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Sammanfattning 
Enligt Socialtjänstlagen har anhöriga som grundläggande rätt att få stöd som underlättar 
vården av deras närstående. I Sverige vårdar, hjälper och stödjer över 1,3 miljoner människor 
regelbundet en närstående (Socialstyrelsen, 2015). Med sina kunskaper och erfarenheter 
spelar därför  anhöriga en viktig roll i den närståendes liv. Tidigare forskning visar  att 
anhöriga får ta ett stort ansvar och känner sig lämnade till sig själva i vården av sin närstående 
(Ali, 2013).  

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse kring hur anhöriga som vårdar närstående 
med psykisk ohälsa upplever sin vardag. En kvalitativ metod har använts och totalt fyra 
intervjuer genomfördes med anhöriga mellan 25-35 år. I analysen av resultatet framkom tre 
teman med sex underkategorier. Resultatet analyserades utifrån begreppen normalitet, 
resilience, coping och teorierna stigmatisering och identitet tillsammans med tidigare 
forskning.  

Studiens resultat visar att anhöriga till personer med psykisk ohälsa tidigt förstod att den 
närståendes tillstånd i relation till andra vuxna människor var annorlunda. Medan en del 
anhöriga hade en rädsla över att bli smittade med samma psykiska sjukdom som sin 
närstående, upplevde majoriteten att de blev stämplade som sjuka enbart genom association. 
Anhöriga hade under sin uppväxt en stor önskan om att få vara normal. I vården av sin 
närstående har anhöriga många gånger fått ta ett ofrånkomligt ansvar. Genom att acceptera 
den närståendes psykiska ohälsa, fanns det en rädsla bland de anhöriga om att de 
normaliserade den närståendes sjukdom. 
Slutligen ger författarna rekommendationer till det sociala arbetets praktik om att anhöriga är 
en stor grupp som inte bör ignoreras. Verksamma socialarbetare behöver i en större 
omfattning ta vara på anhörigas upplevelser och därmed bemöta den anhöriges behov av stöd.  
 
Nyckelord: anhörig, anhörigperspektivet, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
According to the Social Services Act relatives have a fundamental right to receive support 
that facilitates the care of their related. In Sweden 1,3 million people regularly nurture, 
support and assist a related. With their knowledge and experience the relatives therefore plays 
an important role in the life of the related. Previous research shows that relatives take a lot of 
responsibility and feel left to themselves in the care of their related (Ali, 2013). 
The purpose of this study is to gain a better understanding of how relatives caring for a related 
with mental disorders experience their everyday lives. A qualitative approach was used and a 
total of four interviews were conducted with relatives between the ages of 25-35. The analysis 
of the results revealed three themes with six subcategories. The results were analyzed on the 
theoretical concepts of normality, resilience, coping and the theories stigma and identity along 
with previous research. 
The results show that relatives of people with mental illness early realized that the related 
parties state in relation to other adults were different. While some relatives had a fear of 
becoming infected with the same mental illness as their related, the other experienced that 
they were labeled as diseased only by association. Relatives had during their childhood a great 
desire to be normal. In the care of their loved one the relatives had to take a responsibility that 
many times perceived as inevitable. By accepting the related parties mental illness, there was 
a fear among the relatives that it normalized the related parties illness. 
Finally, we make recommendations to the social work practice that relatives is a large group 
that should not be ignored. Active social workers need to a greater extent seize the relatives 
experiences and thus respond to the relatives need for support. 
 
Key notes: mental illness, relatives to persons with mental illness, relatives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Förord 
Ett stort tack till våra deltagare som delat med sig av sina känslor och erfarenheter. Utan er 
hade denna studie varit omöjligt att genomföra. Det har varit otroligt givande och lärorikt att 
få ta del av er upplevelser och historier. 
 
Vi vill också tacka vår handledare Stefan Persson. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra som klarat av att göra ett intensivt jobb tillsammans. 
Vi har tillsammans förverkligat studiens genomförande och tar därmed gemensamt ansvar för 
uppsatsen alla delar.  
 

Havjin Mohammadpour & Khaled Farhad 
 
Karlstad 2017-01-05 
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1. Inledning 
 

Jag har sett hur den där skiten alltid tär på dig, jag kommer kriga för din 
skull och finnas där för dig, när du stupar nästa gång så vill jag bära dig, låt 
mig vara din soldat (Albin- Din soldat EP, 2014). 

Tänk dig att du står längst upp på ett berg, den du älskar allra mest hänger över kanten. Ditt 
motiv är att hjälpa henne att komma upp. Du misslyckas, hon faller sakta ner mot ravinen. 
Maktlösheten du känner av att inte har lyckats rädda personen du älskar tar över.  Detta är en 
del av vardagen för 1,3 miljoner anhöriga  i Sverige som lever med personer med psykisk 
ohälsa. Med sina kunskaper och erfarenheter spelar anhöriga en viktig roll i vården av sin 
närstående (Socialstyrelsen, 2015). I denna studie har fokus lagts på hur anhöriga som vårdar 
om sina närstående upplever sin situation. 

 
1.1 Problemformulering 

Över 1,3 miljoner människor i Sverige vårdar, hjälper och stödjer regelbundet en närstående 
(Socialstyrelsen, 2015). Hustrun till maken med schizofreni, maken till hustrun med 
alkoholproblem, barn till föräldrar med psykisk ohälsa, föräldrar till barn med depression och 
brodern till systern med ett funktionshinder är bara några få exempel där anhöriga kan behöva 
ge vård. Över 400 000 människor i Sverige ger dagligen vård till närstående med varierande 
behov av stöd (Socialstyrelsen, 2015).  

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa har enligt socialtjänstlagen en grundläggande rätt 
att få stöd som underlättar vården av sin närstående. 1 juli 2009 trädde en ny bestämmelse 
fram i socialtjänstlagen 5 kap. 10§. Från att alla anhöriga bör till ska ha stöd. 

10 § Socialnämnden ska erbjudas stöd för att underlätta för de personer som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har ett funktionshinder (SFS 2009:549). 

Trots detta påvisar forskning (Ali, 2013) att anhöriga till personer med psykisk ohälsa 
upplever det som svårt samt saknar tydliga anvisningar på vart dem ska vända sig för att få 
professionellt stöd. Det framkommer också att anhöriga till personer med psykisk ohälsa 
upplever sig åsidosatta, ignorerade, exkluderade och lämnade till sig själva i vården med sin 
närstående. Upplevelsen av att vara anhörig till personer med psykisk ohälsa beskrivs som att 
bli övergiven med ett ansträngande och ofrånkomligt ansvar (Ali, 2013; Weimand et al., 
2011). 

Forskning visar också att anhöriga till personer med psykisk ohälsa upplever att bekanta 
saknar kunskap och förståelse för dennes situation, vilket kan medföra att den anhörige 
vänder sig till sin närstående istället för att vända sig till någon i sin omgivning. Vidare har 
det även visat sig att anhöriga till personer med psykisk ohälsa blir påverkade i sitt vardagliga 
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liv och får ofta använda en stor del av sin tid för att vara mer tillgängliga än de faktiskt orkar 
med (Ali, 2013). 

Då psykisk ohälsa är vanligt förekommande och inte bara påverkar den som drabbas utan 
också den som är anhörig undersöks anhörigperspektivet. I tidigare forskning har fokus varit 
på personer med psykisk ohälsa, vi vill därmed i denna studie lägga en större fokus på 
anhöriga. Psykisk ohälsa kan studeras ur flera perspektiv beroende på vem som står för 
beskrivningen, många anser att det är ett biomedicinskt fenomen, en del som ett psykologiskt, 
medan andra ser det som ett socialt problemen. Psykisk ohälsa studeras i denna studie som ett 
socialt problem (se avsnitt koppling till socialt arbete). 
!
1.2 Koppling till socialt arbete 

Fortfarande finns det ett starkt tabu kring psykisk ohälsa, något som det inte pratas öppet om. 
Barnen som Skerfving (2005) intervjuat för sin avhandling berättar att det var första gången 
som de pratat med någon utanför familjen. Tystnaden är väldig, både inom den egna familjen 
och utåt. Kanske kan anhöriga prata med sin andra förälder, och möjligen någon gång med 
sina syskon, men det finns ofta få ord och lite kommunikation om problemet i dessa familjer. 
Pratas det inte om det tror många anhöriga att det inte finns någon annan som har det som de. 
Sen blir det heller inte lättare när samhället stämplar en. Det gör att många får svårt att be om 
stöd när de behöver det. Stigmat blir inte bättre när media ger en negativ bild om psykisk 
ohälsa. Att psykiskt sjuka är galningar som blir frisläppta och skjuter folk på stan (Skerfving, 
2005). När historier som dessa sprids vill människor inte berätta att de är anhöriga, risken blir 
att andra tror att dennes närstående är farlig. 
 
1,3 miljoner människor i Sverige är idag anhöriga till personer med psykisk ohälsa 
(Socialstyrelsen, 2015). Det är inte orimligt att anta att anhöriga är en stor resurs för samhället 
i vården av sina närstående. Anhöriga lämnas många gånger med ett ofrånkomligt ansvar och 
förbises av personal i vården (Weimand et al., 2011; Ali, 2013). Socialtjänstlagen reviderades 
2009 och i 5 kap. 10§ ändrades formuleringen från att alla anhöriga bör till skall ha stöd. Efter 
denna ändring i socialtjänstlagen kom Socialstyrelsen (2016) med rekommendationer om 
tillämpning av ovanstående lagändring till Sveriges kommuner.  Rekommendationen från 
Socialstyrelsen och lagändringen av socialtjänstlagen visar på att anhörigas insats om att dra 
ett tungt lass i vården med sin närstående bekräftas. Detta ska i sin tur bidra till att verksamma 
inom det sociala arbetet minskar negligeringen av anhöriga och ger denne stöd vid behov.  
 
1.3 Förförståelse 

Under en av författarnas praktik på rättspsykiatrin har en händelse avgjort ämnesvalet för 
studien. En patient med schizofreni vars dotter skulle emigrera till Nordamerika besöker sin 
pappa för att ta farväl. Mötet visade sig ha en markant skillnad på upplevelser vad det gäller 
dottern och pappan. Pappan sammanfattar mötet som mycket positivt medan dotterns 
hysteriska gråt fick summera mötet. 

Förförståelse av denna händelse har gjort att författarna ser anhöriga med nya ögon. Vi förstår 
nu att det inte bara den närstående som påverkas av sin psykiska sjukdom utan även den 
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anhöriga som får dra ett tungt lass (jfr Ali, 2013).  Vi tror att dotterns hysteriska gråt har sin 
grund i att förlora någon som tidigare varit frisk. 
 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få en ökad kunskap och förståelse för hur anhöriga till personer med 
psykisk ohälsa upplever sin vardag och situation.  

