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Sammanfattning 
Det är vida känt att psykisk ohälsa är ett aktuellt och ökande problem. Däremot finns det 

en grupp människor som är starkt knutna till detta fenomen, men som inte 

uppmärksammas - de anhöriga. Denna kvalitativa och fenomenologiska studie ämnar att 

skildra hur det är att vara anhörig/informell vårdgivare till någon med psykisk ohälsa, 

vilka förväntningar de har på sig, samt hur de upplever samhällets stöd. Utifrån teorin om 

roller och stigma intervjuades tio anhöriga runt om i Sverige för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Under analysen uppstod sju teman: upplevelse av vardag, att stötta 

den närstående, påverkan på den anhörige, roll, eget stöd, omgivningens bemötande och 

nöjdhet med stöd. Resultatet åskådliggjorde att deras vardag begränsas och att de kunde 

uppleva oro, skam/skuld, utmattning och bristande aptit. Vidare tar de mycket ansvar och 

stöttar sina närstående genom samtal och fysisk närvaro. Bemötandet från omgivningen 

var mestadels positivt, men även negativt. De anhöriga hade också flera 

självhjälpsstrategier, varav några fick stöd från vänner och/eller sökte hjälp av vården. 

Det samhälleliga stödet var både bra och dåligt. Slutsatsen är att det är mycket jobbigt att 

vara anhörig och vården behöver göra mer för dem än vad de gör nu. 

 

Nyckelord: anhörig, informell vårdgivare, psykisk ohälsa, rollteori, fenomenologi 

Abstract 
It is widely known that mental illness is a current and growing problem. There is however 

a group of people who are strongly connected to this phenomenon that do not receive 

enough attention - the relatives. This qualitative and phenomenological study aims to de-

scribe what it is like to be a relative/informal caregiver to someone with a mental illness, 

which expectations they have on them and how they perceive the support from society. 

Ten relatives from Sweden were interviewed to answer the purpose of the study and the 

research questions. During the analysis seven themes emerged: experience of the situa-

tion, to support the dependant, impact on the relative, role, own support, the treatment 

from others and satisfaction with the support. The result revealed that the relatives’ every-

day life becomes restricted and that they could experience worry, shame/guilt, exhaustion 

and a loss of appetite. They also take a lot of responsibility and support their dependants 

through dialogues and being there. The treatment from others is mostly positive but it can 



also be negative. The relatives also have several self-help strategies, where some get sup-

port from friends and/or seeks help from the health care. The social support is both satis-

factory and dissatisfactory. The conclusion is that it is very burdensome to be a relative, 

and that the healthcare should do more for them than they are currently doing. 

 

Keywords: relative, informal caregiver, mental illness, role theory, phenomenology 
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Förord 

Vi vill rikta all vår tacksamhet till alla som har deltagit i studien och velat ge sin skildring 

av hur det är att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Utan Er tillit och förtroende 

till oss hade detta inte varit möjligt. Era berättelser är oerhört viktiga och vi har sett ett 

stort prov på mod hos Er alla. Vi kommer för alltid att beundra den starka kärleken vi har 

sett att Ni har till era närstående, men också ha stor respekt och vara djupt imponerade 

över Er som tar er igenom detta svåra. Vi lider även extra med Er som inte har fått något 

stöd, trots att Ni borde blivit erbjudna det från start, och hoppas att ni inte drar er från att 

söka det Ni under alla omständigheter har rätt till. Se sedan detta arbete som ett tecken på 

att Ni inte är ensamma och att det finns de som vill göra skillnad för Er. 

 

Vidare vill vi även tacka alla Er andra som har hjälpt oss med arbetet. Er input och tålamod 

för våra frågor har varit ovärderligt. 

 

För förtydligande kring arbetet kommer vi att benämna den person som känner någon 

som är psykiskt sjuk för anhörig och den psykiskt sjuke för närstående. 

 

26:e april, 2018 – Skövde 

Sofia Boqvist och Therese Woo Hagebratt
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1. Inledning 

Enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport från 2009 uppgav 20-40% av 

befolkningen att de lider av psykisk ohälsa. Hos dessa personer med psykisk ohälsa finns 

det oftast en eller flera anhöriga bakom. Så mycket som var femte person är på något sätt 

en informell vårdgivare (Moberg, 2005, s. 33). Tidigare forskning nämner att vården 

avsäger sig mer och mer ansvar för den som är psykiskt sjuk och att ansvaret läggs på 

personerna i den sjukes närhet. Detta med förhoppningen att den drabbades anhöriga ska 

stå för integreringen tillbaka in i samhället och övriga vardagliga behov. Risken med att 

vara anhörig till en person med psykisk ohälsa är den ”smitta” som kan förekomma. Det 

vill säga att umgås regelbundet med en person som är drabbad av psykisk ohälsa kan 

medföra att den anhörige till slut också får olika psykiska besvär (ibid., s. 25). 

Socialpsykologiskt sett blir detta viktigt att beakta eftersom man ser till relationen mellan 

individer och dess påverkan. I ett inledande citat från Socialstyrelsens slutrapport ”Stöd 

till personer som vårdar och stödjer närstående” från 2014 går följande att läsa: 

 

“Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453). 

Den anger att Socialnämnden ”ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 

vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående 

som har funktionshinder.” 

 

Detta visar hur nyligen anhörigas rätt till stöd uppmärksammats även om de anhöriga 

själva fortfarande inte ser det som självklart. Anhöriga glöms bort i all uppståndelse kring 

den drabbade, inte bara av vården, men också av dem själva. I den situationen är det svårt 

att som anhörig höja rösten och säga “Men jag då?”. Förhoppningen med denna studie är 

att kunna öka kunskapen och medvetenheten kring upplevelsen av att vara informell 

vårdgivare till någon med psykisk ohälsa och deras behov av stöd från samhället. Denna 

studie kommer också undersöka anhöriga till de med mildare psykisk ohälsa, eftersom 

tidigare studier oftare går in på specifika och allvarliga diagnoser av psykisk ohälsa. 

