som förvirrande (Connor et al., 2016; Mizuno 

et al., 2013 Penny et al., 2009).  

Även känslor av skuld och skam var något som framkom hos de närstående. Att de inte 

själva kunde ta hand om sina egna utan behövde hjälp utifrån lämnade dem med en 

känsla av skam. Just den upplevelsen var ibland orsaken till varför ingen kontakt togs 

med vården eller utomstående, rädslan för att bli missförstådd eller skuldkänslor över att 

de inte själva klarade av situationen hindrade dem (Connor et al., 2016; Jankovic et al., 

2011;  Penny et al., 2009; Tanskanen et al., 2011; Van Ee et al., 2018). Dock fanns det 

närstående som inte upplevde den skam eller skuld som de flesta andra gjorde. De som 

inte upplevde sig lika påverkade var dem som vågade bryta tystnaden. (Mignone et al., 

2018).  

“I was open enough to talk to people at work about it. I’m not at all ashamed about the 

stigma of mental health or treatment” (Mignone et al., 2018, sid 97). 

De upplevde en känsla av att strida utan möjlighet till att vinna, maktlöshet inför 

ohälsan och hur den påverkat allting. Samtidigt beskrevs en vilja att kunna förändra och 

påverka, att vilja göra vad som helst för att få sin nära frisk igen. Det skulle innebära att 

de inte kände sig lika maktlösa och förvirrade (Penny et al., 2009; Tanskanen et al. 

2011).  

Trots att en vårdkontakt var tagen och personen fick den hjälp som de närstående inte 

kunde erbjuda, så fortsatte skam- och skuldkänslor. Det framkom att de mådde dåligt 

över att ha lämnat sin nära på någon vårdavdelning och att de inte kunnat klara av att ha 

denne i hemmet. Tankarna på sin nära lämnade dem aldrig (Mizuno et al., 2013).  

En deltagare förklarade att hon en gång varit tvungen att ge upp sitt eget bröllop på 

grund av ohälsan som fanns inom hennes familj (Mizuno et al., 2013).  

“Once I had to give up marrying a man. When I talked to his parents about my sister's 

illness, they immediately opposed our marriage, saying ‘You will sully the purity of our 

blood”  (Mizuno et al., 2013, sid 75). 

 

Ohälsan som drabbat deras nära upplevdes av vissa så tung att bära att de själva önskat 

att de inte levde mer, att de slapp allting. Tankarna på deras nära och deras liv, 

påverkade dem. Tankar om att deras nära skulle dö var också något som de hade tänkt 

på för att kunna fly från ohälsan och hur den påverkade dem (Mizuno et al., 2013). 
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8.4 Stigmatisering är ett socialt hinder 

Att det fanns stigma i samhället är något som de närstående upplevde i sin vardag. De 

undvek att samtala om patienten då de upplevde att folk började prata om dem och att 

det inte fanns acceptans i samhället för psykisk ohälsa. Detta resulterade i att de 

närstående föredrog att patienten blev inlagd långt ifrån hemmet för att grannarna inte 

skulle veta att patienten var inlagd inom psykiatrisk vård. De beskrev också att de inte 

ville att någon ska se dem när de besökte patienten på inrättningen (Connor et al., 2016; 

Kokanovic et al., 2018; Lempp et al., 2018; Mignone et al., 2018;; Mizuno et al., 2013). 

“Everybody thinks of One Flew Over the Cuckoo’s Nest…that’s the version people have 

of it, not that they’re anaesthetised, that they’re given muscle relaxants,until you’re told 

that, there still is this stigma, taboo, fear around what it is” (Mignone et al., 2018, sid. 

91). 

De närstående beskrev att stigmat de upplevde i samhället ledde till isolering. De 

beskrev vidare hur de upplevde att när omgivningen inte förstår något tenderade de att 

ta avstånd och försvinna. De närstående upplevde att det blev en paus i deras egna liv på 

grund av isoleringen. Det påverkade i sin tur jobb och skola ( Kokanovic et al., 2018; 

Mignone et al.,2018; Mizuno et al., 2013; Van Ee et al., 2018). 