– Hur upplever anhöriga sin situation av att leva med en person med psykisk ohälsa? 
 

1.5 Studiens avgränsning 

Vi har valt att undersöka upplevelsen av att vara anhörig till personer med psykisk ohälsa. 
Fokus ligger på anhörigas känslor och inte den närståendes. Då psykisk ohälsa är ett vitt 
begrepp har fokus varit på anhöriga till personer med olika typer av psykisk ohälsa. Gruppen 
son intervjuats är unga vuxna anhöriga mellan 25-35 år med närstående inom kärnfamiljen 
alltså mamma, pappa och barn (Nationalencyklopedin, 2017).. Vi har därför exkluderat 
anhöriga med närstående utanför kärnfamiljen.  
 

1.6 Begreppsdefinition 

I detta avsnitt följer en redovisning över de centrala begrepp som används i studien. 

1.6.1 Anhörig och närstående 

Socialstyrelsens (2016) definition på begreppen anhörig och närstående har använts i studien. 
Den närstående är den som tar emot vård- och omsorg medan den anhörige är den som ger 
vård- och omsorg. Socialstyrelsen använder sig i sin tur av regeringens proposition  Stöd till 
personer som vårdar eller stödjer närstående (Prop. 2008/09:82 s. 11 och 12).  
 
1.6.2 Normalitet 
Svensson (2007) skriver att begreppet kom till allmän användning under 1820-talet. Hon 
påtalar att begreppet normal ingår där normaliteten är det friska och där det finns ett begrepp 
som utpekar det motsatta, det vill säga det onormala och det sjuka. 

I studien har vi valt att visa det normala utifrån det friska och det onormala utifrån det sjuka. 
När vi talar om normalitet menar vi på vad som ses som normalt enligt normen och vad som 
skall eftersträvas. 

 

1.6.3 Psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa kan ha en övergripande definition som kan användas beroende på 
sammanhang. Det kan innefatta allt ifrån självrapporterade besvär av nedstämdhet och oro, till 
psykiska besvär som depression och schizofreni. Psykisk ohälsa kan övergå till ett syndrom 
som vården kan identifiera utifrån vissa diagnostiska kriterier. Begreppet psykisk ohälsa kan 



4 
 

innebära både lindrigare psykiska besvär och mer allvarligare former av psykisk sjukdom 
(Socialstyrelsen, 2013).  
Eftersom vi avser att intervjua anhöriga som vårdar sina närstående är det inte orimligt att 
anta att det i de flesta fall innebär att den närstående har en diagnos som härrör till exempelvis 
schizofreni, vanföreställningar och bipolär sjukdom.  
 
1.6.4 Stigmatisering 

Med stigmatisering menar vi social stämpling. Goffman (1990) skriver om hur vissa attribut 
kan reducera en hel människa till enbart det som stigmat står för. Stigma återkommer i tre 
olika former, kroppsliga, karaktärmässiga och gruppstigma (Goffman, 1990). I studien talar vi 
om stigma som en utmärkning av en person på grund av en eller flera ovanstående former av 
stigma. 

1.7 Uppsatsens disposition 

I kapitlet Tidigare forskning presenteras tidigare forskning som är relevant för studien och 
som tar upp bemötandet av anhöriga i kontakten med vården, deras upplevelser av att vara 
anhörig samt hur de upprätthåller familjen som en enhet.  

I kapitlet Metod presenteras det tillvägagångssätt som vi har haft i utförandet av denna studie. 
Dessa inkluderar val av metod, vetenskapsteoretisk tradition, litteratursökning, urval, 
genomförande, analys av data, reliabilitet, validitet och överförbarhet samt etiska 
överväganden.  

I kapitlet Teoretisk referensram presenteras de teorier och teoretiska begrepp som kommer att 
använda i analysen av vår empiri.   

I kapitlet Resultat presenteras resultat som vi har fått fram, utifrån de intervjuer som vi har 
haft med anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 

I kapitlet Analys kommer vi att presentera det resultatet från kapitlet Resultat och göra en 
innehållsanalys med hjälp av tidigare forskning och teoretisk referensram.  

I kapitlet Diskussion redogörs resultatdiskussion med hjälp av tidigare forskning, en 
metoddiskussion kring tillvägagångssättet. Förslag till det sociala arbetets praktik avslutar 
studien i sin helhet.  
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2. Tidigare forskning 
Vi kommer i detta kapitel att redovisa tidigare forskning som anknyter och är relevant för vår 
studie. Avsnittet är indelat i följande rubriker: Bemötandet av anhöriga, upplevelsen av att 
vara anhörig, upprätthållandet av familjen som en enhet samt en av sammanfattning av 
ovanstående delar. 

2.1 Bemötandet av anhöriga 

I en kvalitativ studie undersöktes bemötandet av anhöriga till personer med psykisk ohälsa av 
psykiatrins personal. Majoriteten av anhöriga upplevde att de blivit bemötta på ett dåligt sätt, 
även om det däremot fanns en del som tyckte att bemötandet hade varit positivt (Weimand et 
al., 2011). Anhöriga upplevde att psykiatrin inte tog sitt ansvar i vården av deras närstående 
och det har lett till att anhöriga känt sig lämnade med ett ansträngande och ofrånkomligt 
ansvar. Anhöriga menar att om vården av den närstående varit tillräcklig från psykiatrins sida, 
hade anhöriga på ett mer framgångsrik sätt kunnat hantera sin egen situation (Weimand et al,. 
2011). De anhöriga som kommer i kontakt med psykiatrin i vården med sin närstående känner 
sig ofta förbisedda och inte tagna på allvar. Detta kan vara en av anledningarna till att tilliten 
till den formella vården har minskat (Ali, 2013).  

Det framkommer att många anhöriga önskar att få en inbjudan till att delta i den formella 
vården av sina närstående men negligeras ofta. Att inkludera anhöriga kan vara viktigt 
eftersom de ofta besitter värdefull information om sina närstående, då de lever tillsammans 
med den närstående och känner till viktiga detaljer kring dennes psykiska tillstånd, har koll på 
sjukdomshistorien samt det senaste händelseförloppet i sjukdomen (Ali, 2013). Psykiatrin 
saknar dock ofta förmåga att ta vara på den närståendes sociala nätverk (Moberg, 2005).          

Unga anhöriga till personer med psykisk ohälsa upplever ofta  att stödet från deras sociala 
nätverk är otillräckligt. De hade önskat att få mer bekräftelse angående sin situation (Ali, 
2012). Många anhöriga vet heller inte hur de skall berätta för sitt sociala nätverk att de är 
anhörig, då de upplever att bekanta i det sociala nätverket inte vet hur de skall hantera 
informationen. Istället vänder sig den anhörige till sin närstående för att på så sätt undvika att 
blanda in utomstående (Ali, 2013). Det framkommer också att anhöriga offrar en stor del av 
sin tid för att kunna finnas till hands. Anhöriga befinner sig ofta i skärningspunkten mellan 
ansvaret för sitt eget liv och sina närståendes (Syrén, 2010; Ali, 2013).  
 

2.2 Upplevelsen av att vara anhörig 

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa upplever sig ofta  fångade i sitt dagliga liv. Det har 
resulterat i att anhöriga känt sorg, ilska, frustration och ensamhet. Anhöriga känner sig oroliga 
över sin närstående och har svårt att hålla tillbaka de känslor de känner (Ali, 2013). De 
hanterar sina känslor själva och tänker på allt som är positivt i situationen. Däremot har det 
inte varit lätt att hantera negativa känslor. Särskild inte med tanke på att den närstående som 
tidigare varit  ”normal” i relation till sitt tidigare tillstånd, plötsligt är förändrad gällande 
humör och personlighet. Många anhöriga upplever en stor sorg över den närståendes plötsliga 
förändring, men ignorerar det och fokuserar istället på den närståendes välbefinnande (Ali, 
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2013). Anhöriga som vårdade  en familjemedlem upplevdes som mer irriterade i sitt dagliga 
liv än anhöriga som vårdade en vän (Ali, 2013).  

Många anhöriga känner att det stöd som finns att få, inte är det stöd som de är i själva verket 
är i behov av. Det stöd som finns är heller inte alltid riktad mot rätt målgrupp, och att 
informationen som finns från diverse intresseorganisationer inte upplevs som tillräckligt 
seriösa (Weimand et al., 2011; Ali, 2013). Anhöriga upplever det som svårt att veta vart de 
skall vända sig för att få stöd, en av anledningarna till detta är att det saknas tydliga 
instruktioner på vart de kan vända sig  (Ali, 2013).  Anhöriga känner att den närståendes 
sjukdom påverkar chansen till att ha andra relationer och har en negativ inverkan på redan 
befintliga relationer (Östman & Kjellin, 2002). Genom att stärka det sociala nätverket hos 
anhöriga underlättades belastningen vården av deras närstående (Magliano et. al., 2002). 
Anhöriga som hade stöd från sitt sociala nätverk, använde sig av problemorienterade 
copingstrategier,  på så vis blev belastningen i vården av den närstående lättare. Medan 
anhöriga som inte hade stöd från sitt sociala nätverk använde sig av mindre effektiva 
copingstrategier och därmed upplevde en högre belastning (Magliano et al. (2002).  

Psykiska sjukdomar har en sak gemensamt med fysiska sjukdomar, det är rädslan för ”smitta”. 
Som anhörig kan denne bli ledsen när de träffar sin närstående som ex. går igenom en 
depression eller helt enkelt får ångest av att träffa någon som har ångest. De anhöriga kämpar 
med vården av sina närstående tills de själva blir vårdfall (Moberg, 2005). Det är inte bara en 
rädsla för smitta som återfinns hos de anhöriga utan även en rädsla över att förlora sig själva 
och sin identitet (Syrén, 2010). 

Att vara anhörig är ofta associerat med en rad olika negativa perceptioner. Dessa perceptioner 
inkluderar en hög nivå av upplevd börda och känslor som skuld och skam över den 
närståendes sjukdom (Weisman de Mamani et al., 2016). De anhöriga blir många gånger 
stigmatiserade på grund av den närståendes sjukdom och blir därmed utmärkta genom enbart 
association (Östman & Kjellin, 2002). Omgivningens negativa attityder gentemot psykiska 
sjukdomar kan för de anhöriga innebära känslor av stigmatisering, vilket i sin tur leder till en 
minskad självkänsla och en sämre relation i familjen (Ewertzon et al., 2010). 

 
2.3 Upprätthållandet av familjen som en enhet 

I vardagslivet för de anhöriga och deras närstående finns en samexistens mellan kaos och 
lugn. Samtidigt som de strävar efter att upprätthålla ett lugnt och stilla liv skall de anhöriga 
hantera det som den närståendes sjukdom kan föra med sig (Syrén, 2010). Många anhöriga 
ansåg det som nödvändigt att leva med och anpassa sig till sina närståendes sporadiska 
humörsvängningar (Ali, 2013).  

