
																										 	
 

 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSYKISK SJUKDOM 
En litteraturstudie ur ett anhörigperspektiv	

	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 

Utbildningsprogram för sjuksköterskor 180hp 
Kurs: 2VÅ60E 
Termin: HT2015 
Examensarbete, 15hp 
 
Författare: Daniel Björnholm  
                  Filippa Selander 



	

	
Titel Psykisk sjukdom. Ur ett anhörigperspektiv 
Författare Daniel Björnholm och Filippa Selander 
Utbildningsprogram Utbildningsprogrammet för  

sjuksköterskor, 180 hp 
Handledare Elin-Sofie Forsgärde 
Examinator Stina Carlsson 
Adress  Linnéuniversitetet, 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
351 95 Växjö 

Nyckelord  Anhörig, Psykisk sjukdom, Självbiografier 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Schizofreni, depression och bipolär sjukdom är exempel på psykiska sjukdomar 
som ofta kräver behandling. Dessa kan ha påverkan på hälsa och välbefinnande. Psykisk 
sjukdom drabbar inte bara den som insjuknar. För de anhöriga som lever runt omkring den 
sjuke är livet inte alltid så lätt. Vardagen förändras och det egna livet åsidosätts. Även om det 
inte alltid sker i praktiken, ser många värdet i att involvera patientens anhöriga i vården.     
Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelser av att vara anhörig till en person med 
psykisk sjukdom. Syftet avgränsades i frågor om hur anhöriga upplever mötet med vården, 
hur deras hälsa påverkas samt hur de rådande samhällsattityderna påverkar deras situation.  
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats baserad på fem självbiografier, 
vilka analyserades utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys.   
Resultat: Upplevelserna som de anhöriga hade sammanfattades i fyra kategorier: En 
förändrad livssituation, Känsla av att bli sviken av vården, Skam- och skuldkänslor och Kraft 
att härda ut och fortsätta kämpa.  
Slutsats: Denna studie visar att de anhöriga i stor utsträckning påverkas när någon individ i 
familjen blir psykiskt sjuk. Studien visar också att detta faktum inte alltid tas i beaktning av 
vårdpersonalen. Författarna anser att anhörigperspektivet måste lyftas och tillåtas en större 
plats i utbildningsprogram för vårdpersonal och ute på arbetsplatser.
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BAKGRUND 
Psykisk sjukdom/ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp som vanligen används för att beskriva tillstånd av 
psykiska besvär eller psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2013). Världshälsoorganisationen 
beskriver att en psykisk sjukdom generellt kan kännetecknas av kombinationer av onormala 
känslor, tankar, uppfattningar, beteenden och sociala relationer med andra (WHO, 
2015).  Schizofreni, depression, bipolär sjukdom och olika ångestsjukdomar är exempel på 
psykiska sjukdomar som ofta kräver behandling. Upplevelserna av psykisk ohälsa av dessa 
olika slag kan ha påverkan på hälsa och välbefinnande (Socialstyrelsen, 2013). 
 
I denna studie kommer psykisk sjukdom användas som ett samlande begrepp för tre olika 
sjukdomsdiagnoser. Dessa tre är schizofreni, bipolär sjukdom och depression. 

Schizofreni 
Schizofreni är en möjlig orsak till en psykos, vilket innebär en förändrad 
verklighetsuppfattning. Diagnos kan ställas om en person varit psykotisk i minst sex månader 
och om personen uppvisat följande specifika symtom: Vanföreställningar, hallucinationer, 
osammanhängande tal och beteende, avvikande rörelsemönster, känslomässig, kognitiv 
avtrubbning och viljelöshet (Allgulander, 2014). 
 

Bipolär sjukdom 
Bipolär sjukdom delas in i typ 1, typ 2 och cyklotymi. Det tar vanligtvis många år med 
uppvisande av symtom innan en diagnos kan ställas. Bipolär sjukdom typ 1 kännetecknas av 
markanta variationer i stämningsläget. Stämningsläget pendlar mellan upprymdhet, så kallad 
manisk fas, vilken ofta följs av nedstämdhet, så kallad depressiv fas. En person med bipolär 
sjukdom typ 1 har i genomsnitt fyra stämningssvängningar under en tioårsperiod då 
sjukdomen är obehandlad. Mellan dessa har personen neutralt stämningsläge. Vid bipolär 
sjukdom typ 2 pendlar personen mellan relativt långvariga depressiva faser och kortare 
hypomana faser. Vid hypomani uppvisar personen mindre extrema maniska symtom. Vid 
cyklotymi är stämningssvängningarna lindrigare och inte lika uppenbara som vid typ 1 och 
typ 2. Personen har korta perioder av neutralt stämningsläge (Allgulander, 2014).  
 

Depression 
En depression kan vara olika länge och variera mellan lindrig och svår. Diagnos kan ställas 
efter ett par veckor med uppvisande av typiska symtom. Depression kännetecknas av 
nedstämdhet, minskad lust och ork för vardagliga sysslor, ångest, koncentrationssvårigheter, 
dålig sömn och minskad sexlust. Sjukdomen kan framkalla självmordstankar och leda till att 
den som insjuknat försöker ta sitt liv (Allgulander, 2014).   
 

Anhörigas upplevelse 
Psykisk sjukdom drabbar inte enbart den som insjuknar, anhöriga kan likväl som den sjuke 
drabbas av lidande. Enligt Benzein, Haglund och Saveman (2009) definieras begreppet 
anhörig som en person inom familjen eller en nära släkting (Ibid). Flertalet anhöriga tycker 
det är svårt att veta hur de ska bete sig runt den som har en psykisk sjukdom och hur de på 
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bästa sätt kan hjälpa. Många önskar att det fanns tips och rekommendationer till hands 
(Stjernswärd & Östman, 2008). Genom att på nära håll bevittna en psykiskt sjuk människa har 
många anhöriga upplevt att de blivit klokare, mer generösa och öppensinnade samt fått ett 
större perspektiv på livet (Hall-Lord, Hedelin, Sällström & Weimand, 2012).  
 
Då en familj drabbas av sjukdom kan förändrade roller inom familjen komma som en följd 
menar Wright, Watson och Bell (2002). Ahlström, Danielsson och Skärsäter (2009) ger en 
bild av detta i sin studie genom att beskriva hur familjemedlemmar reagerade olika i samband 
med att sjukdom drabbade familjen. En del tog på sig rollen som beskyddare och 
ansvarstagare medan andra flydde från situationen. Relationerna mellan individerna i familjen 
tycks också kunna påverkas i detta sammanhang enligt Mcauliffe, Meagher & O’connor 
(2014). De beskriver bland annat hur föräldrar till ett barn med psykisk sjukdom upplever att 
de inte har samma tid för att ta vara på varandra längre. Det i sin tur kunde leda till att 
relationen kändes ansträngd och vardagliga aktiviteter som uppskattats av hela familjen inte 
längre kom att bli av (Ibid). I studien av Ahlström et al. (2009) beskriver ett barn hur hela 
familjen blev deprimerad och tappade energi. Att känna sig otillräcklig var en återkommande 
upplevelse hos barn, de ville hjälpa sin sjuka förälder men kände sig samtidigt inte kapabla. 
Det var inte heller ovanligt att familjemedlemmar höll tillbaka sina känslor för att undvika att 
starta gräl. Den sjuke upplevdes många gånger som otålig gentemot de andra, var ofta arg, 
rastlös och hade ett svängande temperament. 
 