“You need to try and get rid of the stigma and educate people, psychiatric problems 

cause a hell of a lot of isolation” (Mignone et al., 2018, sid. 91).  

De närstående upplevde att okunskapen i samhället också förs över på dem. När de för 

första gången skulle söka hjälp till patienten upplevde de det som svårt och de visste 

inte vart de skulle vända sig sig för att få hjälp. Detta i kombination med rädsla gjorde 

att det dröjde innan patienten fick vård. Det förekom också föreställningar om den 

psykiatriska vården, där de närstående såg den psykiatriska vården som ett ställe där de 

drogade ner patienten (Connor et al. 2016; Jankovic et al., 2011; Lempp et al., 

2018;  Mizuno et al., 2013; Tanskanen et al., 2011). 

  

“They [relatives] were all saying the same thing, he needed to go to services, but 

underlying that there were issues that should he really go to services because they are 

just going to pump him up with drugs, give him an injection and section [compulsorily 

detain] him off and we’d never see the John that we know and love again. So that was a 

huge concern for everybody including myself” (Tanskanen et al., 2011, sid. 5). 

 

8.5 Oro inför framtiden 

En känsla av ovisshet och en tanke på hur framtiden skulle komma att se ut för de 

närstående eller för personen som lider av psykisk ohälsa var något som framkom under 

litteraturgranskningen. En rädsla för att ohälsan skulle förändra personen så att den 

personen som de närstående mindes inte längre skulle finnas kvar, utan bli en helt ny 

person. Personen innan sjukdomen skulle vara förlorad (Connor et al., 2016, Penny et 

al., 2009, Van de Bovemkamp & Trappenburg, 2010).  
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“Family members talk about a mourning process whereby they have to say goodbye to 

the family member they knew and get another family member in return.”  (Van de 

Bovenkamp & Trappenburg, 2010, sid. 121). 

 

Att få sjukdomen diagnostiserad som ett bevis på förändringen hos personen kom som 

en chock för de närstående. De beskrev vidare en sorg över personen som lider av 

sjukdomen, en sorg över att sjukdomen kommer finnas med dem hela livet (Mizuno et 

al., 2013). 

 

Tankar om hur personens framtid skulle bli, hur denne skulle kunna leva och bo ensam, 

träffa någon att vara intim med, vara känslosam. Det var tankar som ockuperade de 

närståendes tankebanor (Haskell et al., 2016; Mizuno et. al., 2013; Penny et al., 2009). 

 

“Family members described a sense of loss, a change from how their family had been, 

and a change in future expectations”  (Penny et al., 2009, sid. 975). 

 

Närstående beskrev hoppet som något viktigt men flyktigt och ständigt i rörelse. I 

början av sjukdomen var hoppet stort på total återhämtning, hoppet minskade och de 

närståendes förväntningar likaså (Mizuno et al., 2013; Penny et al., 2009). Att medicin 

skulle förändra situationen för den sjuka var något de närstående upplevde, dock var det 

inte lösningen de från början hade hoppats på (Penny et al., 2009). 

 

En kontakt med psykiatrin och att be om hjälp var inget de närstående gjorde lättvindigt. 

Tanken på vad en eventuell sådan kontakt skulle lämna för konsekvenser, både sociala 

samt psykiska var något som oroade de närstående (Tanskanen et al., 2011). Efter att 

deras nära varit inlagd oroade sig de närstående för hur det skulle påverka dem när de 

skrevs ut. De upplevde sig inte psykiskt stabila att kunna hantera situationen utan att de 

själva skulle påverkas (Jankovic et al., 2011; Mizuno et. al., 2013). 

 

9 Diskussion  
 

9.1 Resultatdiskussion 

Av resultatet framkommer det att närstående är i behov av stöd, har strategier för att 

orka med sin vardag och att de närstående upplever en utsatthet av att leva med någon 

som har psykisk ohälsa men också en vilja att förändra. De upplever vidare att det 

förekommer en stigmatisering i samhället som ibland kan påverka vården och att det 

finns oro för patienten samt familjens framtid. 