Problemet studien ska fokusera på är den eventuella ohälsa anhöriga kan drabbas av i sin 
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roll som informella vårdgivare. Socialpsykologiskt sett blir det intressant för att kunna 

förbättra stödet för de anhöriga. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna fenomenologiska studie är att beskriva och skapa en djupare förståelse 

för hur det upplevs att vara informell vårdgivare till en person med psykisk ohälsa, samt 

hur de upplever det samhälleliga stödet i en svensk kontext. Med informell vårdgivare 

menas en familjemedlem, partner eller vän som utan betalning vårdar den drabbade 

genom att ha/ha haft kontakt med denna närstående minst en gång i veckan. Genom denna 

studie kommer informell vårdgivare även att benämnas som anhörig och den drabbade 

som närstående. Med psykisk ohälsa menas alla typer av självupplevd eller av andra 

upplevd, mer eller mindre allvarliga mentala påfrestningar som generell ångest och 

nedstämdhet till svårare symtom som kan ges en psykiatrisk diagnos. 

 

Frågeställningarna är följande: 

• Hur upplevs situationen, avseende den fysiska och psykiska belastning, för en 

informell vårdgivare till någon med psykisk ohälsa? 

• Hur påverkas man själv, fysiskt och psykiskt, som informell vårdgivare till någon 

med psykisk ohälsa? 

• Hur upplever anhöriga till personer med psykisk ohälsa det stöd de får från 

samhället? 

 

1.2. Disposition 

I avsnittet Teoretiska utgångspunkter förklaras teorin om roll och stigma med de 

tillhörande begreppen: roll, rollbelastning, rollkonflikt, status, position, stigma och 

hedersstigma. Därefter följer den tidigare forskning som studien kommer använda sig av 

och som anses vara relevanta för syftet. Sedan kommer avgränsningen som redogör för 

hur forskarna har valt att avgränsa studien. 

Kapitlet Metod beskriver studiens metodval, empiriska instrument, urval, etiska 

överväganden, validitet och reliabilitet. Metoddelen ger även en detaljerad förklaring av 
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tillvägagångssättet, objektiviteten, valet av analysmetod och transkriberingsprocessen. I 

avsnitten för resultat och analys framgår det som forskarna har fått ut av datainsamlingen, 

vilket sedan tolkas med de valda teoretiska utgångspunkterna. Diskussion och slutsats går 

ut på att föra samman den tidigare forskningen med vad som framkommit i resultatet för 

att kunna dra slutsatser och besvara forskningsfrågorna. Dessutom tas de förbättringar 

som hade kunnat utföras tillsammans med förslag för framtida forskning upp i kapitlet. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

 

2.1. Rollteori 

Rollteorin menar på att människors handlingar kan förklaras utifrån de roller personerna 

har (Nilsson, 1988, s. 86). En roll är de förväntningar och fördomar som hör ihop med 

individens position och status i samhället. Position kan vara yrkesroll, plats i 

familjen/vänkapskretsen eller det ansvarsområde en har i en förening (Stryker, 1980, s. 

54, 57-58). Status ligger då tätt sammankopplat med detta, eftersom att en viss position 

kan ge en viss status. Status kan också innebära det karaktärsdrag en person har som ger 

personen en högre position (Giddens, 2007, s. 145). Alla människor har olika positioner 

och statusar beroendes på situationen. 

En nackdel med roller är rollbelastning, något som sker nästan hela tiden för alla. 

Det är när förväntningarna på en roll blir lite för höga för att det ska gå att leva upp till 

dem (Stryker, 1980, s. 76). En annan nackdel är rollkonflikt, vilket också är vanligt 

förekommande. Rollkonflikten inträffar då olika förväntningar från två, eller flera, olika 

roller blir omöjliga att kombinera (ibid., s. 73). Enskilt kan rollkonflikten uppstå när ett 

agerande är förenligt med en sida av ens identitet, men går emot en annan utav den. Roller 

är av relevans, då en anhörig till en person med psykisk ohälsa har sina roller som förälder, 

syskon och vän, men också sin roll som informell vårdgivare. Rollbelastning och 

rollkonflikt kan därför vara en del av situationen för de anhöriga, eftersom att dessa sitter 

tätt ihop med rollerna. 



6 

 

2.2. Stigma 

Goffman (1963/2011, s. 11) definierar stigma som en egenskap, som skapas i andras ögon, 

där individen som får det står ut från gruppen. Ett stigma kan vara någon typ av fysiskt 

handikapp som syns vid en första anblick, men det kan även vara ett osynligt handikapp 

eller karaktärsdrag (ibid., 12). Stigmat gör att personen som har det riskerar alienation 

och utanförskap från en grupp. Gruppen applicerar en stereotyp med specifika attribut 

och normer kopplade till sig som de anser att hen måste följa (ibid., s. 14). Vissa bär sitt 

stigma med stolthet eller utan att bry sig alls (ibid., s 14). Hedersstigma är vad anhöriga 

till en person med stigma kan uppleva. Det blir som en sorts smitta. Goffman (1963/2011, 

s. 39) menar att även om personen själv inte bär på stigmat kan hen på grund av att dess 

anhörige bär på det också bli stämplad av omgivningen. Stigma är relevant då det finns 

förväntningar och fördomar kopplade till rollen som exempelvis förälder till ett psykiskt 

sjukt barn och det kan tänkas påverka informanterna och stödet från samhället. 

 

3.   Tidigare forskning 

 

3.1. Att vara informell vårdgivare till någon med psykisk ohälsa 

En svensk studie, “Daily life for young adults who care for a person with mental illness: 

a qualitative study”, utförd av Lilas Ali, Britt Hedman Ahlström, Barbro Krevers och 

Ingela Skärsäter (2012) hade som syfte att belysa hur vardagen ser ut för unga informella 

vårdgivare till personer med psykisk ohälsa och hur de hanterar den. Urvalet bestod av 

tolv ungdomar i åldrarna 16-25 som agerade informellt stöd åt en vän eller familjemedlem 

med en eller flera psykiska sjukdomar. Datan från urvalet samlades in genom åtta 

individuella semistrukturerade intervjuer på cirka 60 minuter, och en fokusgruppsintervju 

med resterande deltagare på cirka 90 minuter. Resultatet visade att vardagen är omöjlig 

att förutsäga för de unga vårdtagarna som ständigt behöver vara beredda på situationer 

utanför deras kontroll. Vidare visade det sig att båda grupperna kände sig negligerade av 

psykiatrin och upplevde ett behov av avlastning från ansvaret över sin närstående. Studien 

är relevant för att den tar upp de anhörigas upplevelse av att vara informellt stöd, samt 
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deras behov av eget stöd och avlastning, vilket stämmer väl överens med denna studies 

forskningsfrågor. Dessutom är studien utförd i Sverige på en liknande målgrupp, även om 

de har riktat in sig på en något yngre respondenter än vad denna studie hade tänkt att göra. 