För de anhöriga är det naturligt att axla rollen som vårdgivare vilket samtidigt leder till att de 
åsidosätter sina egna liv. Det faktum att det egna livet blir bortprioriterat och att de egna 
behoven blir sekundära leder till att de anhöriga känner frustration över situationen och ibland 
ilska gentemot den psykiskt sjuke (Stjernswärd et al. 2008). Samtidigt var sorg, ånger och 
förlust återkommande upplevelser hos föräldrar vars barn genomgått en sådan omfattande 
förändring som följd av sjukdomen. Vidare innebär det en ständig oro och stora påfrestningar 
att vara anhörig till en person med psykisk sjukdom, vilket också i flera fall påverkar den 
egna hälsan (Mcauliffe et al. 2014). Ibland drabbas de anhöriga av depression, ångest, 
sömnproblem, stress, oro och utmattning (Hall-Lord, Hedelin, Skundberg-Kletthagen & 
Wangersteen, 2013). 
 

Känslor av skam och skuld vanliga hos anhöriga, vilka är relaterade till den stigmatisering 
som finns i samhället gällande psykisk sjukdom (Stjernswärd et al. 2008). På grund av detta 
finns det också, enligt Hall-Lord et al. (2012) en rädsla för vad folk ska säga och tycka. Detta 
leder ibland till att anhöriga väljer att undanhålla sanningen om deras familjesituation 
(Karniel-Miller et al. 2013). Det finns även en rädsla för ärftlighet, vilket däremot minskar då 
de anhöriga skaffar sig mer kunskap i ämnet (Stjernswärd et al. 2008). Ibland leder 
stigmatiseringen kring psykisk sjukdom till att vänner bryter kontakten med den berörda 
familjen. Vidare menar de att vissa anhöriga känner det som sin plikt att försöka förändra 
samhällsattityderna, medan andra inte har viljan eller orken att försöka göra detsamma 
(Karniel-Miller et al. 2013). 
 

Schröder (2012) belyser behovet av kunskap hos vårdpersonal kring vad patienter och 
anhöriga anser vara viktigt i vården. Genom att fånga de närståendes perspektiv kan viktiga 
problemområden identifieras och på sikt förbättra vårdkvalitén inom den psykiatriska vården. 
Vidare utges en sammanställning av begrepp som visat sig vara betydande för de anhörigas 
upplevelse av en god vård såsom värdighet, trygghet, delaktighet, tillfrisknande samt en 
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hälsofrämjande omgivning. Anhöriga upplevde att sjukvården kunde utgöra ett stöd genom att 
bara finnas där och ge möjlighet för samtal och tillfällen för dem att uttrycka sina känslor. Det 
ansågs även betydelsefullt att tala med någon som hade fördjupad kunskap om sjukdomen. 
Att personen som var sjuk medicinerades med antipsykotiska läkemedel ansågs även det vara 
till hjälp för att hantera vardagen med en bestående sjukdom som i detta fall schizofreni 
(Mcauliffe, 2014).  McNeil (2013) ger i sin intervjustudie en beskrivning av att människor 
skulle vilja bli mer involverade i vården av deras anhörig. De lyfter vikten av information om 
psykisk ohälsa i stora drag, vad specifika sjukdomar innebär och vad det finns för hjälp att få. 
Att få tala med människor i liknande situationer kunde ha en positiv inverkan på de anhöriga 
då de fick upplevelser om att de inte var ensamma. Enligt Nordby, Kjonsberg och 
Hummelvoll (2010) hade de flesta anhöriga goda erfarenheter av mötet med vården, även om 
det fanns undantag.  Utöver vad sjukvården kunde bistå med framför även Mcauliffe et al. 
(2014) att det kunde finnas andra faktorer som anhöriga ansåg stödjande och fördelaktiga i 
deras situation. För de som hade religiös anknytning kunde det fungera som en tröst och ett 
stöd. Att hålla sig sysselsatt, ta semester och ha en positiv attityd var exempel på strategier för 
att underlätta i vardagen. 
 
För allmänsjuksköterskor är kunskap och förståelse om de anhörigas upplevelser viktigt för 
att kunna stödja de anhöriga, och för att kunna utföra en patientcentrerad vård. Studien 
kommer att belysa ett viktigt perspektiv för alla sjuksköterskor inom alla delar av sjukvården. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
	
Studien har sin utgångspunkt i vårdvetenskapen och i systemteorin.Vårdvetenskapen har sin 
grund i ett patientperspektiv där synen på och upplevelsen av hälsa är subjektiv. 
Livsvärldsbegreppet är centralt och tillträde till livsvärlden är en förutsättning för att vården 
ska utgå ifrån ett patientperspektiv. Målet med vårdvetenskapen är att stärka patientens 
hälsoprocesser för att uppnå hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Systemteorin grundar sig i en helhetssyn på människan och livet på jorden. Delar bildar 
tillsammans en helhet som skänker mening och innebörd. Patienten ses inte som en ö, helt 
avskuren från omvärlden, utan som en del i ett sammanhang, i ett system. Förändringar i en 
del av systemet påverkar hela systemet. (Öquist, 2008). En familj är ett exempel på ett system 
där varje familjemedlem är en del av en större helhet. Då en familjemedlem drabbas av 
sjukdom eller ohälsa påverkas hela familjen, på olika sätt och i olika mån, vilket leder till 
förändrade roller och rutiner (Benzein, Hagberg och Saveman, 2014). För denna studie 
kommer familjesystemet stå i fokus.  
 

Livsvärld 
Livsvärlden är var och ens personliga universum som bestämmer hur vi uppfattar och 
upplever oss själva, andra och allt som livet för med sig (Dahlberg & Segesten, 2010). För att 
kunna förstå de anhörigas upplevelser av att vara anhörig behöver vi få tillträde till deras 
unika livsvärld. Att studera självbiografiska böcker som anhöriga själva har författat ger oss 
goda möjligheter att få en inblick i hur deras livsvärldar ser ut och eventuellt förändras. 
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Välbefinnande 
Välbefinnande är en känsla av att må bra och att vara nöjd med livet, samt att klara av att 
genomföra det man vill. Den som har kraft och mod att leva och känner lust till livet kan 
också sägas känna välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Känslan av välbefinnande 
kan även råda vid sjukdom och ohälsa (Ibid). Det borde således också kunna gälla för de 
anhöriga. Studien kan komma att belysa vad som skänker glädje och välbefinnande för dem.   