Genom olika samtalsmetoder där familjen kan ha en dialog tillsammans, leder detta till att 
familjen upprätthålls som en enhet samtidigt som känslan av samhörighet och gemenskap 
förstärks och familjen blir till ett “vi” (Syrén, 2010). Familjeinterventioner kan leda till en 
minskning av familjens psykologiska belastning samt stress och därigenom förbättra 
relationen i familjen (Ewertzon et al., 2010). Familjen är av stor vikt när det kommer till 
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återhämtningsprocessen för den sjuke familjemedlemmen, samtidigt kan familjen genom att 
stå nära den sjuke riskera att själva bli socialt isolerade (Topor et al., 2006). 

 
2.4 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att anhöriga känner sig förbisedda och inte tagna på allvar när de 
kommer i kontakt med psykiatrin i vården av sina närstående. Majoriteten av  de anhöriga 
som kommer i kontakt med psykiatrin upplever ett dåligt bemötande från personalen 
(Weimand et al., 2011; Ali, 2013). Psykiatrin saknar många gånger förmåga att ta vara på den 
närståendes sociala nätverk (Moberg, 2005). Genom att stärka det sociala nätverket hos 
anhöriga underlättas belastningen som många anhöriga upplever i vården av sina närstående 
(Magliano et al., 2002). Vidare framkommer det att det stöd som anhöriga får inte alltid 
överensstämmer med de behov som de egentligen har. Det framkommer också att anhöriga 
finner det som svårt att veta vart dem ska vända sig för att få stöd, anledningen är att det 
saknas tydliga instruktioner på vart stöd finns (Weimand et al., 2011; Ali, 2013). 

Att vara anhörig är associerat med en rad olika negativa perceptioner, dessa inkluderar en hög 
nivå av upplevd börda och känslor som skuld och skam över den närståendes sjukdom 
(Weisman de Mamani et al., 2016) Många anhöriga blir ofta stigmatiserade på grund av den 
närståendes sjukdom, ofta enbart genom association (Östman & Kjellin, 2002).  
Forskning visar att anhöriga känner sig fångade i sitt dagliga liv, vilket i sin tur lett 
till  känslor som sorg, ilska, frustration samt ensamhet. Det framkommer också att anhöriga 
inte  berättar om sin situation för sitt sociala nätverk, utan i stället vänder sig till sin 
närstående, då de upplever att personer i deras bekantskap inte kan hantera informationen 
(Ali, 2013.). Anhöriga eftersträvar efter att upprätthålla en samexistens mellan ett lugnt och 
stilla liv med det som den närståendes sjukdom kan föra med sig (Syrén, 2010). Många 
anhöriga ansåg det som nödvändigt med att leva och anpassa sig till sina närståendes 
sporadiska humörsvängningar (Ali, 2013).  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs de begrepp och teorier som kommer att användas i analysen av 
empirin. Teorierna och begreppen som valdes kan kopplas till anhörigas upplevelser till 
personer med psykisk ohälsa. De teorier och teoretiska begrepp som tas upp är stigma- och 
identitetsteori (Goffman, 1990; Hinshaw, 2007) och normalitet, resilience och coping 
(Svensson, 2007; Skerfving, 2005; Tornstam, 2011 m.fl.). Utöver teorierna och de teoretiska 
begreppen kommer också tidigare forskning användas för att analysera resultatet. 

3.1 Stigma och identitet 

I antikens Grekland trodde människan på olika former av märkning, olika stigman skulle 
avslöja någonting ovanligt och dåligt hos moralen på personen som var utpekad. Genom att 
märka människor med ex. ett brännmärke kunde de enkelt se om personen varit en slav, 
kriminell eller en förrädare. Personen som blev märkt skulle undvikas, inte minst på offentliga 
platser (Goffman, 1990).  

Idag är stigmatisering ofta associerat med en djup skam och degradering, buren av en person 
som av samhället enbart ses utifrån sin grupptillhörighet. Personen som blir stigmatiserad kan 
många gånger avhumaniseras, detta för att de normala i samhället skall kunna fortsätta 
stigmatisera personen utan att behöva rättfärdiga sitt beteende (Hinshaw, 2007).  

Enligt Goffman (1990) finns det tre olika former av stigman, det kroppsliga, det 
karaktäristiska och gruppstigmat.  Det kroppsliga stigmat innefattar  olika fysiska 
deformationer i form av exempelvis handikapp. Det karaktärmässiga stigmat menar på en 
karaktär som anses vara avvikande mot rådande normer i samhället, exempelvis  människor 
med ett missbruk eller människor med psykisk ohälsa. Gruppstigman består av ras, 
nationalitet och religion. Gruppstigman kan på ett linjärt och jämlikt sätt smitta alla 
medlemmar i en familj eller alla i en grupp enbart genom association (Goffman, 1990). 

Här nedan redogöras etnisk identitet och dess koppling till psykisk ohälsa.  
Observera att etnisk identitet och etnicitet inte är samma sak. Etnisk identitet handlar om 
grupptillhörighet och upplevelsen av att tillhöra eller vara medlem av en etnisk grupp, men 
även om hur andra personer uppfattar huruvida någon person tillhör en viss grupp eller inte 
(Almqvist, 2006). Almqvist (2006) menar att ett sökande efter en identitet aktualiseras enbart 
när möjligheten finns till att utveckla två olika identiteter, när en person anser sig ex. ha både 
en svensk och en somalisk identitet. Den svenska identitet, som är en majoritet i svenska 
samhället krockar med den somaliska identiteten som ur ett etnisk synpunkt ses som en 
minoritet. Om vi ser på detta sökande efter en identitet utifrån psykisk ohälsa och delar in 
identiteterna i det “friska” och “sjuka”, kan vi då se en parallell. En person som växer upp 
under ”normala” förhållanden, där alla medlemmar i familjen är “friska” och inte lider av 
någon psykisk ohälsa, har ingen önskan om att försöka utveckla någon annan identitet. 
Eftersom denne redan tillhör en majoritet i samhället, en grupp där alla medlemmar anses vara 
“friska”. Träffar vi däremot på en person som inte har en ”normal” familj och där alla 
familjemedlemmar är sjuka, ökar chansen för att personen söker att utveckla en identitet, då 
denne först och främst tillhör en minoritet i samhället (där alla medlemmar som tillhör 
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personens grupp, inte anses vara “friska”), samt nu har två olika identiteter att välja mellan. 
Nämligen identifikationen mot antingen det ”friska” eller det ”sjuka” (Almqvist, 2006) 

Det finns två olika sorters människor i relation till stigmatisering. På ena sidan har vi den som 
är misskrediterad, och på den andra sidan den som är misskreditabel. Den personen som har 
en misskrediterad identitet, har ofta ett stigma som redan är känt eller bli känt för oss när vi 
träffar personen för första gången. En person som däremot har en misskreditabel identitet, har 
ett stigma som denne är medveten om och som försöker dölja (Goffman, 1990). 

 
3.2 Coping 

Coping kommer från engelskans to cope with och är ett uttryck för de metoder so används för 
att kunna hantera antingen problem eller stressorer i vardagen (Tornstam, 2011). Det handlar 
om hur individen på ett kognitivt sätt bedömer en situation och dess innebörd, och vilka 
resurser denne använder för att kunna hantera en situation (Westling et al. 2010). Dessa 
resurser kan bestå av antingen personliga (inre) eller samhälleliga (yttre) resurser (Gitterman, 
2011). I de personliga resurserna ingår förmågan att kunna lösa problem, vara flexibel, 
motiverad, motståndskraftigt, optimistisk och ha ett bra självförtroende. De samhälleliga 
resurserna kan bestå av sociala grupper som familj, vänner och grannar, myndigheter samt 
olika institutioner. När dessa copingstrategier har en bra effekt upplevdes en lättnad. 
Upplevdes däremot ett misslyckande kan konsekvenserna leda till ytterligare stress 
(Gitterman, 2011). 

Två av de mest betydande coping strategierna är; problemfokuserad coping samt 
känslofokuserad coping. I den problemfokuserade copingen fokuserar individen på vad som 
kan förändra dennes situation och hjälpa denne att minska och hantera sina stressorer. 
Känslofokuserad coping handlar däremot om att individen upplever en känsla av hopplöshet 
som i sin tur leder till att denne inte anstränger sig för att förändra sin situation (Lazarus & 
Lazarus, 2006). Dessa copingstrategier kompletterar ofta varandra. Hos en del personer är ett 
försök till en förändring av sin situation mer värd än att acceptera och vara nöjd med den 
nuvarande situationen.  Medan vissa andra hellre väljer att acceptera sin nuvarande situation 
än att försöka förändra den (Lazarus & Lazarus, 2006).  

De olika copingstrategierna kan ibland i vissa situationer och under en upplevd stress 
samarbeta. Men innan en person kan påbörja hanteringen av sina stressorer måste denne först 
ta kontrollen och förstå orsaken över sina negativa känslor.  Då personen inte får någon form 
av framsteg i problemlösningsprocessen kan det bli svårt att göra sig av med de negativa 
känslorna. Ett sätt att undgå detta är att blockera negativa känslor så att individen kan påbörja 
problemlösningsprocessen (Gitterman, 2011). 

 
3.3 Normalitet 

Trots att vi inte till vardags grubblar över begreppen normer och normalitet är dessa centrala 
perspektiv i vardagslivet. Inom socialt arbete studeras människors vardagsliv. Normer och 
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normalitet blir därför centrala och därmed av stor vikt att reflektera över om vilka normer det 
finns och vad som ses som normalt i tider och sammanhang (Svensson, 2007). 

Svensson (2007) ställer frågan på vem som vill vara normal? Om det är hög status att vara 
originell eller annorlunda. Om det ligger i dagens ideal att vara avvikaren hellre än 
normaliteten? Svaret kan vi finna i sammanhanget. Många vill vara rikare än andra för att på 
så vis avvika, eller vara mer känd än andra och därmed synas mer och många vill helt enkelt 
ha bättre service än andra. Oftast strävar människor efter att vara mer än de normala, 
supernormal eller över det normala. För många kan det räcka bara de inte är som alla andra 
medan andra strävar efter att vara precis som alla andra. 

Normalitet kan vara eftertraktad, någon människor ser upp till, någon som människor vill vara 
som, någon som är som alla andra. Frågan som poppar upp i jämförelse med avvikaren är; 
vem vill inte vara normal? Få människor vill vara fattigare än andra, eller synas mindre än 
andra eller få sämre service än andra (Svensson, 2007). Det som är normalt varierar över tid. 
Inom olika vetenskaper definieras normalitet på olika sätt. Begreppet “normal” började 
användas under 1800-talet i betydelsen “vanlig” eller “typisk”. Svensson (2007) skriver att 
begreppet kom till allmän användning under 1820-talet. Hon påtalar att begreppet normal 
ingår där normaliteten är det fiska och där det finns ett begrepp som utpekar det motsatta, det 
vill säga det onormala och det sjuka. 