 

9.1.1 Behov av stöd  

De närstående upplever sig avfärdade av vården, skulle de närstående bli utan stöd så 

kan detta leda till att de också drabbas av psykisk ohälsa (Blomqvist & Ziegert, 2011 ). 

Därför är det av vikt att de närstående upplever sig bli lyssnade på och får stöd från 

vården. Det styrks av Syrén (2008) som skriver att de närstående också påverkas när 

någon i deras närhet drabbas av psykisk ohälsa. I resultatet av studien framkommer det 

att de upplever att vården gömmer sig bakom sekretessen. Detta beskrivs också av 

Doornbos (2002) som skriver att trots att patienten har önskemål om att de närstående 

ska ta del av deras vård så använder vårdpersonal sekretessen som ett skäl att inte ha en 

dialog med de närstående. Enligt Lavoie-Tremblay et al. (2012) kan detta skapa en 

känsla av att vara utestängda hos de närstående.  
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I artikeln av Sjöblom et al. (2004) beskrivs också att vårdpersonalen upplever 

svårigheter gällande sekretessen. Det kan även upplevas som svårt att veta vad de ska 

delge för information till de närstående även om patienten givit sitt godkännande till 

kontakt. I resultatet i denna studie framkommer de att  närstående inte upplever att 

patienten är helt införstådd med sin ohälsa. Detta gör att de upplever sig behöva 

kommunicera med vården utan patientens medverkan. Då de närstående upplever att 

patienten inte är i stånd till att besluta om sin egen vård. Den kommunikationen kan bli 

komplicerad då det enligt Sjöblom et al. (2004) förekommer situationer där de 

närstående ger information till vårdpersonalen som de närstående ej önskar att patienten 

ska få reda på att de berättat. Detta väcker mycket känslor hos sjuksköterskorna och det 

uppstår en kamp för sjuksköterskorna gällande lojalitet för patienterna eller lojalitet för 

dennes närstående. 

 

Doornbos (2002) visar på att närstående är tacksamma de gånger de får bli delaktiga i 

patientens vård. När närstående får stanna kvar efter besökstid och att de känner sig bli 

accepterade av vårdpersonalen är det betydande för dem. De närstående förklarar vidare 

att de upplever sig själva starka nog att ta hand om sin anhöriga dock saknar de 

guidning och stöd från vården. I denna studies resultat framkommer det också att de 

närstående önskar stödja patienten i dennes ohälsa. Dock kan de närstående uppleva det 

som skrämmande att ta ansvar för patienten när det blev en försämring i måendet. En 

studie av Jackson och Morrissette (2013) stödjer detta genom att påpeka att de 

närstående önskar bli lyssnade på gällande deras egna behov av stöd i situationen. Men 

också att vården lyssnar på deras tankar kring patienten och vad som är bäst för dem. 

Det är viktigt att de närstående ses som experter på sig själva men också att de besitter 

en god kunskap kring patientens behov som i de flesta fall överstiger sjuksköterskans 

kunskap om patienten. Detta stöds av Benzein et al. (2017) som beskriver att fokus för 

vården ska vara familjefokuserad omvårdnad om en del av den självdefinierade familjen 

lider av ohälsa så påverkar det också de övriga medlemmarna. Det är därför av vikt att 

allas upplevelse tas tillvara på i vården kring patienten. Detta kan enligt Lakeman 

(2008) också leda till att vårdtiden för patienter minskar. I nuvarande studies resultat 

framkommer det också att de närstående upplever att en utskrivning bör göras i samråd 

med de närstående. Görs inte det upplever de närstående en otrygghet. 

 

9.1.2 Att vara utsatt men vilja förändra  

Resultatet visade att de närstående lever i en utsatt situation med påverkan på hälsan. 