Barbara E. Champlins (2009) amerikanska studie, “Being there for another with a 

serious mental illness”, hade som mål att få en djup beskrivning av erfarenheten hos 

informella vårdgivare till någon med svår psykisk sjukdom. Detta undersöktes med en 

timmes individuella intervjuer med tolv deltagare. Resultatet visade svårigheten 

respondenterna kände med beslutsfattande för sin närstående. Vardagen fylldes av väntan 

på beteendemässiga förändringar och ett behov av att jämt finnas tillgänglig. Dessutom 

beskrev deltagarna att de kände sig ensamma i sin roll. Fynden från denna studie är 

relevant då den poängterar hur de anhöriga påverkas och för att den har en 

fenomenologisk ansats. 

Ytterligare en amerikansk studie, “‘Sometimes it’s difficult to have a normal life’: 

Results from a qualitative study exploring caregiver burden in schizophrenia” av Adam 

Gater, Diana Rofail, Chloe Tolley, Chris Marshall, Linda Abetz-Webb, Steven H Zarit 

och Carmen Galani Berardo (2014), kom fram till att vårdandet av en närstående med 

schizofreni påverkade den informella vårdgivaren i vardagen fysiskt och psykiskt. Syftet 

med studien var att titta på den subjektiva upplevelsen hos den informella vårdgivaren till 

en person som är schizofren med metoder från grundad teori. Urvalet bestod av 19 

informella vårdgivare som tog hand om en familjemedlem eller vän med schizofreni. 

Individuella semistrukturerade intervjuer utfördes på en timma med deltagarna. Utifrån 

transkriberingsanalysen upptäcktes sex huvuddimensioner: emotionell välmående, 

farhågor hos vårdgivaren, fysisk påverkan, påverkan på dagliga aktiviteter, ekonomiska 

krav och påverkan på relationer. De anhöriga kände sig överbelastade, ensamma, ledsna 

och upplevde en fysisk påverkan i form av trötthet och försämrad sömn. Några uppgav 

att de tyckte att rollen var svår och att de inte visste hur de bäst uppfyller den. Nästan alla 

nämnde dock positiva aspekter av sin upplevelse. Relevansen av resultatet ligger i att den 

tittar på den subjektiva upplevelsen hos informella vårdgivare, familjemedlem som vän, 

till personer med allvarligare psykisk ohälsa. Vidare finns här även belägg för att de 

anhöriga påverkas i hög grad psykiskt och fysiskt, att de upplever en viss rollbelastning, 
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samt att de ser sin roll som givande. 

Studien “Caring for a relative with delusional beliefs: a qualitative exploration” 

gjord i England av Juliana Onwumere, Stephanie Learmonth och Elizabeth Kuipers 

(2016) hade som fokus på hur de informella vårdgivarna till människor med psykos 

påverkades. 45 minuter långa semistrukturerade intervjuer utfördes på fem informella 

vårdgivare. Analysen gjordes med en fenomenologisk ansats. Undersökningens resultat 

ledde till sex teman: de förstod sig inte på sina närståendes vanföreställningar och 

upplevde en rädsla att deras närstående skulle skada dem. De anhörigas övriga relationer 

blev förstörda. Deltagarna försökte också att dölja sina närståendes vanföreställningar 

för utomstående och en lång process av att lära sig hur de ska hantera denna situation 

präglade de anhöriga. Studien är relevant då med en fenomenologisk ansats ser på hur de 

anhöriga påverkas och försöker dölja sjukdomen för omvärlden, vilket kan kopplas till 

stigma. 

I artikeln “Differences in impact of long term caregiving for mentally ill older adults 

on the daily life of informal caregivers: a qualitative study” gjord av Marian Zegwaard, 

Marja Aartsen, Mieke Grypdonck och Pim Cuijpers (2013) undersökte man hur anhöriga 

som vårdar en äldre med psykiska problem en längre tid påverkas. Semistrukturerade 

intervjuer på 60-90 minuter med deltagare från Nederländerna utfördes. Resultatet visade 

att allt hängde på upplevd valfrihet. Den första gruppen utmärktes av människor som såg 

sitt vårdande som något frivilligt. Den andra gruppen upplevde däremot att deras 

vårdgivande var något nödvändigt ont som de var tvungna att göra. Detta gjorde att den 

sistnämnda gruppen i högre grad låg i riskzon för att själva må dåligt och uppleva 

långvarig stress än den första gruppen som fick ut något av att vara informella vårdgivare. 

Då studien undersöker hur upplevelsen av att vara tvungen eller inte till att vårda sin 

närstående påverkar de anhöriga, blir den relevant då den liknar forskningsfrågorna som 

ställs i denna studie. 

“Living with major depression: experiences from families’ perspectives” författades 

av Britt Hedman Ahlström, Ingela Skärsäter och Ella Danielson (2009). Studien utfördes 

i Sverige med fokus på hur familjer där en vuxen medlem med allvarlig depression levde. 

Sju familjer, 18 deltagare, ingick i studien och fick genomgå en narrativ gruppintervju. 
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Resultatet utgjordes av fem teman, där det första, att vara tvungen att släppa kontrollen 

av vardagslivet, innefattade att familjen påverkades negativt och att vardagen inte 

fungerade. Andra temat osäkerhet och instabilitet påverkar livet tog upp hur 

humörsvängningar hos den drabbade påverkade hela familjen. Att leva på utkanten av 

gemenskapen var det tredje temat och syftar till hur familjen anpassade sig till den 

drabbades skam och tillbakadragande. Näst sista temat vardagen blir svår tar upp hur 

komplicerat det blir för en familj att upprätthålla vanliga rutiner och vara produktiv. Det 

sista temat, trots allt finns det en väg ut, beskriver hoppet som familjerna kände. Vissa 

hade funnit sätt att hantera vardagen ändå. Artikeln är relevant då den ser på hur hela 

familjen påverkas av en drabbad person och för att den är utförd i Sverige. 

 

3.2. Samhällets påverkan på den informella vårdgivaren 

Den kinesiska studien, “Affiliate stigma among caregivers of people with intellectual 

disability or mental illness”, av författarna Winnie Mak och Rebecca Cheung (2008) 

ämnade att undersöka informella vårdgivare till närstående med psykiska nedsättningar, 

210 stycken, och informella vårdgivare till närstående med psykisk ohälsa, 108 stycken. 