3.4 Resilience 

Det finns inget enkelt samband mellan föräldrars psykiska sjukdom och en ogynnsam 
utveckling hos barnet (Skerfving, 2005). Tidigare forskning (se Werner & Smith, 1982) visar 
att barn med psykisk sjuka föräldrar kan växa upp till egna individer med förmågan att arbeta, 
älska och leva. Barn har visat sig ha bättre förutsättningar och är bättre rustade att klara av 
påfrestningar än vuxna människor. Dock är det viktigt att påpeka att barn inte är känslolösa 
varelser som inte plågas av svåra upplevelser, inte känner och minns sådant som är svårt, utan 
har helt enkelt en bättre återhämtningsförmåga jämfört med vuxna (Skerfving, 2005).  

Barn som har förmågan att växa och blomma trots svåra situationer kallas för maskrosbarn 
(Skerfving, 2005). En av anledningarna till varför dessa barn har en förmåga att stå emot 
psykiska påfrestningar är på grund av deras resilience, ett motstånd som återfinns i 
omgivningens påverkan på barnet. Den motståndskraft som dessa barn besitter är inte statisk, 
utan förändras över tid och när situationen kräver det (Skerfving, 2005). Det som är av stor 
vikt för hur pass detta resilience eller motståndskraft utvecklas är individens känslomässiga 
bakgrund, ex. relationen mellan barnet och dess föräldrar. Denna relation blir avgörande för 
vilka strategier som barnet utvecklar, för att kunna skydda sig mot stressfyllda situationer 
(Skerfving, 2005). 

3.5 Sammanfattning 

Stigmatisering och identitet leder många gånger till att en person får en användning av olika 
copingstrategier (Goffman, 1990; Hinshaw, 2007; Almqvist, 2006; Tornstam, 2011). En 
människa som utsätts för stigmatisering eller hamnar mellan två identiteter blir också utsatt 
för olika stressorer och kan då behöva använda sina personliga eller samhälleliga resurser för 
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att kunna hantera den stressen. Hur någon person kommer till att bli stigmatiserad har i stor 
mån att göra med vad samhället anser som normalt och som passar in i de olika fack som vi 
har skapat som en samling för all normalitet (Svensson, 2007). En människa som går igenom 
all ovanstående kanske aldrig kommer kunna bli “normal”, dock har det visat sig finnas de 
individer som har en oerhörd stark återhämtningsprocess (Skerfving, 2005).  

Teorierna coping och identitet samt begreppen normalitet, resillience och stigma är av stor 
relevans för vår analys av resultatet. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa stigmatiseras 
ofta som någonting avvikande då psykisk ohälsa ses som en tabu och ingen normalitet. 
Anhöriga hamnar mellan två identiteter och söker en identifikation gentemot antingen den 
“sjuka” eller den “friska” identiteten.. De anhöriga utsätts för en stor börda och får hantera 
många känslor och kan i samband med detta uppleva stress. Genom olika copingstrategier kan 
de anhöriga hantera de stressorer i vardagen som deras närståendes sjukdom bär med sig.  
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4. Metod 
I det här kapitlet redovisar de metodologiska utgångspunkterna samt det tillvägagångssätt som 
valts i genomförandet av studien. För att kunna besvara vårt syfte och frågeställning 
genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 
Fenomenologin används som ett  utgångspunkt tillsammans med ett induktiv 
tillvägagångssätt. 

Då kvalitativ forskningsmetod kan hjälpa oss att få en djupare förståelse för människors 
upplevelser har metoden tillämpats i studien (Malterud, 2014). Silverman (2011) menar på att 
val av metod skall ha sin grund i det undersöks. Den kvalitativa forskningsmetoden valdes i 
och med studien syftar till anhörigas känslor och upplevelser.   
 
4.1 Vetenskapsteoretisk tradition 

Ett fenomenologiskt perspektiv kommer att användas som behandlar sambandet i det 
empiriska materialet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Fenomenologin har sin utgångspunkt i 
den subjektiva upplevelsen av ett visst fenomen. Då utgångspunkten ligger i det subjektiva 
har forskaren ingen önskan om att undersöka det objektiva (Alvesson & Sköldberg, 2008). I 
denna studie ligger intresset på de anhörigas upplevelser (subjekt) och inte varför personerna 
är anhöriga (objekt). Kvale & Brinkman (2009) menar på att forskarnas användning av ett 
fenomenologiskt perspektiv visar på ett gediget intresse av att förstå ett visst fenomen utifrån 
subjektets (de anhörigas i detta fallet) upplevelser, och en förklaring av upplevelsen.   

4.2 Litteratursökning 

För att få kunskap inom området gjordes en litteratursökning för att hitta aktuell och relevant 
litteratur.  De databaser som användes var SwePub, LIBRIS för litteratur och forskning samt 
Diva för artiklar och avhandlingar.  De sökord som användes var: 

Sv;  psykisk ohälsa, anhöriga till personer med psykisk ohälsa, anhörigperspektiv  

Eng; mental illness, mental disorder, relatives/next-of-kin/family to persons with mental 
illness.  

4.3 Urval 

Vid genomförandet av studien utfördes fyra intervjuer med anhöriga till personer med 
psykiska ohälsa. Författarna ville rikta in sig på unga vuxna anhöriga och eftersökte därför 
anhöriga i åldern 25-35.  Till studien eftersöktes anhöriga med lång erfarenhet av att vara 
anhöriga och hade därför målgruppen anhöriga till närstående inom kärnfamiljen, det vill 
säga, mamma, pappa, syskon. Respondenterna valdes ut slumpmässigt och kom ifrån olika 
delar i Sverige. Av sex tillfrågade anmälde fyra  intresse för deltagande i studien. Urvalet har 
utgått ifrån ett strategisk urval som varit styrt av frågeställningen (Malterud, 2014). De 
respondenter som intervjuades var en dotter till en pappa med schizofreni, en dotter till en 
mamma med vanföreställningar, en son till en mamma med schizofreni och en syster till ett 
syskon med bipolär sjukdom. Eftersom genomförandet av kvalitativa intervjuer är 
tidskrävande och det material i form av data är väldigt brett nöjde vi oss med fyra intervjuer.  
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4.4 Insamling av data 

November 2016 kontaktades en anhörigkonsulent som arbetar med anhöriga till personer med 
psykisk ohälsa. Anhörigkonsulenten hjälpte oss att publicera ett informationsbrev på det 
sociala nätverket Facebook. Informationsbrevet publicerades i en grupp för anhöriga som 
varit i kontakt med anhörigkonsulenten. Samtidigt publicerade vi samma inlägg på det sociala 
nätverket Facebook, i en grupp för tjejer. Detta för att utöka våra möjligheter till fler 
deltagare. Inlägget innehöll studiens syfte, och att vi eftersökte anhöriga till personer med 
psykisk ohälsa. Svar erhölls av två tjejer som var medlemmar i  tjejgruppen och som var 
intresserade av att delta i studien. Det visade sig att tjejerna passade in i studiens målgrupp. 
Vidare vände sig författarna till ett förbund för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 
Förbundet gav oss kontaktuppgifter till tre anhöriga som kunde tänka sig att delta i studien. 
Ett informationsbrev (se bilaga 1) sickades till samtliga personer och fick därefter svar på att 
två av tre personer var intresserade av att delta i studien.  

Tillsammans med deltagarna kom författarna överens om tid och datum för utförandet av en 
telefonintervju. En timme avsattes för varje intervju, vilket också visade sig vara tillräckligt 
med tid. Inför intervjuerna skrevs en intervjuguide utifrån fyra teman; dåtid, nutid, omgivning 
samt stöd och delaktighet (se bilaga 2). Dessa teman skrev utifrån studiens syfte det som 
författarna önskade undersöka. Under varje tema formulerades frågor som låg till grund för 
intervjun men som inte på något sätt skulle styra intervjupersonens möjlighet till att tala fritt.  

Den metod som användes  kallas för semi- eller halvstrukturerad metod, intervjun baseras på 
olika teman och syftar till att undersöka respondenternas egna tolkningar och beskrivningar av 
ett viss fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). Temana var:  dåtid som syftade till att få en 
bakgrundsinformation om den anhörige. Temat nutid, har syftat till att reda på den nuvarande 
situationen. Tredje temat behandlar omgivningen, vi har försökt att få en bild av den anhöriges 
sociala nätverk. Fjärde och sista temat stöd och delaktighet, har varit att undersöka om den 
anhörige har varit delaktig i vården med sin närstående samt hur det ultimata stödet till 
anhöriga skulle kunna se ut.  

Utifrån en fenomenologisk utgångspunkt har frågorna utformats på ett sätt så att 
respondenterna skulle berätta om sina egna upplevelser samt utgå från sig själva. 
Intervjuerna har ägt rum via telefon då våra deltagare återfanns i olika delar i landet vilket 
gjorde det svårt för författarna att träffa de i person. Intervjuerna tog mellan 40-60 minuter. 
Frågorna i intervjuguiden följdes i stora delar och följdes utav följdfrågor utifrån deltagarens 
svar. Syftet var att deltagarna skulle få möjlighet att utveckla och förtydliga sina svar. Vid 
genomförandet av intervjuerna har båda författarna varit delaktiga, medan en av författarna 
ställt frågor, antecknade den andra och reflekterade över följdfrågor. Författarna bytte sedan 
av varandra för att förtydliga och inte missa något i intervjuguiden.  Varje intervju spelades in 
så att respondenternas svar kunde återberätta så noggrant som möjligt i studien. Att spela in 
intervjuerna är det vanligaste sättet att genomföra en intervju och det ger forskaren en 
möjlighet att fokusera på ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Varje intervju transkriberades 
och vi transkriberade två intervjuer var. Intervjuerna transkriberades så noggrant som möjligt 
utan att ta med upprepningar och läten.   
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4.5 Analys av data 

I analysen av intervjuerna utgick författarna från Graneheim och Lundmans innehållsanalys 
(2004). 
För att skapa en helhet av det insamlade materialet lästes intervjuerna ett flertal gånger. 
Därefter plockades en antal meningsbärande enheter ut som ansågs relevant för studiens 
frågeställning (Graneheim & Lundman, 2004) . Efter att ha plockat ut dessa meningsbärande 
enheter (ord, meningar eller stycken ), påbörjades en kondensering av 
innehållet.  Kondensering är att korta ner en text för att göra den mer begriplig utan att ändra 
innehållets mening (Graneheim & Lundman, 2004). I nästa steg påbörjades kodningen, målet 
med att koda är att framhäva innehållet i en mening. Sedan fördelades de meningsbärande 
enheterna i olika kategorier som skulle komma att utgöra innehållet. En kategori betyder en 
grupp av koder som har likadana betydelser (Graneheim & Lundman, 2004). Att skapa 
kategorier är en viktigt del av den kvalitativa forskningsmetoden. Kategorierna som skapas 
skall i princip vara uttömda eller exklusiva, vilket innebär att ingen data skall kunna falla 
mellan två kategorier eller falla in i mer än en kategori. Det är viktigt att komma ihåg att 
mänskliga upplevelser inte alltid är möjliga att kategorisera fullt ut (Graneheim & Lundman, 
2004). De kategorier som skapas, kan i sin tur ha subkategorier och forskaren kan slutligen 
även skapa olika teman. Det insamlade materialet som inte plockades ut som meningsbärande 
enheter kan efter de olika stegen, om så önskas, också ingå i det samlade resultatet 
(Graneheim & Lundman, 2004). 
 