Miller (2017) framhåller hur närstående upplever svårigheter när deras anhöriga inte är 

inlagd. De upplever att det är upp till dem att observera patientens mående och se till att 

allt fungerar, dock med minimalt stöd från vården. Studien visar vidare på att det finns 

ett glapp mellan vad närstående önskar av vården och vad den tillgodoser. Syrén (2008) 

beskriver i sin avhandling hur de närstående upplever att det är en ständig kamp mellan 

balansen att upprätta hälsan hos sig själv, hos patienten samt att få kontakt med andra 

ansvariga. Detta väcker starka känslor och att lidandet kan göra att ett behov av distans 

blir nödvändig till patienten. Detta ses även i författarnas granskning där det framkom 

att en lättnad infinner sig när de lyckats distansera sig. Det skulle vara av intresse att få 

fördjupad kunskap om de strategier de närstående tillämpar. Detta har i arbetet med 

studien visat sig vara svagt beforskat och ämnet skulle därför behöva belysas via vidare 

forskning. 

 

9.1.3 Stigmatisering är ett socialt hinder 

I granskningen framkom det att de närstående upplever att det finns ett stigma i 

samhället kring psykisk ohälsa, detta påverkar de närstående och patienterna i vardagen. 
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De närstående beskriver hur de försöker undvika att samtala kring patienten och att det 

finns en rädsla kring inläggning. Krendel och Freeman (2019) beskriver vidare att detta 

påverkar patientens möjlighet att söka vård då det är belagt med så starkt stigma. De 

beskriver också att stigmat kring olika former av psykisk ohälsa är belagt med mer 

stigma än andra där de nämner depression som något där stigmat är extra starkt. 

Eftersom det finns en uppfattning att detta är något personen kan kontrollera på egen 

hand medan de nämner att schizofreni inte är belagt med samma stigma då de upplever 

att patienten inte kan stå till svars för detta som vid en depression. Detta motsägs dock 

av Sjöblom et al. (2004) där sjuksköterskorna i studien upplever att depression är 

accepterat dock så upplever de att vad som är accepterat beror  på vad som är på 

“modet” i samhället gällande diagnostik.  

 

Waugh, Lethem, Sherring och Henderson (2017) beskriver hur deras informanter som är 

sjukvårdspersonal, upplever att det även inom vården förekommer tankar om att den 

psykiska ohälsan beror på svaghet. Att personen bara inte kan hantera den på rätt sätt. 

Den sjukvårdspersonal som själva drabbats av psykisk ohälsa var rädda för att uppfattas 

som lata vilket gjorde att de försökte stå ut en längre tid med sitt mående utan att söka 

hjälp. De beskriver vidare att det inte diskuteras tillräckligt kring psykisk ohälsa inom 

vården vilket leder att det förstärker stigmat. Det gör det också svårare för vårdpersonal 

att associera hur det är att leva med psykisk ohälsa. I artikeln beskrivs det vidare att 

stigmat upplevs bli mindre om det finns en personlig erfarenhet för den som vårdar.  

  

I föreliggande studie framkommer det i resultatet också att de närstående inte upplever 

sig som förstådda eller lyssnade till. Janlöv et al. (2018) skriver att deras informanter, 

som är utbildade sjuksköterskor beskriver hur det ter sig onaturligt för dem att samtala 

kring psykisk ohälsa samt att det väcker en osäkerhet inom dem. Efter vad som 

framkom av studiens resultat samt vad tidigare forskning påvisar skulle det vara av 

intresse att få studera vidare kring stigman som rör psykisk ohälsa gällande exempelvis 

föreställningar. 