Lidande 
Upplevelsen av lidande ter sig olika och är högst personlig. Inom vården påträffas tre sorters 
lidande; livslidande, något i människans livsföring eller rådande livssituation gör att hon lider. 
Sjukdomslidande, handlar om sjukdomsdiagnos eller de symtom och behandlingsformer som 
sjukdomen för med sig. Vårdlidande, är det lidande som uppstår i vårdsituationen när något i 
relationen mellan patient och vårdare inte fungerar (Wiklund, 2009). I denna studie ligger 
intresset på att studera om och hur lidandet kan komma till uttryck hos de anhöriga till en 
person med psykisk sjukdom. 
 
 

PROBLEMFORMULERING 
	
Enligt tidigare forskning är det uppenbart att anhöriga som lever nära en person med psykisk 
sjukdom själva kan påverkas negativt på olika sätt och i olika grad. Forskning har även visat 
att anhöriga ibland är i behov av stöd i olika form. I sjuksköterskans arbete ingår att lyfta 
blicken från den enskilde och se till hela systemet kring patienten. Anhörigperspektivet kan 
vara en aspekt som av olika skäl ibland förbises inom vården. Därför efterfrågas mer kunskap 
om anhörigas situation och om hur de upplever välbefinnande och lidande. Med bakgrund av 
det ställer vi oss frågan vad sjuksköterskan kan bistå de anhöriga med, och på vilket sätt? För 
att få svar på denna fråga krävs att de anhörigas upplevelser blir belysta. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
	
Hur upplever de anhöriga mötet med sjukvården? 

Hur påverkas de anhörigas hälsa? 

Hur påverkar de rådande samhällsattityderna de anhörigas situation? 

SYFTE 
	
Syftet var att belysa upplevelser av att vara anhörig till en person med psykisk sjukdom. 
 

METOD 
	
Studien har utformats som en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats. Enligt Polit 
och Beck (2012) lämpar sig en kvalitativ metod bäst när upplevelser av ett fenomen ska 
studeras. Dahlborg-Lyckhage (2012) menar att självbiografier är ett relevant material när 
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anhörigas upplevelser av hälsa, ohälsa, lidande och vårdande ska analyseras. 
 

Datainsamling 
Studien baserades på fem självbiografiska böcker innehållande anhörigas upplevelser av att 
leva ihop med en person med psykisk sjukdom. Sökningen efter böckerna skedde i LIBRIS 
nationella bibliotekskatalog. Första sökningen gjordes med användning av sökordet Psykisk* 
(se bilaga 1) där fick vi först 1267 träffar. Därefter avgränsades antalet träffar genom att 
sökordet Lz* lades till vilket resulterade i 231 träffar. Sökningen avgränsades även till böcker 
befintliga på Linnéuniversitetets bibliotek för att enkelt få tillgång till dessa, detta resulterade 
i 60 träffar. Att böckerna skulle vara skrivna på svenska var den sista avgränsningen som 
gjordes och då återstod 58 träffar. Därefter identifierades de böcker som var skrivna av 
anhöriga. Sammanfattningar av samtliga böcker lästes och de som var mest relevanta för 
studiens syfte valdes sedan ut (se bilaga 2). 
 

Urvalsförfarande 
Fem självbiografier valdes ut där anhöriga skildrade sina upplevelser av livet nära en person 
med psykisk sjukdom. Då liknande resultat framkommit ur böckerna och de setts svara på 
studiens syfte ansågs det tillräckligt med fem självbiografier. Inklusionskriterierna för urvalet 
i litteraturstudien var att böckerna skulle vara skrivna på eller översatta till svenska för att 
undvika språkliga missförstånd. Böckerna skulle vara skrivna av de anhöriga själva, just för 
att få fram deras unika upplevelser. Att författarna till litteraturstudien inte skulle ha läst 
böckerna tidigare kom att bli ett exklusionskriterium för att inte låta tidigare föreställningar 
påverka resultatet.  
 
För att kvalitetsbedöma de fem utvalda självbiografierna och konstatera att innehållet stämde 
överens med studiens syfte användes en kvalitetsbedömningsmall (se bilaga 3) (Segesten, 
2012). Resultatet av kvalitetsbedömningen ledde till att alla fem självbiografier valdes ut och 
ansågs relevanta för studien. 

Dataanalys 
Analyseringen av urvalet skedde utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys (Tabell 1). 
Författarna läste enskilt all litteratur och plockade på egen hand ut väsentligt material i form 
av meningsbärande enheter som vidare jämfördes och diskuterades med varandra. Därefter 
valde författarna gemensamt ut vilka som kom att ligga till grund för analysen. Nästa steg i 
analysen var att texten i enheterna skulle kondenseras, vilket innebär att de förminskas och 
blir lättare att hantera. Vidare förseddes meningsenheterna med koder för att sätta en etikett 
på det centrala i innehållet. Koderna kunde ha liknande innehåll vilket slutligen gjorde att 
författarna kunde kategorisera dem och utforma underkategorier och huvudkategorier som 
sedan användes i resultatet för att presentera de gemensamma faktorerna som återfunnits i 
självbiografierna (Graneheim & Lundman, 2004).  Relevant för analysen var även att i största 
möjliga mån försöka sätta egna föreställningar åt sidan. Dahlborg-Lyckhage (2012) menar att 
genom att inta ett öppet och följsamt förhållningssätt under analysprocessen kan man undvika 
att texten blir påverkad av egna antaganden och istället låta den visa sig i all sin komplexitet.  
 
Tabell 1. Exempel på hur analysprocessen gått till.  
Meningsbärande enheter  Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

 

Jag oroar mig, precis som Oro inför hur Fördom Begränsad av Skam och 
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Aaron varnade mig för, 
över hur Sallys 
klasskamrater kommer att 
reagera på hennes 
förändring – hånet, 
grymheten, det instinktiva 
avvisandet som är 
människors vanliga 
reaktion på galenskap. 
(Greenberg, 2009, s.171) 

andra kommer 
att reagera på 
dotterns 
sjukdom 

rädsla skuldkänslor 

Egendomligt nog känner 
jag för första gången en 
djup lättnad över att 
berätta för någon om 
mamma och höra denna 
lärare säga att hon sett att 
något var på tok. (Holman, 
2005, s.221) 

Känner lättnad 
av att berätta 
för någon om 
situationen 

Att bli 
sedd och 
få dela 
med sig 

Att dela på 
bördan 

Kraft att härda 
ut och fortsätta 
kämpa 

 

Forskningsetiska aspekter 
Studien har baserats på självbiografier där författarna själva valt att dela med sig av sina 
upplevelser och gett samtycke till att andra får ta del av materialet. Självbiografierna är 
således offentliggjorda och utgivna för allmänheten, vilket innebär att texter och citat kan 
användas utan författarnas tillåtelse (SFS, 1960:729). Därav har ingen stor vikt behövt läggas 
kring Helsingforsdeklarationens (2013) samtyckeskrav, informationskrav eller 
konfidentialitetskrav. Däremot måste författarna ta hänsyn till nyttjandekravet för att försäkra 
sig om att materialet endast använts till studien och inget annat syfte. Likaså har resultatet 
redovisats med noggrannhet så att inte innehållet förvanskats. I vilket syfte författarna till 
självbiografierna har skrivit sina böcker överlåts till bokförlaget att bedöma. Denna studiens 
författare kan endast utgå ifrån att böckerna är skrivna med samtycke från den psykiskt sjuke 
och i syfte att belysa upplevelser. 
 