4.6 Reliabilitet, validitet & överförbarhet 

Reliabilitet behandlar tillförlitligheten av resultatet i denna studie och handlar om hur en 
liknande studie, vid en annan tidpunkt och med andra forskare kan komma fram till samma 
resultat (Kvale & Brinkman, 2009). Ett resultat kan komma att manipuleras på olika sätt 
utifrån forskarnas förförståelse. Kvale och Brinkman (2009) menar exempelvis på att två 
forskare kan transkribera resultatet från en intervju helt olika beroende på vilken förförståelse 
de har.  

Då studien är kvalitativ och syftar till att undersöka anhörigas upplevelser till personer med 
psykisk ohälsa kan författarna anta att  om andra forskare som på kort sikt genomför en 
liknande studie, kommer att komma fram till samma resultat. Författarna anser däremot att om 
en liknande studie genomförs efter ett tiotal år kan studiens resultat se annorlunda ut. En av 
anledningarna skulle kunna vara att psykisk ohälsa kanske inte är lika tabubelagt, kanske blir 
det mer accepterat.  Men även det stöd som ges till anhöriga kan komma att förändras vilket 
också påverkar hur anhöriga upplever sin situation.   

Enligt Kvale & Brinkman (2009) skall validiteten säkerställa om den metod som används i en 
studie verkligen syftar till att undersöka det som den påstår sig undersöka. Vårt syfte har varit 
att undersöka anhörigas upplevelser av att vara anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 
Under studiens gång har fokus varit på de anhörigas upplevelser, författarna har därmed 
försökt att förhålla sig till studiens syfte och frågeställning. Då upplevelsen hos anhöriga har 
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varit centralt i studien och  utgången varit fenomenologisk har vi i utformningen av 
intervjuguiden varit noga med att den anhörige hela tiden skall utgå ifrån sig själv. 

När studiens resultat kan bedömas som tillförlitliga (reliabla) samt giltiga (valida) undrar  då 
om resultatet kan överföras till fler människor som har samma upplevelser och känslor, eller 
om det är så att enbart deltagarna som medverkat i studien kan antas ha dessa upplevelser 
(Kvale & Brinkman, 2009). Resultatet kan överföras till andra anhöriga till personer med 
psykisk ohälsa om en liknande studie görs i nutid, då det inte är säkert att en framtida studie 
kommer att komma fram till samma resultat. 

4.7 Etiska överväganden 

Författarna har utgått från de forskningsetiska principerna som är antagna av vetenskapsrådets 
ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap och som består av fyra huvudkrav samt 
underliggande regler. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) . 

Att genomföra en studie med människor kan leda till ett intrång i dennes privatliv. Detta kan i 
sin tur leda till att författaren eller författarna som utför studien försätter sig själva i ett eller 
flera etiska dilemman (Jacobsen, 2010). 

Informationskravet utgår ifrån att forskaren bör och skall informera deltagarna som skall ingå 
i studien om studiens syfte. Forskaren skall informera om deltagarens och studiens villkor 
(Vetenskapsrådet, 2009). Informationskravet har uppfyllts då respondenterna har informerats 
om deltagandet och studiens syfte genom ett informationsbrev.  

Samtyckeskravet utgår ifrån att forskaren skall få ett samtycke från deltagarna innan intervjun 
påbörjas.  Att deltagarna är medvetna om att medverkan i studien är frivilligt och kunde 
avbrytas när som helst utan konsekvenser. Samtyckeskravet har uppfyllts genom ett skriftligt 
samtycke (se bilaga 3) innan intervjuerna inleddes. Deltagarna visste att de kunde avbryta sin 
medverkan och utsattes inte för påtryckningar eller påverkan av oss (Vetenskapsrådet, 2002).   
 
Konfidentialitetskravet utgår ifrån att uppgifter om alla deltagande i en studie skall hanteras 
med och ges största möjliga konfidentialitet. Uppgifterna skall dessutom förvaras på ett sådant 
sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Konfidentialitetskravet har uppfyllt då samtliga 
deltagare i studien är avidentifierade. All material kommer att förstöras när studien är 
färdigställd.   

Nyttjandekravet utgår ifrån att all insamlad data i en studie om enskilda personer enbart skall 
användas för forskningsändamål. Uppgifterna får inte användas eller utlånas för kommersiellt 
bruk eller icke vetenskapliga ändamål. De insamlade uppgifterna får inte heller användas för 
beslut eller ändamål som påverkar den enskilde utan medgivande av den berörde 
(Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet har  uppfyllts då materialet endast använts i 
forskningssyfte och inte i annat syfte.  

Utöver dessa fyra krav och regler kring forskningsetiska principer lämnar ämnesrådet 
rekommendationer om att forskaren bör ge deltagarna möjlighet att ta del utav studien innan 
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den publiceras samt att forskaren bör informera deltagarna om var studien kommer publiceras 
samt att de får en sammanfattning av studien (Vetenskapsrådet 2002). Samtliga deltagare har 
fått information gällande möjligheten att ta del av den färdiga studien. 
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5. Resultat 
Resultatet som redovisas nedan är baserade på intervjuer som gjorts med unga vuxna anhöriga 
i åldern 25-35. Författarna har intervjuat anhöriga som under stora delar av sina liv vårdat en 
närstående med psykisk ohälsa. Deltagarna i studien är en dotter till en pappa med 
schizofreni, en dotter till en mamma med vanföreställningar, en son till en mamma med 
schizofreni och en syster till ett syskon med bipolär sjukdom. Studiens resultat är byggd på 
anhörigas känslor och upplevelser kring att leva med personer till psykisk ohälsa.  

I innehållsanalysen av intervjuerna plockade författarna ut 3 olika teman och som döpts om 
till faser. Under varje tema (fas) plockades sedan ut två kategorier. Fas 1 som innehåller 
kategorierna det syns inte men det känns och att vilja vara som alla andra. Fas 2 med 
kategorierna efterlämnad med ett ofrånkomligt ansvar och ensamt är inte alltid stark. Samt 
Fas 3 med kategorierna anpassning & bearbetning samt förståelse och acceptans. För att de 
anhöriga ska komma till den slutliga fasen, förståelse och acceptans kring sin situation 
behöver denne gå igenom fas 1 och fas 2. 
 
5.1 Fas 1  
5.1.1 Det syns inte men det känns 

Majoriteten av de anhöriga kände tidigt under uppväxten att deras närstående var annorlunda. 
Anhöriga menar att de alltid anat att den närståendes attityder och beteende i relation till andra 
vuxna inte överensstämde “... jag har alltid förstått att något inte stämde med henne, i relation 
till andra vuxna”. Trots detta har det varit svårt för en del anhöriga att förstå innebörden av att 
ha en närstående med psykisk ohälsa ”… det är ju som barn jätte svårt och förstå hur det här 
fungerar, för om någon har brutit benet, då är det mycket lättare som barn att förstå vad man 
pratar om”.  

Anhöriga bar på en rädsla över att bli smittade med samma sjukdom som sina närstående. 
Anhöriga menar på att de trodde att detta var någonting  genetiskt “..jag gick ju bara och 
väntade på att bli likadan”. I samband med att den närstående blev diagnostiserad upplevde en 
del anhöriga en lättnad och den rädsla som de bar på över att bli smittade upphörde. Den 
närstående var inte längre annorlunda, utan hade helt enkelt en psykisk ohälsa “...det var så 
skönt att sätta ord på det, att hon inte bara var konstig. Hon var helt enkelt sjuk”. Diagnosen 
har även hjälpt de anhöriga att förstå den närståendes handlingar “...jag fick mer förståelse för 
mammas situation, kring min egen barndom och förstod att hon hade gjort så gott hon kunde 
med tanke på sin diagnos”.  

5.1.2 Att vilja vara som alla andra 
Anhöriga kände att vardagen i att leva med en närstående med psykisk ohälsa var det 
normala  för dem, även om de visste att detta inte var normalt enligt rådande normer i 
samhället. De anhöriga kände inte till något annat och visste heller inget annat än sin egen 
situation. Anhöriga upplevde däremot att de aldrig kunde ha en normal relation med sin 
närstående ”...det är lite svårt att ha djupare konversationer med honom”. Detta har i sin tur 
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lett till att en del av de anhöriga känt en avundsjuka gentemot andra barn med två föräldrar 
och tycker att de barnen tar sina föräldrar för givet.  

 
Under sin uppväxt har de anhöriga haft en önskan om normalitet. Både i relation till andra 
barn i samma ålder om att få göra allt som de fick göra. Men också i relationen till den 
närstående. En av de anhöriga berättar om de tillfällen när denne gick förbi hus med 
barnfamilj och undrade “...är de som mig, går de igenom samma saker som jag går igenom. 
Hur är det att ha en normal relation till en så viktig person i ens liv?”.  Medan en annan 
deltagare kände att den inte hade samma möjligheter som alla andra barn på grund av 
avsaknaden av en normal relation till sin förälder “...mamma kunde aldrig hjälpa mig med 
mina läxor vilket gjorde att jag hamnade efter i skolan. Jag hoppade av gymnasiet och hade 
ingenting att göra längre. Det känns som att jag har börjat 1-2 sekunder efter alla andra i ett 
100 meterslopp”. Att ha samma förutsättning och chans som alla andra var begränsad för 
många av de anhöriga. Möjligheten för de anhöriga att försöka förklara sina upplevelser av att 
vara anhörig beskrivs som nästintill omöjligt. Anhöriga menar på att vara anhörig inte är 
någonting som lärs ut i skolan ”...ingen säger till dig att detta är normalt och att det är detta 
som man går igenom”. 