 

9.1.4 Oro inför framtiden 

I sammanställningen av den insamlade datan framkommer det att närstående fokuserar 

på olika moment för att underlätta sin vardag. Dock visar resultatet även på att de 

närstående visar en oro inför framtiden och hur det kommer se ut. Det framkommer att 

de oroar sig för hur patientens liv kommer att bli. Denna oro och ångest som skapas är 

enligt Benzein et al. (2017) något som i sin tur även smittar av sig på de som redan är 

sjuka. Det skapas då en cirkulär oro för varandra. Cahill, Lewis, Barg och Bogner 

(2009) skriver i sin studie att äldre patienter ibland inte vill involvera familj eller 

närstående just av den anledningen, att de vill inte belasta familjen med mer oro. Detta 

är dock motsägelsefullt enligt Kertchock, Yunibhand och Chaiyawat (2011) som 

framhåller att de närstående ofta känner sig rädda och osäkra i vårdmiljön. De skriver 

att det upplevs som skrämmande för dem att se sin sjuka anhöriga vara förändrad. De 

närstående ställer sig frågan hur det kommer påverka deras vardagliga liv och hur de ska 

kunna vara behjälpliga för sin sjuka nära. Lakeman (2008) framhåller dock att både de 

närstående och patienterna upplever sig må bättre när alla är delaktiga i vården.  

  

De framkommer att det närstående till en början har ett större hopp om att normaliteten 

ska återskapas efter ohälsan tillträde, dock avtar hoppet med tiden. Enligt Bland och 

Darlington (2002) kan hoppet hos närstående fungera som ett sätt att hantera den nya 

vardagen. I resultatet beskriver närstående en rädsla och en sorg som kommer när de 

funderar kring om patienten någonsin skulle bli samma person som den de en gång 
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kände. Bland och Darlington (2002) skriver i sin studie hur närstående till personer med 

psykisk ohälsa aldrig riktigt släppt tanken hur personen var innan insjuknandet, de 

släppte ej heller hoppet om att få se den personen någon gång i framtiden igen.  

 

9.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att sammanställa tidigare forskning med fokus på närståendes 

upplevelser av att leva med någon som har psykisk ohälsa och blev därför således av en 

kvalitativ ansats eftersom enligt Friberg (2012) är det mest lämpat för att beskriva 

subjektiva tankar och upplevelser. Skulle en kvantitativ ansats valts kunde det resulterat 

i att fler artiklar lokaliserats dock menar Kristensson (2014) att kvantitativ forskning ej 

kan återge subjektiva tankar då de fokuserar mest på siffror och tabeller som förmedlar 

mer generella tankar. Författarna valde därför att göra en litteraturstudie med kvalitativ 

ansats då detta låg i linje med studiens syfte. I en litteraturstudie kan det finnas olika 

mängder av användbart innehåll för en analys eftersom författarna granskar andra 

forskares resultat. En litteraturstudie lämpar sig bäst när ämnet som forskarna är 

intresserade av redan är utforskat men forskarna är intresserade av en sammanställning 

av den forskning som redan finns för att besvara en specifik forskningsfråga (Bettany-

Saltikov & Mchsherry, 2016). Om författarna istället valt att utföra en intervjustudie 

kunde författarna utformat intervjufrågorna för att bättre besvara syftet och på så vis 

möjligen fått en djupare kunskap (Kvale & Brinkmann, 2015). Studiens forskningsfråga 

har utvecklas under studiens gång, författarna var från början nyfikna att undersöka en 

annan forskningsfråga kring närståendes relationer med den psykiatriska vården. Dock 

fanns det ej tillräckligt med studier med kvalitativ design inom tidigare valt ämne för att 

kunna forma en litteratursammanställning och eftersom tiden att göra en intervjustudie 

ej fanns fick syftet ändras.  

 

Inom kvalitativ forskning finns det olika ramar för att säkerställa kvaliteten. Enligt 

Lincoln och Guba (1985) finns det fem olika kännetecken för att säkra att kvaliteten 

höjs. Dessa kännetecken är trovärdighet, pålitlighet, konfirmerbarhet, överförbarhet och 

äkthet. Följs dessa kännetecken eller kriterier så säkerställer det stabilitet, objektivitet, 

neutralitet, om resultatet går att föra över på andra grupper samt så säkerställer det att 

resultatet inte förvrängts.  

 

Inklusionskriterierna i studien var att alla artiklar skulle vara peer-reviewed, vara i 

engelsk skrift, vara etiskt granskade samt att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år. 