RESULTAT 
	
Resultatet baseras på en analys av fem självbiografier som presenteras genom fyra 
huvudkategorier samt deras respektive underkategorier (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Kategorier. 

Underkategori Huvudkategori 

Den sjuke i fokus 
Relationer  
Oro inför framtiden 

En förändrad livssituation 

 

Känsla av att bli sviken av vården 
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Andras fördomar 
Begränsad av rädsla 
Att klandra sig själv 

Skam och skuldkänslor 

Vårdens betydelse  
Att dela på bördan 
Tecken på förändring till det bättre 

Kraft att härda ut och fortsätta kämpa 

 

En förändrad livssituation 
De anhörigas liv fick en annan utformning då deras familjemedlem drabbades av psykisk 
sjukdom. Den sjuke sattes i fokus och det återstod mindre och mindre tid åt sig själv och 
andra relationer. Dessutom upplevde de numera en oro över hur allting skulle gå, huruvida 
den sjuke skulle tillfriskna och hur framtiden skulle se ut. 
 

Den sjuke i fokus 
Anhöriga till personen med psykisk sjukdom upplevde en stor förändring i det vardagliga 
livet i takt med att deras anhörig blev sjuk. Den sjuke sattes helt i fokus och resterande 
medlemmar i familjen anpassade sig efter honom eller henne. De vanliga aktiviteterna som 
tidigare utformat familjens liv och skänkt glädje och välbefinnande i vardagen ställdes ofta in. 
Att alla runt omkring den sjuke drabbades på ett eller annat vis skildras i majoriteten av 
böckerna. De anhörigas egna liv blev bortprioriterat och allt handlade om att hjälpa den sjuke. 
Och när de inte var upptagna med att hjälpa så fanns det ständiga tankar om den sjuke som 
tog över och skapade distans till både arbete och socialt umgänge.  
 
Trots att de anhöriga upplevde starka känslor valde de att hålla de för sig själva bäst de kunde. 
Antingen för att de ville visa sig starka inför den sjuke och andra eller för att de var rädda att 
göra situationen värre om de uttryckte sin ilska eller frustration. Detta gav tillslut en känsla av 
att bli kvävd i sina egna känslor.  
 

Till slut tar hon boken och stoppar ner den i diskvattnet. Håller den nertryckt som om hon försöker 
dränka den. Jag skriker av ursinne, men inser att det bara är inom mig. I själva verket står jag stilla 
och tyst med hängande armar och knutna händer. (Holman, 2005, s. 103-104) 

 
Till följd av att de anhöriga glömde bort att ta hand om sig själva påverkades deras egen hälsa 
negativt. De anhöriga upplevde svårigheter med att sova och tyckte sig lida av sömnbrist. 
”Jag känner hela tiden hur oron far genom kroppen. Om jag somnar vaknar jag genast, som 
om det vore omöjligt att förlora medvetandet mer än några minuter i taget.” (Greenberg, 
2009, s.172). Koncentrationssvårigheter och ibland sviktande minne var också det något de 
upplevt sig fått. Att gå runt med en ständig ångest och förtvivlan gjorde inte bara att de 
anhöriga upplevde ett stort lidande mentalt utan gav de också fysiska smärtor. ”Det visade sig 
att fett hade lagt sig runt mina tarmar så att de inte kunde röra sig normalt. Läkaren 
konstaterade också att det som verkligen hade orsakat mina smärtor var all den psykiska 
stress som jag fått gå igenom.” (Ersson Eriksson, 2007, s. 98). 
 
Sjukdomstillståndet utvecklade ett förändrat beteende hos den drabbade vilket var för de 
anhöriga både smärtsamt och frustrerande att bevittna. ”Riktigt så här har mamma aldrig 
tidigare pratat, och det ger mig en chock.” (Holman, 2005, s. 33). Några av de anhöriga 
beskriver hur de utsatts för våld i samband med förändringen.”Hon vände sig mot mig, tog 
tag i mitt huvud och dunkade det in i väggen. Jag svimmade nästan av smärtan.” (Ersson 
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Eriksson, 2007, s. 54). De upplevde att den sjuke var så annorlunda att de inte längre kändes 
som samma person. Längtan av att få tillbaka den gamla personen i sitt liv blev då stor. En 
annan önskan som också skildrades i en av böckerna var att den anhöriga ville fly från 
situationen eller till och med önskade att den sjuke försvann eller dog.  
 

Relationer 
“Den natten sov jag ingenting. Nervöst vandrade jag omkring medan Jessica och Moa låg i 
sina sängar och följde mig med blicken. Jag hade nästan glömt bort deras oro mitt i 
alltihopa.” (Ersson Eriksson, 2007, s.32). Som följd av att den sjuke stod i centrum glömde 
de anhöriga bort att vårda sina andra relationer inom familjen och till sina vänner. Någon 
berättade hur den påfrestande situationen i deras vardag ledde till att de inte fann någon ork 
att ta kontakt med vänner, vilket fick de att känna sig ensamma. 
 
I två av böckerna beskrev de anhöriga hur deras relation till sin partner påverkats på ett 
negativt sätt. Att energin i äktenskapet försvunnit, att gräl förekom allt oftare och att de till 
och med kände sig som främlingar inför varandra. Den anhörige vars partner var den som led 
av en psykisk sjukdom, beskrev hur deras relation var en ständig balansgång då han var inne i 
en manisk period. “Han tål nästan ingenting i dessa dagar, utom gott vin, god mat, vänligt 
bemötande, inklusive sex. Jag är helt matt och inte så intresserad längre, eftersom jag är för 
arg.” (Inczeédy-Gombos och Moberg, 1999, s.158). 
 

Oro inför framtiden 
Hur man som anhörig skulle stå ut med att leva i denna situation var något som upptog deras 
tankar. Och hur det skulle gå för den sjuke, skulle han eller hon bli bättre? Eller kunde det bli 
sämre än vad det redan var? Ovissheten var ett lidande för de flesta och ledde ofta till 
sömnproblem. En anhörig beskrev en oro och rädsla som fanns över att själv bli som sin sjuka 
mamma. 
 
Det fanns också en oro i samband med behandlingsprocessen. De anhöriga var oroliga för om 
en viss behandling skulle fungera och huruvida den var ofarlig. Biverkningar av behandlingen 
var också något som upplevdes som skrämmande, speciellt om det var någon biverkning man 
inte blivit informerad eller förvarnad om. Att inte se några friskhetstecken kunde ge ett 
förlorat hopp om en medicinsk lösning.  
 

Jag har under den här sista tiden sagt att så länge hon kan sova och äta (själv) och att hon inte är 
våldsam antingen mot sig själv eller oss, kan vi försöka ta oss framåt, tills det vänder. Nu står vi vid 
vägens ände, vi klarar inte det här längre, ingen av oss. (Hedkvist, 2010, s.35). 