 
5.2 Fas 2  
5.2.1 Efterlämnad med ett ofrånkomligt ansvar 

Anhöriga upplevde att de under sin uppväxt har behövt ta mer ansvar än vad många andra 
barn i samma ålder fick göra. Nackdelen med detta har varit att de anhöriga har gått miste om 
att göra normala saker som andra barn fått göra. Men också att deras framtidstro blev allt mer 
cynisk och skeptisk ”...mina drömmar och förhoppningar om mitt liv blev mycket lägre”. När 
en del anhörig väl fick reda på att den närståendes sjukdom inte var ärftlig och smittsam, 
upplevde de inte enbart en lättnad utan fick även en mer positiv framtidstro. En del anhöriga 
upplevde en ilska gentemot vården då deras närstående inte fick tillräckligt med vård “...de 
har inte satt in tillräckligt med resurser för att hon skall fungera i samhället, utan de har bara 
gett henne mediciner och släppt iväg henne”.  

En anhörig berättar om vårdens brist i att inte ha delgett information kring den närståendes 
tillstånd, och förklarar samtidigt en önskan att få en inbjudan till en slags samtalsterapi där 
hela familjen kunde delta “...som anhöriga till en person med psykisk ohälsa så får man inte 
lika mycket hjälp, som om man vore anhöriga till ex. en person med alkoholmissbruk”. De 
anhöriga hade velat bli mer involverade i den vård av sina närstående fick och önskat att de 
tidigt fick en förklaring till vad den närståendes psykiska ohälsa kunde innebära för 
familjen  “...alla i den närståendes omgivning går igenom det, inte bara den personen som har 
en psykisk ohälsa”.  

En av de anhöriga upplevde att ansvaret som kom med den närståendes sjukdom ledde till att 
dennes andra relationer till övriga familjemedlemmar tog skada ”…det är nästan som att du 
blir föräldern till din förälder och att då finns det inget annat än ansvar”. 
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En av de anhöriga som var yngst i sin familj, vars storasyster är bipolär, berättar att när deras 
far gick bort var det bara att ta över ansvaret “...jag var den som orkade och inte bröt ihop när 
det hände grejer. Så det blev naturligt att jag blev storasyster trots att jag var den som var 
yngst”. Ansvaret har dock inte enbart varit förknippat med nackdelar. ”…fördelarna med att 
jag fick ta så mycket ansvar har varit att jag har blivit mer självgående och ganska stark” 
menar en av deltagarna.!!

 
5.2.2 Ensam är inte alltid stark 

En del av de anhöriga upplever att det inte har hjälpt att vara öppen om sin egen situation. De 
anhöriga menar på att andra inte kan förstå deras upplevelser “… ensamheten är ju det att man 
känner sig instängd i sin situation”.  Det har heller inte varit av betydelse om vilka eller hur 
många människor som de anhöriga haft runt omkring sig då de känt att upplevelsen av att vara 
anhörig har varit en ensam resa. En del anhöriga upplever däremot att det är enklare att prata 
med personer som själva är anhöriga till personer med psykisk ohälsa då de förstår deras 
situation “...jag behöver inte förklara mig själv för personer som själva är anhöriga, eftersom 
de känner samma saker och går igenom samma saker”. De anhöriga väljer däremot att inte 
sätta sig själva i en situation där de skall behöva förklara för utomstående att de är anhörig, då 
de anser att de personerna inte har någonting med det att göra.  

Ensamheten visar sig inte enbart på den psykiska nivån utan påvisar också den praktiska 
verkligheten. En av deltagarna berättar att när denne var mörkrädd som yngre, kunde den 
närstående vara borta flera nätter i rad. Det framkommer också att en del av de anhöriga hade 
en rädsla över att andra vuxna skulle få reda på deras situation “...om andra vuxna fick reda på 
det här kunde soc. bli inkopplad och då kan det bli så att jag inte få vara med min mamma 
längre”. Samtidigt upplevde en del av de anhöriga en oro över att själva bli stämplade som 
psykisk sjuka av sin omgivning ”...alla tyckte att min syster var fullständigt dum i huvudet 
och antog att även jag var det”.  

För flera av de anhöriga blev kompisar i många fall som en andra familj, ett slags substitut för 
den närstående när denne inte fanns där “... kompisar har blivit allt viktigare, lika mycket nu 
som när jag var yngre”. Anhöriga kunde vända sig till sina kompisar när de behövde ventilera 
eller prata ut, men också när de behövde spendera tid hemifrån när den närstående mådde 
dåligt. Majoriteten av de anhöriga tog inte hem kompisar då en rädsla över att kompisarna 
skulle ha åsikter om den närståendes tillstånd fanns. Anhöriga menar att människor som 
skulle ha dömande åsikter om deras närstående inte längre kunde få vara en del av deras 
liv  “...jag tycker att det normalt att tycka någonting eller säga någonting men jag skulle inte 
kunna acceptera det om det gällde min mamma”. 
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5.3 Fas 3  
5.3.1 Anpassning och bearbetning 

Anhöriga upplevde många gånger att den psykiska ohälsan förde med sig ett skådespeleri. De 
dagar när den närstående mådde dåligt blev de tvungna att inta en roll “…jag gick till skolan 
och låtsades hela dagen att allt var bra. Det läskigaste var att det faktiskt kändes bra ibland”. 
Det framkommer också bland deltagarna att de kände sig tvungna att anpassa sig efter den 
närståendes humör och sinnesstämning. De dagar som den närstående inte mådde bra 
upplevde de anhöriga att luften blev tjockare och magen kunde vissa gånger knyta sig redan 
vid porten när de var på väg hem från skolan. Vid dessa tillfällen blev de tvungna att anpassa 
sig efter det känsloläget som den närstående befann sig i “...jag tog dagen som den var och 
hoppades på att morgondagen skulle bli bättre”. 

De dagar den närstående mådde bra ville de anhöriga inte ta upp sin sorg för att inte rubba den 
bra stunden “...när det kändes bra, då kändes det väldigt bra i direkt kontrast till när det 
kändes dåligt”. Anhöriga berättar också om hur en del upplevelser de gått igenom lämnat ärr 
efter sig. Dessa ärr har man av olika anledningar inte önskat hantera “... jag har bara lagt det i 
garderoben och tänkt att de inte finns”. De anhöriga upplever att de genom att bearbeta de 
undanstoppade ärren måste bekräfta sin närståendes sjukdom. Detta var någonting som den 
anhörige inte var redo att göra. Genom att bekräfta sjukdomen finns en rädsla i sjukdomen 
förlöpte och att det på så vis inte blir något slut på eländet utan bara fortsätter “... när man 
lever med en mamma som är sjuk, blir det också din sjukdom” menar en av deltagarna. 
 
5.3.2 Förståelse och acceptans 

En del av de anhöriga uppger att de alltid träffat kompisar som varit väldigt förstående kring 
deras situation ”…det gäller att ha personer i sitt liv som inte dömer och det har jag idag”. 
Majoriteten av de anhöriga har till sin förvåning träffat människor som har varit förstående 
kring deras situation. Anhöriga menar att de öppet kan prata om sin situation med andra 
människor utan att kompromissa på sig själva “..jag kan lärt mig vilka ord som jag skall 
använda och hur jag skall beskriva saker så att jag kan beskriva min mammas sjukdom utan 
att snacka skit om henne”. Medan en del anhöriga anser att då psykisk ohälsa fortfarande är 
tabubelagt finner de det som svårt att öppet prata om det”… när jag har berättat för kompisar 
om att min syster är sjuk, tittar de på mig som om jag själv vore sjuk bara för att hon är min 
syster”. Öppenheten har för de lett till att människor i den anhöriges omgivning dragit sig 
undan och den anhörige har därför fått hålla allt inom sig själv istället. Att inte kunna prata 
har påverkat den anhöriges sociala relationer, det har lett till att denne känner en skuld ”… jag 
känner mig inte mig inte ärlig gentemot andra människor”.  

Anhöriga upplever det som svårt att acceptera att just deras närstående har en psykisk ohälsa 
”…jag vill inte att min syster ska vara sjuk. Det är svårt att erkänna det för mig själv och att 
säga det högt, samtidigt så vet jag att jag inte har något annat val än att bara acceptera”. Att 
acceptera den närståendes psykiska sjukdom är för en del anhöriga associerat med det faktum 
att de normaliserar sjukdomen och situationen. Anhöriga berättar om hur de ibland 
skuldbelägger sig själva för den närståendes sjukdom och undrar ”… kunde jag ha gjort något 
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annorlunda?”. En del anhöriga tror inte att de någonsin kommer att kunna acceptera att just 
deras närstående är drabbad av en psykisk ohälsa. Det finns däremot en önskan om att de en 
dag skall kunna komma till en acceptans “...jag vill komma dit, men jag vet inte om jag 
kommer dit och det kanske är en process som tar hela livet”. En anhörig berättar om hur 
denne numera ser livet ur ett mer konstruktivt och pragmatiskt synsätt “...istället för att vara 
ledsen för det som man inte fick, kan jag vara glad över de bra stunder som man fick 
tillsammans med sin närstående”. !
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet med hjälp av tidigare forskning och stigma- och 
identitetsteori samt begreppen coping, normalitet och resilience som teoretisk referensram.  
 
6.1 Att bli utpekad som någonting avvikande 

Genom alla tider har människor pekat ut andra individer som avvikande på grund av rådande 
normer i samhället (Goffman, 1990). Studiens resultat visar att en del anhöriga upplevde det 
som svårt att vara öppen om sin situation då psykisk ohälsa fortfarande är tabubelagt och inte 
ses som normalt (Svensson, 2007). När anhöriga berättade för sin omgivning om sin situation 
såg omgivningen annorlunda på den anhörige och antog att denne också var psykisk sjuk 
(Ewertzon et al., 2012). Goffmans teorier (1990) om stigmatisering kan ge en förklaring om 
gruppstigman. En person blir stigmatiserad genom att till exempel tillhöra en viss grupp, 
familj eller etnicitet som denne delar med andra. Östman & Kjellin (2002) bekräftar detta och 
menar på att anhöriga till personer med psykisk ohälsa kan många gånger stigmatiseras enbart 
genom association. Anhöriga avhumaniseras och de som stigmatiserar ser enbart den psykiska 
ohälsan och inte människan bakom den, eller gränsen som går mellan den anhörige och den 
närstående. 