Forskarna använde sig av strukturerade intervjuer med påståenden som besvarades med 

siffrorna ett till fyra, beroende på hur väl påstående stämde in. Syftet var att se hur 

informella vårdgivare blir påverkade av det stigma samhället ställer mot dem, vilket 

benämns som hedersstigma. Mak och Cheung (2008) upplyser dock läsare om att studien 

utförts i Kina och att det bör beaktas då landet har en stark kultur av stigma mot “de 

svaga”. Författarna valde att se på tre aspekter kring detta fenomen: beteende, känslor 

och det kognitiva. Vidare fanns det även belägg för existensen av hedersstigma. De såg 

också att bördan de anhöriga upplevde stod i relation till det stigma de blev utsatta för 

och i och med det förstördes deras övriga relationer när de drog sig tillbaka i skam från 

sitt sociala liv. Studien är relevant då den ger exempel på hur hedersstigma tar form och 

evidens för att den finns även om det är i Kina. 

Den engelska studien, “A qualitative study of the experience of caring for a person 

with bulimia nervosa. Part 2: Carers’ needs and experiences of services and other 

support”, utförd av Suzanne Winn, Sarah Perkins, Joanna Murray, Rebecca Murphy och 
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Ulrike Schmidt (2004) hade som avsikt att se till vilken grad vården möter det stöd som 

vårdgivarna anser sig behöva och om de ansåg sig behöva stöd. Semistrukturerade 

telefonintervjuer på 45-60 minuter gjordes på 20 informella vårdgivare till personer med 

ätstörningen bulimia nervosa. Flera nämnde att stödet som kom från familjen var viktig. 

Det stödjande nätverket var oftast smalt, då många anhöriga hade blivit osympatiskt 

bemötta och kände skam från stigmat kring sin närstående. Många uppgav också att 

stödgrupper och personlig terapi hade hjälpt, medan vissa inte sade sig vara i behov av 

det. Det som de anhöriga kände att de behövde mer av var tydligare information kring 

den psykiska sjukdomen, praktiska råd och vägledning. Då studien tar upp vilket stöd de 

anhöriga har, deras upplevelser av den och hedersstigma i form av att den anhörige känner 

skam över sin närståendes sjukdom är den av stor relevans för denna studie. 

I ljuset av att den svenska vården allt mer överlagt ansvaret för psykiskt sjuka på 

deras anhöriga har Anna Britta Wilhelmsson (2011) publicerat artikeln "Relatives’ 

experiences of care and caregivers in a psychiatric caring context". Denna svenska studie 

har syftet att belysa släktingars upplevelse av att vara anhöriga till psykiskt sjuka, den 

vård som finns och som de själva måste bistå med. För att delta behövde respondenterna 

ha en nära släkting/familjemedlem med psykisk ohälsa. 18 induktivt kvalitativa intervjuer 

spelades in och ett narrativt angreppssätt utfördes. I resultatet fanns först och främst två 

huvudteman i deltagarnas upplevelse av situationen. De kämpade mot hopplöshet och såg 

glimtar av hopp. Angående hopplösheten kände många sig skyldiga, då de ansåg att de 

inte gav tillräckligt mycket vård till sina anhöriga, men också att de själva behövde bättre 

stöd. De anhöriga ville ha mer och bättre information från vården men även samtal med 

psykolog under en längre tid. Artikeln blir viktig då den tar upp de anhörigas upplevelser 

av sin situation och det stöd de får i en svensk kontext. 

En annan svensk studie, ”Stigma by association: psychological factors in relatives of 

people with mental illness”, av Margareta Östman och Lars Kjellin (2002), tittade på hur 

de anhöriga påverkas av hedersstigma. 162 semistrukturerade intervjuer gjordes med 

släktingar till patienter inskrivna för psykiatrisk vård. Syftet var att undersöka faktorer 

som är psykologiskt relevanta och relaterade till hedersstigma för familjen. Det visade sig 

att större delen av de intervjuade hade upplevt hedersstigma. Det vill säga att de 
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behandlades annorlunda och kände sig annorlunda i sin roll som anhörig till en psykiskt 

sjuk. Många hade upplevt att relationen till den psykiskt sjuke påverkade deras andra 

relationer, bland annat möjligheten att skaffa sig en partner. Det rapporterades även att de 

upplevde mer hedersstigma om de redan mådde dåligt själva. Relevansen till aktuella 

studie är att den utgår från hedersstigma i Sverige. 

Sammanfattningsvis för kapitlet Tidigare forskning har tio artiklar med fokus på 

informella vårdgivare valts ut. Dessa har blivit utvalda på basis att de i största möjliga 

mån liknar det som denna studie avser att undersöka, vilket bidrar till ökad information 

och större möjlighet att göra en rättvis jämförelse av resultaten. 

 

4. Avgränsning 

Tidigare studier har framförallt fokuserat på enskilda, allvarligare mentala åkommor och 

undersökt hur de anhöriga till personer med de specifika sjukdomarna har upplevt det. 

Dessa studier har även ofta haft som krav att den närstående ska vara diagnostiserad. 

Detta krav har valts bort i denna studie för att få en bredare bild av de anhörigas tillvaro. 

För att inte heller begränsa en nyanserad beskrivning tilläts alla typer av psykisk ohälsa, 

så länge den upplevs existera av den anhörige. Tidigare forskning har varit mer avgränsad 

och lagt fokus på bland annat hur stödet/vården kan påverka den anhörige, 

copingstrategier de anhöriga kan använda sig av, stress och vilken typ av personlighet 

som gör att man blir informell vårdgivare. Syftet med denna studie är att få en mer 

heltäckande bild av upplevelsen en anhörig har snarare än att fokusera på endast en faktor. 

 

5.  Metod 

 

5.1. Metodval 

Denna kvalitativa studie bygger på en fenomenologisk ansats. John W. Creswell (2013, 

s. 76) beskriver att fenomenologiska undersökningar vill studera individers upplevelse av 

ett specifikt fenomen. Då intresset är de informella vårdgivarnas upplevelser, tankar, 

känslor och erfarenheter av att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa och det 

samhälleliga stödet, passar den metoden väl för syftet. 
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Detta hänger också ihop med valet av semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide 

utformas då för att besvara forskningsfrågorna, frågorna kan ställas i lämplig ordning med 

de följdfrågor som krävs (Bryman 2011, ss. 415-416). Intervjuguiden säkerställde ett 

enhetligt resultat från varje intervju och att ingen relevant data missades. Det kan dock 

bli svårt att uppnå den känslan av ett naturligt samtal som finns i en ostrukturerad intervju 

när intervjuaren gör sig påmind om sin roll genom att ställa förberedda frågor. Kvale 

(2011, s. 14) tar upp detta som en risk i sin beskrivning av maktasymmetrier vid 

kvalitativa intervjuer. Det kommer uppstå en maktasymmetri i egenskapen av deltagare 

och forskare, varpå deltagaren inte känner sig lika avslappnad. För att motverka detta har 

respondenterna själva fått välja hur, när och var intervjuerna tog plats. 