 
En anhörig var rädd att hon skulle börja hata sin partner om han inte tillfrisknade snart. Hon 
kände även en ekonomisk oro då hennes man slängde bort pengarna under hans maniska 
perioder. 
 

Känsla av att bli sviken av vården 
”Jag upplevde att större delen av tiden vi var inlagda var det jag som pratade och fick möta 
hennes ångest. Det var aldrig någon av sjukvårdspersonalen som frågade hur jag eller den 
övriga familjen mådde eller hur vi orkade.” (Ersson Eriksson, 2007, s. 45). 
I hopp om att bli hjälpta sökte sig de anhöriga till vården. Men upplevelsen av att inte bli 
involverad i vården av sin familjemedlem gjorde att de anhöriga kände ett svek från vårdens 
sida. Det kunde handla om att de inte fick någon information, inte fick delta i samtal eller att 
läkarna inte mötte deras åsikter. De anhöriga upplevde sig bortglömda, vilket de ansåg vara en 
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brist i vården. Någon anhörig berättade att hon kände sig krympa som människa när hon 
vistades på avdelningen. 
 
En annan negativ upplevelse de anhöriga varit med om i vården var ett dåligt bemötande. 
Personalen verkade inte ha tid för att bemöta de anhöriga på ett respektfullt sätt. Ett dåligt 
bemötande av en läkare ledde till ett minskat förtroende för denne. Det dåliga bemötandet 
kunde innebära att de anhöriga blev skuldbelagda, hånade eller att en läkare inte höll sitt löfte. 
Vilket gjorde att några av de anhöriga ville anmäla läkarna eller lasarettet.  
 
”Jag försöker förklara för doktor I att Adam är sämre än jag trodde, att han visade mig ett 
kontrakt där han anställt en sekreterare för 30 000 francs i månaden. Denna upplysning gör 
inget intryck.” (Inczeédy-Gombos och Moberg, 1999, s.68). Missnöjet kunde även röra sig 
om att de anhöriga inte upplevde att deras sjuke familjemedlem fick den vård som de 
förtjänade. Kompetensen hos vården ifrågasattes när den sjuke skickades hem trots att han 
eller hon inte upplevdes vara frisk av de anhöriga. Det kunde också gälla då läkarna inte 
kunde sätta någon diagnos eller när man tyckte miljön på avdelningen var intetsägande, dyster 
och helt enkelt inte vårdande. 
 

Skam och skuldkänslor 
”I takt med att Emelie blev svartare och svartare ökade min skuld och skamkänsla. Den var 
faktiskt så stor att jag under en tid inte såg hur Emelie egentligen mådde.”(Ersson Eriksson, 
2007, s.17). Stigmatiseringen av psykisk sjukdom påverkade de anhöriga negativt och ledde 
till ytterligare påfrestningar i ett redan ansträngt läge.  

Andras fördomar 
De flesta anhöriga betonade att det finns en koppling mellan psykisk sjukdom och skam. 
Några trodde att det har sin grund i okunskap och rädsla. Några har även fått tron bekräftad då 
de har särbehandlats på grund av sin sjuka familjemedlem. ”Så fort vi kommer in på kaféet 
himlar killen bakom disken med ögonen, som om han haft det tveksamma nöjet att ha med oss 
att göra tidigare. Sedan fortsätter han demonstrativt låtsas som om vi inte finns.” (Greenberg, 
2009, s.26). Några var också mer eller mindre övertygade om att det finns en tydlig skillnad 
mellan synen på psykisk sjukdom och fysisk sjukdom. ”Däremot blir jag lite förvånad över 
att telefonen är så tyst. Det är många som vet att vi är hemma och att E har drabbats av 
psykisk sjukdom. De kanske hade ringt mer om hon hade brutit benet, nu är telefonen väldigt 
tyst.” (Hedkvist, 2010 s.25). 

Begränsad av rädsla 
”Jag kunde höra gamla röster som påminde mig om hur man alltid sett på psykisk ohälsa. 
Tänk att dessa fördomar fortfarande lever kvar.”(Ersson Eriksson, 2007, s.41). Många oroade 
sig för vad folk skulle tycka och tänka och lade därför stor möda på att försöka hålla 
sanningen om familjesituationen hemlig. En anhörig rådde sin sjuka familjemedlem att inte 
berätta om sina upplevelser av sjukdomen. Några upplevde det svårt att prata om hur det 
egentligen låg till och särskilt svårt var det att berätta för den egna släkten. För en anhörig 
ledde rädslan till att hon inte vågade låna böcker om psykisk sjukdom på biblioteket. En 
annan berättade att rädslan för att hennes dotter skulle bli stämplad som psykiskt sjuk gjorde 
att hon inte sökte hjälp av psykiatrin. En anhörig beskrev sina skamkänslor när han hämtade 
ut psykofarmaka på apoteket. 

Att klandra sig själv  
Många anhöriga frågade sig varför just de hade blivit drabbade. De rannsakade sig själva och 
någon tog på sig skulden för det som hade inträffat. De upplevde att de svek den sjuke när de 
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lämnade dem på sjukhuset. Skuldkänslor för olika saker fanns mer eller mindre frekvent hos 
de anhöriga tillsammans med känslan av att inte räcka till. Flera anhöriga upplevde en 
maktlöshet och en sorg över att inte kunna hjälpa den sjuke, samtidigt som de kände skuld för 
att inte finnas till för resten av familjen. ”Karusellen av dåligt samvete och att inte räcka till 
för något av mina barn snurrade bara fortare och fortare”(Ersson Eriksson, 2007, s. 36). 

Flera anhöriga tänkte mörka tankar om den sjuke vilket sedan ledde till skuldkänslor. ”Och 
sedan genomströmmas jag av hemska skuldkänslor. Hur har jag någonsin kunnat önska livet 
ur henne?”(Holman, 2005, s.219). 

Kraft att härda ut och fortsätta kämpa 
Situationen för de anhöriga var i flera avseenden påfrestande och sågs av många som en 
ständig kamp, ifrån vilken det inte kunde ge sig. En anhörig beskrev sina känslor såhär:  

Jag tittade på min svarta lilla unge och fick tårar i ögonen. Jag kände hur det värkte i hjärtat av 
hopplöshet men jag lovade mig själv att det inte spelade någon roll vad som än hände. Jag tänkte 
fortsätta slåss för att mitt barn skulle bli friskt igen. (Ersson Eriksson, 2007 s.61).  

För de anhöriga var det viktigt att, situationen till trots, hålla humöret uppe och försöka se det 
positiva i saker och ting. Stödet från vården och familjen var något som bringade hopp och 
kraft i flera avseenden. 

Vårdens betydelse 
Flertalet anhöriga upplevde sig någon gång sedda och bekräftade av sjukvårdspersonalen. För 
vissa var det sällsynt, för andra mer vanligt förekommande. Upplevelsen bland samtliga var 
odelad positiv. Några menade också att det var till stor hjälp när läkaren såg deras sjuka 
familjemedlem som en människa istället för en diagnos. Några menade att det var skönt att 
någon lyssnade och visade förståelse för deras situation. En anhörig beskrev en vårdkontakt 
som tillmötesgående, hjälpsam och stöttande. 