Tio år bakåt valde författarna eftersom resultatet skulle bygga på ny data. Författarna 

valde inte att ha någon geografisk begränsning i granskningen. Artiklarna som 

inkluderats i studien är från England, Kanada, Australien, Holland, och Japan.Trots den 

geografiska spridningen så upplever författarna att resultaten i flera av de utvalda 

artiklarna påminner om varandra. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

trovärdigheten i en studie förstärks om det finns en spridning av materialet och även 

överförbarheten förstärks av att artiklarna är geografiskt spridda. Det styrks av Willman, 

Stolz och Bathsevani (2011) som skriver att eftersom studien är utförd i olika länder och 

av olika forskningsgrupper ökar det studiens trovärdighet. En av artiklarna har i syfte att 

belysa hur närstående i en minoritetsgrupp upplever stödet när någon drabbas av 

psykisk ohälsa. Detta rör sig om pakistanska familjer i storbritannien. Artikelns resultat 

liknar resterande artiklar i förhållande till att de närstående upplever en förlust och hur 

deras hopp om förbättring minskar med tiden. Forskarna som utfört studien diskuterar 

och skriver i sin slutsats att språket är en svår barriär i kontakten med vården. 

Författarna till föreliggande studie finner inte att det utmärker sig i 

litteraturgranskningen dock kan det påverkat de intervjusvar som ligger till grund för de 
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meningsenheter och  då även resultatet. Möjligen skulle de närstående i den brittiska 

studien svarat olika om kommunikationen inte var ett hinder i deras vårdkontakt. 

Eftersom resultatet i studien liknar resultatet i de andra artiklar som inkluderats så 

behandlade inte författarna studien annorlunda än övriga studier.   

 

Artiklarna var även skrivna på engelska, detta kan enligt Willman et al. (2011) vara en 

nackdel eftersom forskning gjord och skriven på andra språk kan missas. Eftersom 

studierna skulle vara i engelsk skrift gjordes därför en översättning av de 

meningsenheter som författarna plockade ut. Kjellström (2012) beskriver att studenter 

kan ha bristande eller begränsad kunskap utanför sitt modersmål. För att till så stor grad 

som möjligt arbeta enligt manifest design i översättningen används ett lexikon vid 

översättningen. Författarna översatte även texten enskilt för att sedan diskutera fram en 

gemensam översättning vilket innebär att latent innehåll minimeras i studien. Lexikon 

användes även för att säkerställa att översättningen blir korrekt. Risken för att 

översättningen blir fel får anses som svag då båda författarna enskilt arbetade med 

artiklarna och sedan diskuterade gemensamt kring deras resultat. Skulle en latent 

innehållsanalys använts hade det kunnat förändra resultatet eftersom enligt Danielsson 

(2012) innebär latent att viss tolkning tillåts till skillnad från en manifest analys där 

författarna håller sig textnära.  

 

Exklusionskriterier i studien var att de artiklarna som valdes ut  inte fick innehålla 

artiklar gällande barn då författarna ansåg att barn och ungdomspsykiatrin är annorlunda 

utformad än vuxenpsykiatrin. Barn och ungdomspsykiatrin arbetar utifrån ett 

familjeperspektiv vilket var en del av forskarnas fråga, om de närstående involveras i 

vården. I denna litteratursammanställning valdes artiklar som var publicerade från år 

2009 och framåt eftersom forskarna var intresserade av att sammanställa nyare data. De 

artiklar som slutligen inkluderades var skrivna under perioden 2009-2019 och 

litteraturstudien bygger därför på aktuell forskning. 

  

Under arbetet tog författarna stöd av bibliotekarie för att förfina sökningarna, detta i 

syfte att kunna fånga en stor mängd artiklar gällande det ämne som studien avsåg. 