 

5.2. Empiriska instrument 

Studien använde en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) med ett fåtal 

övergripande frågor som användes av intervjuledaren för att besvara de aktuella 

forskningsfrågorna. Däremellan har informanten fått tala fritt med enbart följdfrågor från 

intervjuaren. 

 

5.3. Urval 

I enlighet med Steinar Kvales (2011, s. 44) och Donald Polkingthornes (i Creswell, 2013, 

s. 81) rekommendationer för ett lämpligt urvalsantal användes tio deltagare, då det fanns 

en tidsram och antalet räckte för insamling av data till studiens syfte. Deltagarna är knutna 

till en person med psykisk ohälsa genom familjeband, vänskapsband eller en 

kärleksrelation. De ska också ha haft eller ha kontakt med den närstående minst en gång 

i veckan. Med dessa som huvudkriterier består studien av ett målinriktat urval enligt 

Bryman (2011), eftersom dessa individer hade ovan nämnda karaktäristiska och var bäst 

lämpade att besvara forskningsfrågorna. Utav dessa tio informanter var tre män och sju 

kvinnor. Informanterna var i åldrarna 21-54 och är bosatta i Sverige. 

Författarna kom i kontakt med respondenterna genom ett publikt inlägg på Facebook 

där de som passade in på kriterierna fick anmäla sig frivilligt. Därefter användes 

snöbollsmetoden, då informanterna ombads att ge förslag på fler respondenter. Styrkorna 
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med snöbollsmetoden är tidsaspekten och deltagarfrekvensen. Nackdelen är dock att det 

kan leda till en minskad variation bland deltagarna eftersom de troligen rekommenderar 

någon som liknar dem själva (Bryman, 2011, s. 196-197). Vilket negativt påverkar studien 

då kvalitativa studier eftersträvar så informationsrik data som möjligt för att få fram ett 

nyanserat resultat (Creswell, 2013, s. 157). 

Det bortfall som uppstod var fyra respondenter som inte kände att de hade tid eller 

slutade svara när det väl blev dags att bestämma datum för intervju, vilket resulterade i 

att tio deltagare ändå fanns kvar när intervjuerna väl startade eftersom 14 var tillfrågade. 

 

5.4. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets sida CODEX (2017, 7 augusti) tar upp att en grundförutsättning för 

forskning på människor är att den utförs med hänsyn till deras värde och rättigheter. 

Bryman (2011, ss. 131-132) nämner fyra etiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Huvudprincipen är att 

deltagarna inte får åsamkas fysisk eller psykisk skada (ibid., s. 132). 

Informationskravet står för att de aktuella deltagarna är väl informerade om studiens 

syfte och de delar som ingår. Vidare är deltagarna också upplysta om att det är frivilligt 

att delta och att de får avbryta sitt deltagande (ibid., s. 131). Detta uppfylls då deltagarna 

fick ett informationsblad om syftet och sina rättigheter innan träff bestämdes. Dessutom 

blev de återigen bli påminda om detta innan intervjun påbörjades. Kvale (2011) nämner 

att informationskravet även går ut på att deltagarna i förväg vet om möjliga fördelar och 

nackdelar med att delta i studien. Det var inte problematiskt att informanterna visste vad 

studien gick ut på, snarare bedömdes det kunna vara till fördel för att få fram relevant 

information. Då det förelåg en risk för negativ påverkan av de insikter som gjordes, fick 

alla ett informationsblad med kontaktuppgifter till olika stödgrupper. 

Samtyckeskravet består av att deltagarna har full rätt att bestämma över huruvida de 

ska delta och hur länge. Deltagarna får heller inte vara ovissa om undersökningens syfte 

och upplägg, då de ska kunna ge fullt samtycke för sitt medverkande (Bryman, 2011, s. 

132, 135-137). Detta uppfylldes då deltagandet var frivilligt och informanterna hade rätt 

att avsluta mitt i intervjun utan konsekvenser. Detta stärktes med att informanten fick 
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informationen om studien uppläst för sig, vilket godkändes muntligt innan intervjustart 

för att få samtycke, något som också spelades in. Däremot kan deltagarnas valfrihet 

diskuteras då de är bekanta till forskarna. I samtyckesuppläsningen och 

informationsbrevet (se Bilaga 3) blev informanterna informerade om studiens syfte, 

struktur och uppskattad tidsåtgång. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas rätt till privatliv respekteras (ibid., ss. 

137-138).  Anonymiteten hos studiens deltagare säkerställdes genom att forskarna angav 

fiktiva namn eller tog bort informationen helt på informanter, personer och ställen så att 

ingen utomstående skulle kunna röja deltagarnas identitet. Informationen som samlades 

in till urvalsstatistiksunderlaget skrevs endast ned och innehöll varken informantens eller 

den närståendes riktiga namn. Dokumenten behandlades med hög sekretess, undangömt 

hos berörd forskare som hade ansvar för transkriberingen, fram tills att de förstördes när 

resultatet var sammanställt. För de informanter som var väl bekanta med den ena 

forskaren beslutades det i första hand att den andre forskaren enskilt skulle utföra intervju, 

transkribering och kodning. Detta för att ta hänsyn till informanternas privatliv och 

möjliggöra en mer anonym datainsamling. 

Den sista av de fyra etiska principerna är nyttjandekravet, som tar hänsyn till att alla 

insamlade uppgifter om enskilda individer endast används till forskningsändamål (ibid., 

s. 132). All insamlad data användes endast till undersökningens syfte och examensarbetet, 

något som deltagarna blev informerade om. 

 

5.5. Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011, s. 352) förklarar hur reliabilitet och validitet kvalitetssäkrar kvalitativa 

studier. Extern reliabilitet betyder att studien ska vara replikerbar med liknande resultat. 

Det ska vara så väldokumenterat och sakligt gjort att vem som helst ska kunna göra om 

den. För att säkerställa detta har utförliga beskrivningar av tillvägagångssätten gjorts. 