Flera anhöriga upplevde sig delaktiga i vården och kände en lättnad över det. En anhörig 
beskrev att det gavs möjlighet att resonera med läkaren angående vårdens genomförande och 
behandlingsalternativ. En annan tyckte att det var guld värt att bli uppdaterad om vad som 
hände. 

En anhörig kände sig hoppfull när en vårdpersonal fick bra kontakt med hans sjuka 
familjemedlem. För en annan förstärktes hoppet då de fick glädjande provsvar. För en anhörig 
blev hennes sjuka familjemedlems sjukhusvistelse en chans för henne att slappna av och ta 
igen lite sömn. ”De fyra veckor som mamma var inlagd på sjukhus var de bästa i mitt liv 
sedan jag var liten. Är det hemskt att säga så? Det är sant.” (Holman, 2005, s.202). 

Att dela på bördan 
Många anhöriga fann stöd i den svåra situationen i den egna familjen. Att uthärda tillsammans 
gav hopp och kraft att fortsätta kämpa. Det kunde också ha positiva effekter på familjens 
känsla av samhörighet. En anhörig beskrev det såhär: ”Den här mycket svåra händelsen som 
vi har varit med om, som familj, har stärkt oss både som individer och grupp. Vi hade inte 
klarat det här utan varandra och naturligtvis inte utan hjälp och stöd från sjukvården.” 
(Hedkvist, 2010, s.70). Samma anhörig berättade att familjen avlastade varandra i kampen för 
den sjuke familjemedlemmen. 

För flera anhöriga har det varit viktigt att få dela med sig av sina upplevelser. I vissa fall har 
det handlat om att få prata med någon utanför familjen såsom en psykolog eller skolpersonal. 
I andra fall kunde det handla om att ge utlopp för sina känslor inför familjen. En anhörig 
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önskade att det hade funnits andra anhöriga att prata med. Istället fick olika internetforum 
fungera som ett substitut. 

Tecken på förändring till det bättre 
För de anhöriga var glimtar av förbättring en källa av glädje varifrån de hämtade kraft och 
energi. Dessa stunder kunde de anhöriga ibland referera till som stunder av normaltillstånd. 
Saker som gjorde de anhöriga glada var saker som de tidigare tagit för givna. Vid dessa 
tillfällen var sjukdomen i det fördolda och allt var mer eller mindre som det skulle. En 
anhörig kände sig i en sådan stund trygg och älskad av sin sjuka familjemedlem, en annan 
beskrev det som ren lycka att se sin sjuka familjemedlem sova en hel natt. En tredje kände 
glädje över att kunna prata med den sjuke, och en fjärde blev glad över att den sjuke brydde 
sig om sitt utseende. “Det är som om det skett ett mirakel. Normaltillståndets mirakel, hoppet 
om ett vanligt liv.” (Greenberg, 2009, s.201). För flera anhöriga ingav dessa tecken på 
förändring hopp och tro på en ljusare framtid. För några var utskrivning från sjukhuset något 
som också ingav hopp. 

Att få en paus eller bara att veta att man snart kommer få en paus i ansträngningen det innebar 
att vara anhörig, ledde till att några anhöriga bättre kunde hantera situationen och uthärda den. 
”Eftersom jag vet att jag ska flytta kan jag slappna av något. Jag kommer snart därifrån. Jag 
kommer att kunna leva.” (Holman, 2005, s.218). Flera anhöriga längtade efter en vanlig 
vardag. För en anhörig innebar det en stor lättnad att säga nej och ställa krav på den sjuke. 

DISKUSSION  
	
Studiens syfte är att belysa upplevelser av att vara anhörig till en person med psykisk 
sjukdom. Hur upplevs mötet med vården, hur påverkas de anhörigas hälsa och hur påverkar 
de rådande samhällsattityderna deras situation är frågor som fått avgränsa syftet. I resultatet 
framkommer att de anhöriga lever i en påfrestande situation, näst intill ohållbar som skapar 
både psykiskt och fysiskt lidande. Uppslukande känslor kring skam och skuld blandat med 
oro inför framtiden är vanligt förekommande. Upplevelse av välbefinnande kan dock i viss 
mån uppstå vid stöd från omgivningen eller av att se tecken på ett normalt liv. Det kan i bästa 
fall ge energi till en fortsatt kamp och skapa hopp om framtiden 

Metoddiskussion 
Fem självbiografier ligger till grund för att finna de unika upplevelserna hos de anhöriga till 
personer med psykisk sjukdom. Det begränsade materialet vad gäller antal självbiografier kan 
göra det svårt att hävda att resultatet är representativt och är därför heller inte generaliserbart. 
När anhörigas upplevelser av hälsa, ohälsa, lidande och vårdande ska analyseras är 
självbiografier en relevant källa för inhämtning av analysmaterial menar Dahlborg-Lyckhage 
(2012). Varje självbiografi är kvalitetsgranskad av författarna enligt Segesten (2012) mall för 
källkritik. Att kvalitetssäkra och granska materialet ökar studiens trovärdighet. Trovärdighet 
och litterära kvaliteter bedöms även i samband med att förlagen gör bedömning kring 
utgivning av ett material (bilaga 3).  I samtliga självbiografier är det författarna själva som 
skildrar sina upplevelser vilket minskar risken för felaktiga beskrivningar och det i sin tur 
ökar studiens trovärdighet. En svaghet skulle däremot kunna vara det faktum att författarna 
själva väljer vad de vill dela med sig av och kanske rent av utelämnar upplevelser som skulle 
varit relevanta för studiens syfte. Likaså kan upplevelser ha gått förlorade genom att de 
kanske endast beskriver de starkaste minnena för att övriga glömts bort.  
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Två av självbiografierna är tio år gamla eller äldre vilket kan ses som en svaghet i studien. 
Vården och samhället kan ha utvecklats på dessa år. Däremot behöver inte upplevelsen av att 
vara anhörig till en person med psykisk sjukdom förändrats över tiden. Två av 
självbiografierna har författare från USA och resterande har svenska författare. Genom att ta 
del av berättelser både från Sverige och utlandet kan en bredare och fördjupad bild eventuellt 
möjliges.  
 
Syftet med studien skulle kunna uppfyllas genom en intervjustudie som metod för att fånga de 
anhörigas upplevelse. Då kan specifika frågor utefter syftet utformas och en djupare förståelse 
eventuellt nås genom att tillfälle för att ställa följdfrågor då ges. Men likväl kan en 
intervjustudie istället ge ett begränsat djup i datainsamlingen till följd av författarnas ovana att 
intervjua. En litteraturstudie baserat på vetenskapliga artiklar skulle även det vara en 
fungerande metod, men eftersom materialet då redan är påverkat av artikelförfattaren valdes 
självbiografier som informationskälla till studien. Självbiografierna anses svara an på studiens 
syfte och vara innehållsrika vilket ger en riklig beskrivning av hur det är att vara anhörig till 
en person med psykisk sjukdom. 
 