Studiens resultat visar också på att anhöriga inte tog med sig kompisar hem då det fanns en 
rädsla kring andras åsikter gällande den närståendes tillstånd. Detta kan visa på en 
misskreditabel identitet hos den anhörige (Goffman,1990). Anhöriga menar på att den 
närståendes sjukdom förde ofta med sig ett skådespeleri. De låtsades om sin situation och 
visade att allt var i sin ordning för att andra inte skulle förstå vad som egentligen försiggick. 
Goffman (1990) menar på att en person med en misskreditabel identitet har ett stigma som 
denne är medveten om och som försöker dölja det för andra. Vidare framkommer det att 
svårigheten med att ta hem kompisar hade inte enbart sin grund i att anhöriga var oroliga över 
kompisarnas eventuella åsikter om den närståendes tillstånd, utan också om rädslan över 
splittrade relationer. Anhöriga menade att om kompisarna hade negativa åsikter om den 
närståendes tillstånd skulle relationen försämras. Det var acceptabelt att ha åsikter om psykisk 
ohälsa men det fick inte gälla den närståendes tillstånd. Östman & Kjellin (2002) menar att 
anhörigas chanser till att skapa relationer påverkades av den närståendes sjukdom samt att det 
fanns en negativ inverkan på befintliga relationer. Att vara anhörig är ofta associerat med en 
rad olika negativa uppfattningar  (Weisman de Mamani et al. 2016). Dessa uppfattningar 
består av känslor som skuld och skam över den närståendes sjukdom. Resultatet visar att en 
del anhöriga skuldbelägger sig själva för den närståendes tillstånd. 

De anhöriga förstod tidigt att den närståendes tillstånd i relation till sitt tidigare tillstånd, och 
till andra vuxna människor var annorlunda. Anhöriga såg sin situation som normalt trots att 
den inte var normal enligt normen (Svensson 2007).  Anhöriga kände att de inte kunde ha en 
normal relation till sin närstående. Detta utgjorde en avundsjuka mot andra barn med två 
föräldrar. Anhöriga upplevde att det fanns en nyfikenhet på hur andra barnfamiljer hade det 
och hur en normal relation till en förälder utan psykisk ohälsa faktiskt såg ut. De anhöriga 
visar en önskan på att få vara som alla andra barn, vilket kan jämföras med Svensson (2007) 
teorier om normalitet. Där vissa personer söker sig till kändisskap eller rikedom då de anser 
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att detta är en normalitet. Medan andra nöjer sig med att vara normal eller strävar efter att 
vara precis som alla andra.  De anhöriga hamnar således mellan två olika identiteter, det vill 
säga  den “sjuka” då de inte upplevt något annat och tillhör en grupp där alla medlemmar är 
sjuka och den “friska” där alla medlemmar i gruppen är friska. Almqvist (2006) förklarar att 
en persons sökande efter en identitet aktualiseras då denne har möjligheten till att utveckla två 
olika identiteter. De anhörigas identitet som är den ”sjuka”, krockar med den ”friska” som de 
kommer i kontakt med genom kompisar och observationer av andra människor i samhället. 
Den ”sjuka” identiteten som är en minoritet i samhället konkurrerar således med den ”friska” 
identiteten, som är en majoritet. Detta leder till att den anhörige nu har två identiteter att välja 
mellan och söker en identifikation gentemot en av dessa (Almqvist, 2006).  

6.2 Bördan av att vara anhörig 

Resultatet visar att anhöriga upplevde att de hade tagit mer ansvar under sin uppväxt än andra 
barn i samma ålder fick göra. Detta utgjorde att anhöriga fick en cynisk framtidstro med lägre 
förhoppningar och drömmar om sitt liv. Weimand et al. (2011) bekräftar de anhörigas 
upplevelser och menar på att anhöriga känner sig lämnade med ett ansträngande och 
ofrånkomligt ansvar i vården av sina närstående. Resultatet visar att ansvaret som anhöriga 
fått ta inte enbart varit förknippat med nackdelar. Anhöriga menade på att de också blev 
starkare och mer självgående. Detta kan ses utifrån Gitterman (2011) teorier om coping och 
personliga resurser. I de personliga eller yttre resurserna ingår en förmåga att kunna vara 
motståndskraftig, optimistisk och ha ett bra självförtroende. Detta kan även ses utifrån det 
motståndskraft som barn besitter och som återfinns i omgivningens påverkan på barnet. Barn 
har bättre förutsättningar och är bättre rustade att klara av påfrestningar än vuxna (Skerfving, 
2005). 

I resultatet framkommer det också att anhöriga kände sig ensamma i sin situation och att 
ingen annan kunde förstå deras upplevelser. Samtidigt framkommer det att kompisar blev 
viktiga för de anhöriga och blev därmed en substitut för den närstående. Detta kan tolkas 
utifrån Gitterman (2011) teorier om samhälleliga eller yttre resurser som består av sociala 
grupper som familj, vänner och grannar. Det sociala nätverket blir många gånger av stor vikt 
för anhöriga, då det underlättar bördan i vården av deras närstående. Magliano et al. (2002) 
menar på att de anhöriga som hade ett stöd från sitt sociala nätverk, i allt större utsträckning 
använde sig av problemfokuserade copingstrategier, vilket underlättade vården av den 
närstående. Den problemfokuserade copingen hjälper individen att förändra dennes situation, 
samt minska och hantera sina stressorer (Lazarus & Lazarus, 2006). De anhöriga som inte 
hade ett stöd från sitt sociala nätverk upplevde däremot en högre belastning i vården av sin 
närstående (Magliano et al., 2002). 
 
6.3 Hanteringen av bördan 

De anhöriga var tvungna att anpassa sig efter den närstående humör och sinnesstämning (Ali, 
2013) De dagar den närstående mådde bra ville anhöriga inte ta upp sin sorg. Detta bekräftas 
av Ali (2013) som menar på att anhöriga upplever en stor sorg och försöker att hantera sina 
känslor själva och tänker på allt som är positivt för att fokusera på den närståendes 
välbefinnandet. En del anhöriga fick växa upp tidigt och därmed hantera ett stort ansvar när 
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ingen annan i familjen kunde göra det. När situationen hemma blev ohållbar blev de anhöriga 
tvungna att finnas till hands för att upprätthålla hushållet. Detta visar att anhöriga utifrån 
problemfokuserad coping fokuserar på det som kan förbättra deras situation och minska olika 
stressorer som de upplever i sin vardag (Lazarus & Lazarus, 2006).  
 
Upplevelsen av att vara anhöriga har lämnat många ärr efter sig som de inte velat 
hantera.  Detta skulle kunna ses utifrån den känslofokuserade copingen som handlar om att 
individen upplever en känsla av hopplöshet och anstränger sig inte för att förändra sin 
situation, då individen helt enkelt valt att acceptera situationen (Lazarus & Lazarus, 2006). 
Innan processen till hantering kan påbörjas är det viktigt att de anhöriga först tar kontroll över 
sina negativa känslor och försöker att förstå vad de innebär, samt vad som orsakat dessa 
negativa känslor. Ett sätt att göra det är att blockera negativa känslor helt och hållet 
(Gitterman, 2011). Det är först när individen blockerar sina negativa känslor  som processen 
kan påbörjas och som de anhöriga kan se någon form av framsteg i hanteringen av sin ärr. 
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7. Diskussion  
I detta kapitel redogörs för huruvida vår frågeställning blivit besvarad. Författarna diskuterar 
studiens resultat och analys utifrån tidigare forskning. Vidare diskuteras också studiens 
tillvägagångssätt och kapitlet avslutas med avslutande ord och förslag till det sociala arbetets 
praktik.  

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att få en ökad kunskap och förståelse för hur anhöriga till personer 
med psykisk ohälsa upplever sin vardag och situation. 

Resultatet visar att anhöriga tidigt under sin uppväxt förstod att den närståendes attityder och 
beteenden inte överensstämde i relation till deras tidigare tillstånd, samt till andra vuxna (jfr 
Ali, 2013). Anhöriga berättar att de kände på sig redan vid porten när den närstående inte 
mådde bra, luften blev tjockare och det knöt ihop sig i magen. De visste vad de kunde 
förvänta sig när de kom hem. Det fanns också en stor rädsla hos de anhöriga för att smittas 
med samma sjukdom som sin närstående. Den rädsla som fanns hos de anhöriga bekräftas av 
den tidigare forskningen som förklarar, att när de anhörig träffar sin närstående som ex. går 
igenom en depression, att de då kan bli ledsna över att se sin närstående i det tillståndet 
(Moberg, 2005). 

Majoriteten av de anhöriga hade en önskan under uppväxten om att får vara normala och som 
alla andra, även om de inte kände till eller visste något annat. Sammanhanget för normalitet 
kan vara avgörande, Svensson (2007) menar på att vissa människor eftersträvar rikedom då de 
anser att det är det normala. Medan vissa människor enbart eftersträvar att få vara som precis 
alla andra. Att inte ha friska föräldrar har gjort att deltagarna känt en avundsjuka gentemot 
andra barn med två föräldrar eller vars föräldrar inte haft en psykisk ohälsa. De anhöriga anser 
att de andra barnen tar sina föräldrar för givet. 

Resultatet visar också på det ofrånkomliga ansvaret, där de anhöriga fick ta ett stort ansvar i 
vården av sin närstående  (jfr Weimand et al. 2011; Ali, 2013). Något som har lett till att 
anhöriga känt att de har gått miste om att göra normala saker och istället växt upp för tidigt, 
när situationen i hemmet blev ohållbar och då ingen annan tog något ansvar. Tidigare 
forskning visar att vara anhörig ofta är förknippat med en del olika negativa perceptioner. 
Dessa inkluderar en hög nivå av upplevd börda och känslor som skuld och skam över den 
närståendes sjukdom (Weisman de Mamani et al., 2016). Ansvaret som de anhöriga fick ta, 
var inte enbart är förknippat med nackdelar. Från att ha haft en mer cynisk framtidstro med 
lägre förhoppningar och drömmar i livet, ser de anhöriga sig själva idag som starka och mer 
självgående.  

Det framgår i resultatet att anhöriga kände en ensamhet, inte bara känslomässigt utan även 
fysiskt när den närstående kunde sova borta under längre perioder. Det spelade ingen roll 
vilka eller hur många personer det fanns i den anhöriges liv, anhöriga kände sig ändå 
ensamma. De anhöriga kände en rädsla över att andra vuxna människor skulle få reda på hur 
deras situation i hemmet såg och sedan rapportera till socialtjänsten. Vilket för de skulle 
innebära att de inte längre skulle få vara tillsammans med sin närstående. För den anhörige 
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blev kompisar i många fall en substitut för familjen och den närstående där de kunde prata ut. 
Den tidigare forskningen bekräftar och tar upp vikten av att stärka det sociala nätverket hos 
anhöriga. Genom att stärka det sociala nätverket kunde de anhöriga på ett mer framgångsrik 
sätt hantera bördan i vården av sin närstående (Magliano et al., 2002). 