Metod, avgränsning och urval har redogjorts för. I semistrukturerade intervjuer ligger 

fokuset på vad informanten väljer att berätta, vilket inte garanterar en hållbar extern 

reliabilitet. Intern reliabilitet går ut på att forskarna ska vara överens om hur datan 

analyseras (ibid., s. 352). Analysen ska inte präglas av forskarens förutfattade tankar. 
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Dock granskades analysen endast av de två forskare som utfört studien, vilket gör det 

mindre hållbart än om det varit fler. 

Intern validitet innebär att forskarnas slutsatser stämmer överens med det som har 

observerats (ibid., s. 352). Detta säkerställs genom att forskningsfrågorna besvaras med 

intervjufrågorna, att tillvägagångssättet för datainsamlingen och analys tydligt beskrivs, 

att forskarna själva är tydliga med och uppmärksammade på sin förförståelse för ämnet, 

samt att de informanter som velat har deltagit i en respondentvalidering. Då får de ta del 

av transkriberingen och forskarens resultat i efterhand för att konfirmera eller rätta 

missuppfattningar (Creswell, 2013, s. 252). Utöver detta var forskarna också noggranna 

med att se till att undersökningen studerar det som den avser genom att ha en 

intervjuguide som höll intervjuledaren till ämnet. När ljudupptagningarna hade 

transkriberats fanns det också en chans att gå igenom materialet flera gånger och se vad 

som verkligen sades, för att vara säker på att det är korrekta kopplingar som dras till 

teorierna. 

Extern validitet handlar om graden av överförbarhet av resultatet i en annan miljö 

(Bryman, 2011, s. 355). Målet för denna studie blev då att skapa en djup och nyanserad 

förståelse för informella vårdgivares erfarenheter och upplevelser, för att resultatet sedan 

ska vara till användning för andra informella vårdgivare till psykiskt sjuka i en annan 

kontext. För att säkerställa detta hade intervjuguiden breda frågor som stämde av på både 

fysisk och psykisk nivå hur de anhörigas erfarenheter och upplevelse av stödet ser ut. 

Utifrån detta har även urvalsstorleken och urvalsmetoden tagits i beaktande enligt 

rekommendationer (Kvale, 2011, s. 352). Trots att ett snöbollsurval kan göra att 

deltagarna inte är helt representativ för populationen menar Bryman (2011, s. 196-197) 

på att den externa validiteten inte är lika betydande i kvalitativ forskning, vilket gör att 

snöbollsmetoden fortfarande är passande för studiens syfte. 

 

5.6. Tillvägagångssätt 

Från start hade alla respondenter tagit del av informationsbrevet (Bilaga 3) som beskrev 

studiens syfte och tillvägagångssätt. De tio informanterna fick sedan själva välja tid och 

plats för intervjun över mejl eller genom direktmeddelanden över Facebook. Platsen som 
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valdes var skolans grupprum för en mer neutral och avskild miljö. Då det är glasvägg på 

ett håll i grupprummen fick respondenterna sitta med ryggen mot för att inte bli störda. 

De informanter som valde att göra intervjun över telefon eller FaceTime (fem totalt, tre 

via FaceTime och två via telefon) ombads att välja en avsides plats att utföra intervjun 

på. Vid intervjuerna var båda forskarna delaktiga efter informantens godkännande. 

Intervjuledare var den forskare som kände personen minst för minimera risken att 

informanten skulle påverkas och undgå att berätta sådant som hen kände att den ena 

forskaren redan "visste". Innan intervjun startade fick alla respondenterna återigen 

information om studien och sina rättigheter, vilket spelades in och godkändes muntligt. 

Informanterna fick också besvara några bakgrundsfrågor, såsom ålder, definierat kön, 

relation till den närstående med mera (se Bilaga 1). Detta för att bilda statistik för 

urvalsunderlaget och för att få en bättre förståelse för informantens berättande. Därefter 

påbörjades intervjun som spelades in med hjälp av mobil. Intervjuerna pågick i ca 20-80 

minuter, medelvärdet på tiderna blev 47 minuter. Ingen ersättning gavs ut till 

informanterna. 

Det oförutsedda som inträffade var att de intervjuer som skedde via telefon eller 

FaceTime råkade ibland ut för dålig täckning så att samtalet avbröts och de intervjuer som 

utfördes på plats stördes ibland av att informantens telefon började ringa. Ingetdera 

avbrott upplevdes av forskarna påverka informanternas svar. 

Kodningsprocessen började med att forskarna gemensamt gick igenom en kortare 

intervju för att komma överens om teman och huvudteman för vidare kodning. Först togs 

koder ut ur transkriberingen, som sedan delades in i subteman för att i sin tur ingå i fem 

större huvudteman. Detta för att säkra interbedömarreliabiliteten (Bryman, 2011, s. 160), 

det vill säga att båda forskarna var överens om de koder och teman som skapades. 

Deskriptiv kodning användes då det innebär att innebörden i det som sägs i intervjun tas 

ut och bildar en kod, men även viss in vivo kodning användes för att få direkta citat som 

koder. Indelningen av temana skedde fortlöpande under kodningsprocessen, genom att 

forskarna granskade och diskuterade alla kodningar gemensamt - en metod som 

rekommenderas av Johnny Saldaña (2015, s. 79) för att säkra interbedömarreliabiliteten. 

Efterföljande intervjuer kodades enskilt av forskarna för att sedan granskas gemensamt 
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och därmed säkerställa en objektiv samt relevant kodning från varje intervju. Hela 

processen matades in i programmet SimpleMind Lite för en tydlig överblick med 

tankekartor och underlätta analysen samt sammanfattningen av resultatet (se Bilaga 4). 

Två av respondenterna bad att få läsa igenom transkriberingen av sin intervju innan 

sammanställningen av rapporten. Ingen återkoppling gavs på detta. 

 

5.6.1. Objektivitet 

En viktig del av fenomenologiska studier är beskrivandet av informanternas upplevelser. 