Sökningarna utfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsychINFO, dessa databaser är 

relevanta då de bland annat har omvårdnad i fokus. Eftersom författarna valt att söka i 

olika databaser ökar det därmed studiens trovärdighet eftersom det ökar chansen att 

finna fler artiklar som överensstämmer med syftet (Henricson, 2015). I sökningarna 

undvek författarna att använda sig av enskilda fritext sökningar då det genererar bredare 

och mer ospecifika resultat än vad författarna var ute efter. Om författarna hade använt 

sig av fritextsökningar kunde det genererat att fler artiklar kunde inkluderats i studien, 

dock hade sökningen blivit bred och svårare att sortera ut de artiklar som 

överensstämmer med studiens syfte.  Dock så användes fritextsökningar i kombination 

med ämnesord och genom blocksökningar. Det gör att resultatet i artiklarna som valts ut 

ligger närmare till syftet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). De artiklar som till slut 

valdes ut var de som bäst besvarade syftet och som överensstämde med de inklusions- 

samt exklusionskriterier som författarna tidigare fastställt. Två artiklar hämtades från 

referenslistan i artikeln av Miller (2016)  dessa två är artikel sju och tolv, var god se 

artikelmatris (Bilaga F). Detta gjordes i syfte att få större underlag till resultatet i 

studien. Kontakt togs även med en av författarna till en av artiklarna för att efterfråga 

tips på tidigare forskning inom området dock så utmynnade detta ej i att någon 

ytterligare artikel inkluderades i resultatet. Det förekom artiklar i litteratursökningen 

som saknade abstrakt eller där det fanns oklarheter om det var en egen studie som låg 
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till grund för resultatet. Dessa artiklar inkluderas ej i studien vilket kan ha bidragit till 

att viss data kan ha missats.  

 

I studien sammanställdes 15 olika artiklar där 492 närstående intervjuades. Det får anses 

som en stor urvalsgrupp vilket bidrar till att generaliserbarheten i resultatet ökar enligt 

Bettany-Saltikov & Mcsherry (2016). Vissa av studierna har även patienter och 

vårdpersonal involveras i intervjuerna. Eftersom patienter och vårdare ej är relevant i 

förhållande till nuvarande studies syfte var forskarna noga med att sortera ut från vilka 

personer som datan insamlades.     

Det föreligger alltid en risk för bias i en analys av artiklar. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016)  innebär bias att författare har en förförståelse av ett ämnesområde. 

Samt att denna förförståelse kan färga analysen av artiklarna. För att minimera risken 

för bias så arbetade författarna till stor del enskilt med analysfasen av artiklarna för att 

sedan jämföra och diskutera resultatet. Även i kvalitetsgranskningen arbetade 

författarna enskilt till en början för att sedan diskutera granskningen tillsammans. Enligt 

Henricson (2015) stärker det studiens reliabilitet. Om författarna skulle ha 

kvalitetsgranskat artiklarna enskilt hade det sänkt studiens reliabilitet eftersom resultatet 

av granskningen kunde blivit annorlunda. Då hade studiens inkluderade artiklar 

antingen ökat eller minskat beroende på om kvaliteten bedömts som bättre eller sämre.  

 

Antalet artiklar som ligger till grund för resultatet i nuvarande studie får anses vara få, 

dock så har sökorden granskats i de kvalitativa artiklarna som ligger till grund för 

resultatet och inga relevanta sökord tycks ha missats i sökningarna. Artiklar med 

abstrakt som inte överensstämde med studiens syfte lästes ej i sin helhet, även artiklar 

som endast fanns vid beställning lästes ej eftersom författarna ej fann dessa artiklar var 

tillräckligt nära syftet för att beställa. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska all 

relevant forskning inom området inkluderas i studien, dock kan det finnas svårigheter 

med detta då det kan finnas ekonomiska eller praktiska svårigheter. 

Under studiens process har arbetet lästs av flera studiekollegor till författarna samt av en 

utsedd handledare. Enligt Henricson (2015) stärker det både studiens pålitlighet samt 

studiens trovärdighet eftersom författarna själva tagit del av liknande studier samt fått 

sin egen studie utvärderat allteftersom processen fortlöper. Lundman & Hällgren 

Graneheim (2004) skriver att trovärdigheten stärks även av att handledare eller 

kurskamrater läst och följt analysförfarandet samt att de meningsenheter som valts ut 

har diskuterats.  