Anhöriga upplevde att de var tvungna att anpassa sig efter den närståendes sinnesstämning, 
för att kunna hantera det kaos som den närståendes sjukdom förde med sig (jfr Ali, 2013; 
Syrén, 2010). En del av de anhöriga har fått psykiska ärr genom åren och har inte bearbetat 
dessa, då de inte har kunnat hantera sina känslor. De gånger då deras närstående mådde bra, 
valde de anhöriga att inte prata om sorgen för att inte rubba stämningen utan ville helst ta vara 
på de bra stunderna. Vidare framkommer det att anhöriga skuldbelägger sig själva för den 
närståendes sjukdom och undrar om de hade kunnat göra något annorlunda (jfr Weisman de 
Mamani et al., 2016). Genom att acceptera den närståendes sjukdom, angås de anhöriga att de 
normaliserade sjukdomen vilket var svårt att acceptera. Slutligen har det visat sig att anhöriga 
har i många fall haft vänner som varit accepterande och förstående över deras situation, 
samtidigt som en del upplevde att de blev stämplade som sjuka bara för att de var anhöriga. 
Den tidigare forskningen bekräftar hur anhöriga till personer med psykisk ohälsa stigmatiseras 
enbart genom association (Östman & Kjellin, 2002).   

I allt det här som de anhöriga har gått igenom, kommer de till ett slut. Ett slut där de anhöriga 
måste försöka förstå, försöka acceptera. Eller att inte acceptera. För många anhöriga kan 
acceptansen fortfarande vara en process. Att acceptera den närståendes sjukdom är som att 
normalisera det som de har gått igenom. 
 
7.2 Metoddiskussion  

Då anhörigas upplevelser till personer med psykisk ohälsa studeras har författarna valt att utgå 
ifrån en kvalitativ fenomenologisk utgångspunkt. Resultatet som framkommit i studien är 
baserad på deltagarnas egna upplevelser. Den fenomenologiska forskningsansatsen ses som 
ett bra alternativ vad gäller att synliggöra andra människors upplevelser av ett fenomen, 
fenomenologin bidrar till att lyfta fram deltagarnas subjektiva värld (Alvesson & Sköldberg, 
2008). 

Vid genomförandet av denna studie har författarna varit eniga om sina förförståelse att 
anhöriga till personer med psykisk ohälsa kände sig ensamma med ett ofrånkomligt ansvar i 
vården med sin närstående. Under hela studiens gång har författarna varit väl medvetna om 
den egna förförståelsen och därmed sett till att inte styra resultatet. Målet med studien har 
varit att få en ökad förståelse för anhörigas upplevelser att bekräfta den redan medvetna 
förförståelsen. 

För att få en djupare förståelse till anhöriga med personer till psykisk ohälsa genomfördes 
enbart fyra intervjuer. Intresset i  intervjuerna har inte varit att få en förklarande ansats om hur 
anhöriga blivit anhöriga utan fokuserat mer på att få kunskap om deltagarnas sanning. 
En innehållsanalys har genomförts (Graneheim & Lundman, 2004), vilket visade sig vara 
effektiv för kategorisering och tolkning av resultatet. För att förstå hur människor upplever, 
skapar mening och förstår ett viss fenomen, bör variationen av upplevelsen av fenomenet 
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separeras och kategoriseras. Detta har utförts i studien genom att efter varje genomförd 
intervju samlat likartade begrepp under olika kategorier. 

Urvalet som valdes i studien var ett strategiskt urval som sedan visade sig vara effektivt för 
vår studie. Deltagarna som intervjuades var experter på sina egna upplevelser och kunde där 
genom återge en tydlig bild av sina situationer. I sökandet efter deltagare till studien, 
publicerades ett inlägg i en grupp för tjejer på det sociala nätverket Facebook Valet att 
publicera detta inlägg i en grupp för tjejer var inte omedvetet från författarnas sida, utan var 
ett strategiskt sätt att få tag på deltagare till studien. Anledningen till att just den gruppen 
valdes, var för att det bl.a. diskuterades om psykisk ohälsa bland gruppmedlemmarna. Hade 
urvalet varit annorlunda, om författarna exempelvis sökte skillnaden på män och kvinnors 
upplevelser hade resultatet kanske varit något annat. Då deltagarna i denna studie bestod av en 
kille och tre tjejer kan det inte konstateras hur svarat hade sett ut utifrån könen. 

Något som författarna anser förstärkt reliabiliteten och validiteten är att samtliga deltagare i 
studien intervjuades över telefon. Fördelen har varit att resultatet har stärkts då intervjuaren 
inte varit med respondenten och kunnat påverka denna som i sin tur kunde ha påverkat 
resultatet (Bryman, 2011). Författarna anser även att då ämnet var känslig kunde deltagarna 
lättare tala öppet och fritt över telefon (Bryman, 2016). Att genomföra intervjuerna över 
telefon hade även sina nackdelar. Författarna gick miste om att bedöma om deltagarna kände 
ett obehag eller om de blev förvirrade när vissa frågor ställdes (Bryman, 2016). Sedan fanns 
det också en risk i att deltagarna kunde avsluta intervjun på ett enkelt sätt (Bryman, 2016). 
Möjligheten i att kunna avsluta en intervju på ett enkelt sätt kan även ses positivt och i 
enlighet med de forskningsetiska principerna samt dess samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 
2002). 

Resultatet som framkommit har till stora delar kunnat jämföras med och bekräftas av tidigare 
forskning. De teorier och teoretiska begrepp som har använt i analysen av resultatet har hjälpt 
oss att se materialet med andra glasögon (Ahrne & Svensson, 2014). Det har hjälpt oss att 
lyfta de delar ur resultatet som varit extra viktiga. Stigma- och identitetsteorin har gett oss en 
förståelse för de anhörigas upplevelser av att bli utpekade som någonting avvikande och hur 
de anhöriga söker en identitet, eftersom de hamnar mellan två stycken (Goffman, 1990; 
Hinshaw, 2007; Almqvist, 2006; Svensson, 2007). Genom de teoretiska begreppen har 
författarna fått en förståelse för hur anhöriga lyckats hantera stressorer i sitt vardagliga liv och 
lyckats återhämta sig (Gitterman, 2011; Tornstam, 2011). 

Författarna anser att resultatet i studien kan tänkas överföras till andra personer på grund av 
att  en stor del av det som berättas av en deltagare återkommer hos flera av dem. Resultat kan 
även till stora delar bekräftas av tidigare forskning, vilket i sin tur är en indikation på att det 
resultat som framkommer i denna studie kan tänkas överföras till och upplevas av andra 
personer i liknande situationer (se Ali, 2013; Östman & Kjellin, 2002; Syrén, 2010 m.fl.). 
 
7. 3 Avslutande kommentarer och råd till det sociala arbetets praktik 

Genomförandet av denna studie har bidragit till att författarna fått en ökad förståelse för 
anhörigas känslor och upplevelser av att leva med en person som har en psykisk ohälsa. Det 
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har varit tydligt i studien att anhöriga känt sig ensamma med ett ofrånkomligt ansvar i vården 
av sin närstående. Den anhöriga ”tappar” många gånger sin närstående över ”bergskanten” då 
denne inte får stöd från sitt sociala nätverk eller samhället (se s.1).  

Det är viktigt att det social arbetets praktik inkluderar de anhöriga samt tar vara på den 
närståendes sociala nätverk då tidigare forskning visat att familjen är viktig i 
återhämtningsprocessen för den med psykisk ohälsa (Topor et al., 2006). Vidare är det viktigt 
att ta vara på den anhöriges sociala nätverk då detta kan hjälpa den anhörige att uppleva en 
lättnad i vården av sin närstående (Magliano et al., 2002). När en person drabbas av psykisk 
ohälsa, drabbas ofta hela familjen och inte bara personen som får psykisk ohälsa. Familjen 
kan många gånger uppleva en större gemenskap och få bättre relationer med varandra om 
anhörigstödet är utformat så att hela familjen kan delta i stöd processen (Syrén, 2010; 
Ewertzon et al., 2010). 
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Bilaga 1 -  Informationsbrev 

 

Hej! 

  

Vi är två studenter på socionomprogrammet vid Karlstads Universitet som skall skriva vår c-
uppsats som handlar om hur anhöriga till personer med psykisk ohälsa upplever sin egen 
situation, av att vara just anhörig. Hur det är att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa 
och vad man går igenom samt huruvida man har sökt stöd som anhörig. 

Vi söker nu anhöriga som skulle vilja ställa upp på intervju med oss och besvara ett par frågor 
om hur det är att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa. Observera att ditt deltagande 
är frivilligt och du kan närsomhelst välja att sluta medverka. Vi kommer att behöva spela in 
intervjun, för att vi skall kunna återberätta en del saker så korrekt som möjligt i själva 
uppsatsen. Allt material som vi samlar in under intervjun kommer att behandlas med yttersta 
konfindentialitet och kommer sedan att förstöras efter att uppsatsen är färdig. Din medverkan 
är anonym och du kommer att i uppsatsen inte benämnas vid ditt riktiga namn.  

  

Önskar du mer information, är du välkommen att höra av dig till en av oss; 

  

Havjin Mohammadpour                                            Khaled Farhad 

07-------------                                                     07-------------                 

XXXXXXX@hotmail.com                                      XXXXXXX@gmail.se 

 

 

 

 

!

!
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Ålder: 

Sysselsättning: 

Vem är du? 

Vad innebär det för dig att vara anhörig? 

Lever du idag med någon som har psykisk ohälsa? 

Hur länge har du levt med denne? 

Hur upplever du att leva med någon som har psykisk ohälsa? 

 
Dåtid 

När fick du reda på att din närstående hade en psykisk ohälsa? 

Vad gjorde du då? 

Hur hanterade du situationen? 

Fick du någon hjälp och hur såg den hjälpen ut? 

 
Nutid 

Har du lärt dig att leva och anpassa dig? 

Hur tycker du att det är nu? 

Har din livssituation förändrats på grund av detta och i så fall hur? 

Vad har varit negativt respektive positivt? 

  
Omgivningen 

Hur har ditt sociala liv påverkats av att du är anhörig till någon med psykisk ohälsa? 

Har du någon som du har kunnat dela ansvaret med? 

Hur upplever du att din omgivning dig när du berättat att du är anhörig till någon med psykisk 
ohälsa? 

  

Delaktighet/Stöd 

Har du fått vara delaktig i den formella vården av din närstående? 

Upplever du att du har blivit sedd i vården med din närstående? 

Om du fick bestämma, hur skulle stödet se ut för dig som anhörig? 
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Bilaga 3 -  Informerat samtycke 

 

-Jag bekräftar att jag fått skriftlig information om studien och dess syfte. 

-Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt och att 
jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

-Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av och att 
insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt med yttersta konfidentialitet. 

-Jag ger mitt godkännande till att de svar jag lämnar enbart används i forskningssyfte. 

  

………………………..  ………………………..                  ……………………….. 

Datum                              Intervjupersonens namnteckning          Namnförtydligande 

  

Undertecknade har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående intervjuperson 
samt erhållit intervjupersonens samtycke. 

 

  

………………………..  ………………………..  ……………………….. 

Datum                              Namnteckning                  Namnförtydligande 

 

………………………..  ………………………..  ……………………….. 

Datum                              Namnteckning                  Namnförtydligande 

 

 

 

 