Genom att noggrant beskriva forskningsprocessen får läsaren ta del av hur författarna gått till 
väga och därav göra en egen bedömning av deras val vilket leder till en ökad tillförlitlighet till 
studien. Resultatets giltighet kan speglas i huruvida det som var avsett att beskrivas har lyfts 
fram, vilket författarna anses har uppfyllts. Att båda författarna läser och plockar ut de 
meningsbärande enheterna som kan kopplas till syftet i samtliga självbiografier bidrar även 
det till en ökad trovärdighet.  Författarna beaktar sin förförståelses betydelse, det vill säga hur 
den skulle kunna påverka resultatet och studiens trovärdighet. Under analysarbetet är 
författarna medvetna om sin förförståelse om ämnet som studeras vilket minskar risken att 
förutfattade slutsatser skulle påverka resultatet. (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 
Analysförfarandet genomfördes enligt Graneheim & Lundman (2004).  
 
Författarna presenterar resultatet genom användning av citat för att stärka innehållet. 
Dahlborg-Lyckhage (2012) menar att citat kan användas för att lyfta fram innebörden i texten 
samt göra den tydligare för läsaren. För att försäkra sig om att innehållet inte förvrängts har 
författarna varit noga i arbetet med citaten. 
 
Då upplevelser är unika hos varje individ är inte avsikten med resultatet att generalisera till 
fler anhöriga. Däremot kan studien bidra till en ökad medvetenhet om hur livet kan påverkas i 
samband med att någon i familjen drabbas av psykisk sjukdom. Likaså kan en bild ges av vad 
som kan främja anhörigas välbefinnande i liknande situationer och hur vården kan bemöta 
dem på bästa sätt. Polit och Beck (2010) menar att det är upp till läsaren av studien att på egen 
hand avgöra om innehållet går att generalisera till det kontext som läsaren befinner sig i.  

Resultatdiskussion 
I resultatet av huvudkategorin En förändrad livssituation upplever de anhöriga att allt fokus 
hamnar på den sjuke vilket får till följd att deras egna liv blir åsidosatta. Aktiviteter som 
familjen tidigare ägnat sig åt ställs nu allt oftare in på grund av den sjukes mående. Resultatet 
i denna studie visar också hur de anhörigas övriga sociala relationer, både inom och utom 
familjen, påverkas negativt av att fokus är på den sjuke. I Sjöblom, Wiberg, Pejlert och 
Asplund (2008) berättar de anhöriga hur de omorganiserar sina liv för att på bästa möjliga sätt 
kunna hjälpa och stödja den sjuke. De anhöriga beskriver att de lever i en ständig ovisshet 
över vad som komma skall, det leder också till att de aldrig kan planera något då allt är 
beroende av hur deras sjuke familjemedlem mår (Foster, 2010; Radfar, Fallahi-Khoshknab & 
Ahmadi, 2014). Den nya livssituationen leder till en dålig stämning i familjen (Barrio & 
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Hernandez, 2015). I Foster (2010) påverkas de anhörigas relation till den sjuke föräldern 
negativt medans relationen till den friska föräldern förstärks. Där beskrivs också att framtida 
relationer blir påverkade, vilket således kan visa sig som svårigheter att känna tillit till en 
partner (Ibid). Att fokus är på den sjuke leder också enligt resultatet i denna studie till 
svårigheter att fokusera på sitt jobb, vilket även finns beskrivet i Radfar et al. (2014). 
 
Resultatet i denna studie visar att de anhörigas hälsa påverkas negativt. Det kan till exempel 
yttra sig som sömnsvårigheter, oro, ångest eller stress, vilket ibland även leder till fysiska 
smärtor och åkommor. De anhöriga oroar sig för hur det ska gå för den sjuke, för sig själva 
och för familjen i framtiden, kommer det att ske någon förbättring? Liknande erfarenheter 
beskrivs i Radfar et al. (2014) där de anhöriga lider av ständig stress på grund av 
familjesituationen, vilket till slut leder till utmattning. Den ständiga stressen leder ibland 
också till att de anhöriga drabbas av högt blodtryck (Barrio & Hernandez, 2015). I studien av 
Foster (2010) upplever sig de anhöriga ångestfyllda och deprimerade över den rådande 
situationen samtidigt som de känner en oro för att i framtiden ärva sjukdomen. Det beskrivs 
även i Radfar et al. (2014) där de anhöriga oroar sig för framtiden. Precis som Öquist (2008, 
s. 9-14) beskriver systemteorin är de anhörigas livs och hälsopåverkan bevis på att hela 
familjen påverkas när en individ blir psykiskt sjuk. 
 
Resultatet av huvudkategorin Känsla av att bli sviken av vården visar att de anhöriga inte blir 
sedda av vården. Till följd av detta upplever de anhöriga en maktlöshet då de inte görs 
delaktiga i vården av deras sjuke familjemedlem, vilket i sin tur leder till ett vårdlidande för 
dem. I studien av Radfar et al. (2014) menar de anhöriga att det endast är den sjuke som är i 
fokus för vårdpersonalen. Liknande beskrivningar återfinns i Foster (2010) och Sjöblom et al. 
(2008) där de anhöriga inte görs involverade i vården trots en vilja att vara det. Då de inte får 
någon information upplevs situationen energikrävande och hopplös och de anhöriga söker, 
enligt Sjöblom et al. (2008) information på andra ställen. Något som skiljer sig från resultatet 
i denna studie är att de anhöriga ser det som problematiskt när vårdgivare byts och de tvingas 
byta sjukhus (Ibid). Dahlberg och Segesten (2010, s. 118-121) menar att de anhöriga ska 
inkluderas i ett patientcentrerat vårdande. Vidare kan de anhöriga både ha positiv och negativ 
inverkan på den sjukes situation. Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2014, s. 23-35) 
förändras roller i familjen när någon familjemedlem drabbas av sjukdom (Ibid). 
Systemförändringen som sker i den berörda familjen kan alltså påverka den sjuke både 
positivt och negativt. För sjuksköterskan är det därför viktigt att vara uppmärksam och notera 
effekterna av familjens sociala samspel, för att i vårdsituationen kunna sätta in åtgärder som, 
så långt det är möjligt, främjar hälsa och minskar lidande för alla inblandade. 
 