Detta medför att forskaren, som är insatt i ämnet, måste vara objektiv och väl medveten 

om sina egna förutfattade meningar vad gäller deltagarnas svar och upplevelse. Genom 

att vara uppmärksam på de egna förutfattade meningarna kan forskaren göra ett bättre 

arbete med att åsidosätta dessa under intervjun och analysens gång så att informanternas 

svar kan återges så rent som möjligt (Creswell, 2013, s. 80). I denna studie utfördes en 

bracketing för att säkerställa objektiviteten. Forskarna intervjuade varandra för att sedan 

transkribera och analysera svaren med syftet att få fram forskarnas egna underliggande 

uppfattningar och erfarenheter kring ämnet. Forskarna delade upp sig och skapade varsin 

semistrukturerad intervjuguide som innehöll frågor kring: uppfattning om informanternas 

erfarenhet och uppfattning om informanternas upplevelse av samhälleligt stöd. Valet att 

konstruera intervjuguiderna separat gjordes för att forskarna inte skulle vara förberedda 

och medvetna om vilka frågor som skulle dyka upp. Semistrukturerade intervjuer valdes 

för att forskarna skulle kunna ställa följdfrågor för att skapa större klarhet kring svaren 

vid behov. Forskaren som hade agerat intervjuledare ansvarade för transkriberingen och 

analysen av sin intervju. Transkriberingen och analysen togs sedan till den forskare som 

hade agerat som informant för att uppmärksamma denne på hennes förförståelse. 

Resultatet av denna bracketing visade att båda forskare tror att den anhörige upplever 

mycket psykisk påfrestning och att majoriteten av det hen får göra består av psykiskt 

arbete. Detta i form av att den anhörige bär en daglig oro över tillståndet hos den psykiskt 

sjuke och att hen ofta försöker förebygga situationer där den psykiskt sjuke kan drabbas. 

Båda tror även att den anhörige upplever en stark ansvarskänsla och maktlöshet över att 

inte göra tillräckligt för den sjukes välmående. Den ena tänkte att den anhörige klandrar 
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sig själv över hur den närstående mår, medan den andre lade fokus på hur dålig situationen 

är. Vad gäller fysiska påfrestningar och hjälp till den psykiskt sjuke tror båda att det finns 

ett visst mått utav det, men att det mesta är psykiskt. Ingen av dem tror att det finns särskilt 

många positiva aspekter med att vara anhörig, förutom känslan av att vara värdefull och 

viktig för en annan människa. Båda tror också att problemen som kommer med att vara 

anhörig kan kvarstå även efter förbättring eller avslutad relation. Vidare är båda överens 

om att den anhörige glömmer bort att ta hand om sig själv och söka hjälp. Det krävs 

anhöriga till den anhörige som fångar upp och ser till att detta sker. När hjälpen väl är där 

tror båda att den är av god kvalité. I en av intervjuerna framkom det misstankar om att 

sjukvården är mindre bra på att söka upp de som kan vara i behov av hjälp kring den 

insjuknade. Samma forskare anser också att omgivningen hos den anhörige har svårt att 

se förbi den psykiskt sjukes problem och ta hänsyn till att den anhörige också behöver 

hjälp. 

 

5.7. Val av analysmetod 

Denna studie har utgått från Creswells (2013, s. 82) beskrivning av en fenomenologisk 

dataanalys och Braun och Clarkes (2006) definition av en tematisk analys. Utifrån 

Creswells (2013, s. 82) instruktioner har det första skedet bestått av att koder tagits fram 

ur transkriberingarna utan förankring i någon teori eller något tema. Detta är specifika 

uttalanden som återkommer och är särskilt utmärkande för hur respondenten upplevt 

fenomenet. Med hjälp av den tematiska analysmetoden har mönster sedan tagits fram ur 

koderna och bidragit till att bilda teman (Braun & Clarke, 2006, ss. 79-80). Denna 

“bottom-up”/induktiva metod har kombinerats med en deduktiv, då det enligt Creswell 

(2013, s. 45) är viktigt att en kvalitativ forskare använder ett komplext resonemang för 

sin analys. Vidare rekommenderar Creswell (2013, s. 82) att man använder sig av 

forskningsfrågorna för att skapa teman att kategorisera koderna i, vilket leder till en ”top-

down”/deduktiv metod. Detta har gjorts i samband med den tematiska analysen för att 

försäkra att temana är förankrade i forskningsfrågorna. Dessa teman användes sedan i den 

slutgiltiga analysen och för att skriva en flytande text över hur deltagarna upplevt 

fenomenet. Detta bildar resultatet. I analysen har denna text sedan tolkats utifrån de 
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teorier som använts i studien och på så vis besvarat forskningsfrågorna. 

 

5.8. Transkriberingsprocessen 

Varje intervju spelades in på plats med en mobiltelefon och transkriberades i efterhand. 

Eftersom studien använder en tematisk analys är det av större vikt att transkribera exakt 

vad som sägs i den verbala kommunikationen snarare än den ickeverbala (i.e. hur det 

sägs) (Braun & Clarke, 2006, s. 88). Bryman (2011) beskriver också varför transkribering 

är så viktig för det fortsatta arbetet. Med en inspelning får forskaren möjlighet att enbart 

fokusera på intervjusamtalet utan att behöva anteckna under tiden. Transkriberingen 

möjliggör också ytterligare genomgångar av respondentens svar för en mer noggrann 

analys. Nackdelarna med denna metod är att det är tidskrävande att transkribera och att 

alla informanter kanske inte känner sig tillräckligt bekväma i närvaron av en 

inspelningsapparat, vilket kan påverka datainsamlingen (Bryman, 2011, ss. 428-429). För 

att minimera detta tillfrågades informanterna om de godkände inspelningen i början av 

intervjun och mobilen låg avsides för att inte vara för distraherande. Vidare låg fokuset 

på ansikte-mot-ansikte interaktionen och att göra situationen så avslappnande för 

informanten som möjligt. 

 

6. Resultat 

Informanterna hade på olika sätt en relation till sin närstående och den psykiska ohälsan 

varierade stort. Tre stycken var familjemedlem till någon med anorexi, en var dåvarande 

partner till någon med psykoser, tre andra respondenter hade en familjemedlem med 

depression och en informant hade varit partner till någon med depression. En hade en 

familjemedlem som var bipolär och en annan hade inte fått någon diagnos på sin 

närstående. Trots denna blandade bakgrund hos de anhöriga upptäcktes koder som bildade 

sju stycken huvudteman som var gemensamma: upplevelse av situationen, att stötta den 

närstående, påverkan på den anhörige, roll, eget stöd och omgivningens bemötande, vilka 

kommer att presenteras mer i detalj nedanför tillsammans med temat nöjdhet med stöd. 