 

10 Slutsats 

I studiens resultat framgår det att närstående påverkas på olika sätt när någon nära lider 

av psykisk ohälsa. Det påverkar deras vardag och tvingar dem till att skapa olika 

strategier för att få vardagen att fungera. Flertalet av strategierna som framkommit 

under litteraturgranskningen handlar om att anpassa sig efter personen som lider av 

psykisk ohälsa för att undvika onödiga konflikter. Närståendes strategier är något som 

är relativt lite beforskat och det skulle vara av intresse att studera närståendes strategier i 

vardagen ytterligare för att få en bredare kunskap om hur vardagen förändras när någon 

nära lider av psykisk ohälsa.  

Kontakten med vården upplevdes av de närstående vara något som har potential att 

utvecklas. De närstående beskrev att de upplevde att vården gömmer sig bakom 
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sekretessen eller utesluter dem från vården. Resultatet beskriver hur närstående upplever 

sig lättade när de väl tillåts vara delaktiga i vården kring sin nära och när de upplever 

sig lyssnade på. Informationen kring att närstående vill och önskar att bli mer delaktiga 

och att de själva behöver stöd från den psykiatriska vården är något som behöver 

belysas mer. Om vården blir bättre på att involvera närstående och lyssna så kan både 

patient, närstående och vårdpersonal ta stöd av varandra. Vidare forskning kring hur 

närstående kan involveras mer i vården är därför av intresse för att underlätta deras 

vardag. Eventuellt skulle även vårdtiderna kunna förkortas då det i en studie har 

framkommit att när närstående görs delaktiga i patientens vård kan detta innebära 

kortare vårdtid.  
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grupper 

Fem teman framkom i 

resultatet. Tidiga 

famlijeerfarenheter, 

familjes syns på 

sjukdomen och närstående 

med scizofreni, familjens 

börda och sorg, familjens 

attityd mot närstående med 

scizofreni samt familjens 

tankar kring Vården.  

 Hög 
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14 

20

17 

Hernandez, 

M., Barrio, C.  

Families and 

medication 

use and 

adherence 

among 

Latinos with 

schizophrenia

.  

Syftet var att 

undersöka hur 

familjer och 

personer som 

är 

diagnostiserad 

med 

schizofreni 

upplever 

medicineringen

.  

Semistrukturerade 

intervjuer användes 

för att samla in data.  

information samlades 

ifrån 34 deltagare 

Olika teman som framkom 

var om medicinska 

utmaningar till 

biverkningar som uppkom, 

autonomi och egna val 

samt sjukdomsinsikt. 

Resultatet beskriver även 

stöd från familj som en 

helhetssyn på 

behandlingen 

Hög  

15 

  

20

18 

Kokanovic, 

R., Brophy, 

L., McSherry, 

B., Flore, J., 

Moeller-

Saxone, K., 

Herrman, H.  

Supported 

decision-

making from 

the 

perspectives 

of mental 

health service 

users, family 

members 

supporting 

them and 

mental health 

practitioners.  

Syftet var att 

undersöka 

olika barriärer 

och faktorerna 

i “supported 

decision-

making” ur 

olika 

perspektiv. 

supported 

decision-

making innebär 

att personen får 

hjälp av en 

utvald grupp 

med svåra 

beslut 

berättande intervjuer 

på1-2 timmar som 

bandades och spelades 

in,  användes för att 

samla in data 

Information grundades 

av 29 personers 

berättelser 

Resultatet visar på 

genomgående negativa 

upplevelser, vårdare 

beskrev sin egen roll som 

en barriär eftersom dem ej 

besitter någon direkt makt 

inom systemet. Även 

stigman i samhället var 

något som upplevdes av 

informanterna som 

negativt. 

 

Hög 

 