I resultatet av huvudkategorin Skam och skuldkänslor framkommer det att stigmatiseringen 
kring psykisk sjukdom leder till lidande och utgör en begränsning i de anhörigas liv. Rädslan 
för vad andra ska tycka och tänka kan till exempel leda till att de inte söker hjälp av 
sjukvården eller att de inte vågar prata om situationen. Liknande erfarenheter beskrivs av 
Radfar et al. (2014) där de anhöriga finner det svårt att acceptera att en familjemedlem 
drabbats av en psykisk sjukdom och därför undviker att söka professionell hjälp. Sjöblom et 
al. (2008) beskriver hur de anhöriga upplever att de möts av fördomar och anklagelser av 
vårdpersonal. Att de anhöriga känner sig skuldbelagda av vänner och bekanta skildras i Barrio 
och Hernandez (2015) där de anhöriga menar att de till och med blir skuldbelagda av 
individer inom familjen. Det stämmer väl överens med resultatet i denna studie där de 
anhöriga får erfara andras fördomar i olika miljöer och sammanhang. Enligt Dahlberg och 
Segesten (2010) är det viktigt för sjuksköterskan att göra sig själv medveten om sina fördomar 
och sin förförståelse (Ibid). Genom att synliggöra dem kan dem utmanas och tillåtas att 
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förändras eller suddas ut. Enligt Öquist (2008) påverkas hela systemet när en del förändras 
eller skadas (Ibid). Då en individ drabbas av en psykisk sjukdom förändras systemet runt 
individen och därmed också samhällets sätt att se på och bemöta den drabbade och dennes 
anhöriga. De anhöriga är väl medvetna om de rådande samhällsattityderna vilket således 
påverkar hur de väljer att hantera den uppkomna situationen. Systemförändringen som då sker 
är till synes destruktiv och kan leda till ett ökat lidande för den drabbade familjen. 
 
Resultatet i denna studie beskriver hur de anhöriga klandrar sig själva och tar på sig skulden 
för det som drabbat deras familjemedlem. Känslan av maktlöshet och att inte räcka till leder 
till att de anhöriga skuldbelägger sig själva. Detta återspeglas i Barrio och Hernandez (2015) 
där det förekommer känslor av maktlöshet och sorg över att se sin sjuka familjemedlem 
förändras utan att kunna förhindra det. Psykisk sjukdom leder ofta till ett förändrat beteende 
hos den sjuke. Enligt resultatet i denna studie är det smärtsamt och frustrerande för de 
anhöriga att bevittna denna förändring. För de anhöriga i Foster (2010) leder förändringen i 
beteende till att de har svårt att skilja på vad som är sjukdomen och vad som är personen 
bakom sjukdomen (Ibid). Anhöriga upplever en frustration över förändringen samt en rädsla 
som grundar sig i okunskap för det som sker. De upplever situationen som om de har förlorat 
den sjuke familjemedlemmen och känner en stor sorg över det (Barrio & Hernandez, 2015). 
Situationen innebär ett sjukdomslidande för den drabbade individen och för de anhöriga som, 
liksom den sjuke, lider på grund av sjukdomen. 
 
Resultatet av huvudkategorin Kraft att härda ut och fortsätta kämpa visar att de anhöriga 
upplever det som en lättnad att få vara involverade i vården av deras sjuka familjemedlem 
vilket bidrar till deras känsla av välbefinnande. Resultatet beskriver också vården som en 
välkommen avlastning för de anhöriga. Sjöblom et al. (2008) beskriver hur de anhöriga 
känner sig delaktiga i vården när de blir lyssnade på. Liknande känslor tas upp av Ewertzon, 
Andershed, Svensson och Lützén (2011) då de anhöriga upplever sig delaktiga när 
vårdpersonalen tar sig tid till att lyssna och svara på frågor. De beskriver också vikten av att 
få information och att den är riktig och sann. Vidare finns ett behov av att få olika former av 
stöd (Ibid). Det kan också anses positivt att den sjuke familjemedlemmen har ett litet antal 
vårdgivare och att dessa personer inte byts ut (Ewertzon et al., 2008). 
 
Resultatet och resultatdiskussionen i denna studie antyder att anhöriga till psykiskt sjuka 
personer behöver stöd och hjälp för att hantera situationen. Vad kan sjukvården göra bättre i 
detta avseende? Och vad kan sjukvården göra annorlunda för att underlätta för de anhöriga? 
Mer forskning efterfrågas också i syfte att identifiera orsaker till varför de anhöriga glöms 
bort eller ignoreras i vården. 

Slutsatser 
Denna studie visar att de anhöriga i stor utsträckning påverkas när någon individ i familjen 
blir psykiskt sjuk. Studien visar också att detta faktum inte alltid tas i beaktning av 
vårdpersonalen. Författarna anser att anhörigperspektivet måste lyftas och tillåtas en större 
plats i utbildningsprogram för vårdpersonal och ute på arbetsplatser.   
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Databassökning                                                                                                             Bilaga 1. 
 
Databas Sökord Antal träffar Utvalda biografier 
LIBRIS ”Psykisk*” 

 
Avgränsningar: 
 
+ ”Lz*” (biografier) 
 
+ Linneuniversitetet 
 
+ Böcker skrivna på 
svenska 
 
 

1267st 
 
 
 
231st 
 
60st 
 
58st 

 
 
 
 
 
 
 
 
5st 
 
Stulen barndom: två 
systrars uppväxt med 
en schizofren mor. 
(Holman, 2005) 
 
Den dagen då min 
dotter blev galen. 
(Greenberg, 2009) 
 
Jag är redan död: en 
mammas berättelse. 
(Hedkvist, 2012) 
 
Skuld, skam och 
rakblad. (Ersson 
Eriksson, 2007) 
 
Adams bok. 
(Inczeédy-Gombos & 
Moberg, 1999) 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

 

Sammanfattning av självbiografierna                                                                        Bilaga 2. 
 
 
Ersson Eriksson, Agnetha. Skuld, Skam & Rakblad, 2007. (Sverige) 
Författaren berättar om sin kamp för att hjälpa sin dotter Emelie som är självdestruktiv och 
har en bipolär sjukdom 2. Boken handlar om familjens resa under Emelies sjukdomstid. 
 
Greenberg, Michael. Den dagen min dotter blev galen, 2009. (USA) 
Den dagen min dotter blev galen är en bok baserad på en pappas upplevelser då hans dotter 
plötsligt drabbas av en svår psykisk sjukdom. I boken skildras ett liv av kaos, smärtsamma 
skuldkänslor, oro och sluten psykiatrisk vård ur en faders perspektiv.  
 
Hedkvist, Lena. Jag är redan död: en mammas berättelse, 2010. (Sverige) 
Läsaren får följa hur en familjs liv tar en ny vändning då dottern drabbas av en djup 
depression. Författaren skildrar sin kamp om att få tillbaka sin dotter och tar oss genom både 
upplevelser av vardagen och vården.  
 
Holman, Virginia. Stulen barndom - två systrars uppväxt med en schizofren mor, 2005. 
(USA) 
Boken handlar om författarens mamma som blir psykiskt sjuk. De båda systrarna blir 
kidnappade av sin egen mor och blir en del av mammans schizofrena värld. 
 
Inczeédy-Gombos, Adam & Moberg, Åsa. Adams bok, 1999. (Sverige) 
Adams bok handlar om Åsa och Adams liv under Adams bipolära tillstånd. Här får man ta del 
av hur det är att vara manodepressiv samtidigt som ett närståendeperspektiv beskrivs.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

 

Kvalitetsgranskning av självbiografier enligt Segesten (2012, s.54)                  Bilaga 3 (1). 
  
  
·   Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap osv? 
 
·   Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i 

fråga? 
 
·   Vem/vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har 

de, vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft? 
 
·   När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att 

förstå innehållet, av annan orsak? 
 
·   Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte? 
 
·   På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde? 
 
 
 
 