Generella mönster som upptäcktes var bland annat känslan av en begränsad vardag, en 

oro och skam eller skuld över situationen, men också att den anhörige kunde bli fysiskt 
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utmattad och förlora aptiten. Vidare kunde den anhörige ta ett stort ansvar, erbjuda 

samtalsstöd eller finnas där som stöttning till den närstående. Många anhöriga visade på 

olika strategier för att stötta sig själv, men stöd kunde också komma från vänner. Ett sista 

mönster var att omgivningen bemötte den anhörige med sympati och förståelse för 

situationen. Essensen av intervjuerna blev det faktum att det är jobbigt och påfrestande 

att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Därmed uppfylldes studiens syfte som var 

att beskriva hur det upplevs att vara informell vårdgivare till någon med psykisk ohälsa, 

samt hur dessa vårdgivare upplever det stöd de kan få från samhället. 

 

6.1. Upplevelse av situationen 

De allra flesta som intervjuades upplevde en förändring av sin situation. Utav de tre 

subteman som valdes var påfrestande situation det subtema som fick flest koder. Under 

subtemat givande situation insamlades inte lika mycket koder men det framkom att en 

informant fann det givande att få spendera mer tid med sin närstående: 

 

“Och då försökte vi göra lite mysiga saker ihop. Att vi behövde tillsammans-

tid - så vi gick och fikade ganska mycket och gick på bio och sånt där.” 

(Transkribering informant 3, s. 3) 

 

Det tredje subtemat, oförändrad situation, täckte de fåtal informanter som upplevde att 

situationen inte hade förändrats, främst då det inte påverkat deras jobb: 

 

“Intervjuare: Påverkar det dig något i jobbet och så? 

Informant: Inte mer än att jag har fått vara ledig för vård av *närstående* vid 

ett par tillfällen, det var ju längesen man var. 

Intervjuare: Och det har fungerat bra? 

Informant: Ja det är inga problem.” (Transkribering informant 10, ss. 4-5) 

 

Dessa subteman tillsammans besvarade den första forskningsfrågan angående hur 

situationen för en anhörig ser ut. 

Påfrestande situation 
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Orden som beskrev de påfrestande aspekterna av situationen var flera och skiljde sig 

mellan informanterna, men de flesta upplevde att situationen var negativ på så vis att 

vardagen blev väldigt händelselös och att en stor del av tiden spenderades i det egna 

hemmet. Vidare ansåg en stor del att situationen kantades av begränsningar och att det 

blev svårt att njuta av livet. Som en informant uttryckte det: 

 

“Man blir ju begränsad i sin frihet. Man blir ju ''uppknuten'' och kan aldrig 

lämna henne.” (Transkribering informant 6, s. 3). 

 

En annan grupp upplevde ansträngande och tidskrävande måltider i anknytning till den 

närstående och flera ansåg att skolgången blev lidande. Något färre upplevde en 

oberäknelig/otrygg situation - dels genom att de trakasserades av sin närstående men 

också att de blev oönskat kontaktade. Detta innebar att den anhörige kände att de ständigt 

behövde vara på sin vakt kring den närstående. En av de tillfrågade sade: 

 

“Man fick tassa mycket på tå för det är inte alltid man märker att personen är 

liksom på gränsen och då måste man vakta tungan för vad man säger för att 

det liksom inte ska bli utbrott.” (Transkribering informant 1, s. 2). 

 

Svar som förekom i mindre utsträckning var bland annat att informanterna uppgav sig 

vara tvungna att sjukskriva sig, flytta tillbaka till den närstående för att ha bättre uppsikt 

och att de utsattes för ett slags maktspel till följd av den psykiska ohälsan. 

 

6.2. Att stötta den närstående 

Så gott som alla informanter gav någon form av stöttning till sina närstående både 

psykiskt och fysiskt, men främst i form av att ta på sig mer ansvar och ingripa på ett 

sådant sätt att situationen underlättas. Vilket besvarade den första forskningsfrågan om 

hur den anhörige upplever situationen både fysiskt och psykiskt. 

Ansvarstagande/underlätta situationen 

Flera vittnade om att de underlättade situationen på så sätt att de fick ta hand om sina 
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syskon och agera stöd för andra familjemedlemmar, inte minst för att de kände ett behov 

och skyldighet gentemot syskonen/familjen. En informant nämnde också att hen hade 

fokuserat på att försöka underlätta möjligheten till en bättre relation till barnen för den 

närstående. Några respondenter berättade att de försökte vara lyhörda och ha koll på den 

närståendes mående för att kunna förbereda sig och minimera riskerna för episoder av 

psykisk ohälsa. En respondent förklarade det såhär: 

 

“Och så blev hon så småningom bättre typ, och då efter det så kände jag att 

jag ville ha mycket mer koll på henne, för då fick jag se själv hur det var. Alltså 

hur hon faktiskt mådde […]” (Transkribering informant 3, s. 3). 

 

En del berättade att de upplevde att de tog ett mycket större ansvar och att de bland annat 

hjälpte till med städningen i hemmet. En respondent berättade att hen hade fått köpa och 

laga mat för egna pengar till familjen för att alla skulle få i sig något: 

 

“När jag har tjänat egna pengar, eh och jag har tyckt att det har varit konstigt 

att det inte har funnits mat hemma till exempel, så har jag åkt och köpt mat och 

då tycker jag att då kan jag köpa vad jag vill. Eh, har jag då köpt ett paket 

skinka till exempel så slänger hon det, för att det är minsann hennes hus och vi 

kan käka kött någon annanstans. Så då är det bättre att vi är utan mat till 

exempel.” (Transkribering informant 5, s. 2). 

 

Ett fåtal informanter berättade också att de hade fått ta viktiga samtal och bokat vårdtid 

åt den närstående. En annan angav också att hen hade hållit inne med sina personliga 

åsikter och försökt sätta situationens bästa före sig själv för att underlätta tillvaron. 

Ytterligare en informant sade att hen hade tagit många egna initiativ för att förbättra 

situationen medan en annan berättade att hen hade på egen hand fått hjälpa till med att ta 

hand om gården. Ett annat tecken på det ansvar som respondenterna tog på sig var en som 

kände att hen var bäst lämpad att ge stöttning åt den närstående. 

Psykisk stöttning 
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En överväldigande majoritet berättade att de hade bistått med psykisk stöttning till den 

närstående, främst genom samtalsstöd och att bekräfta den andres känslor, men också i 

form av försök till uppmuntran. Därefter varierade den psykiska stöttningen något. En 

informant uttryckte att de försökte stötta genom att hantera ångestattacker och genom att 

berätta att hen älskade henne och försäkra att hon inte var sin sjukdom: 

 

“[...] att finnas där och försöka stötta henne under och efter ångestattacken 

och så och ändå visa att vi bryr oss om henne fortfarande. Att det liksom inte 

är fel på henne utan att det är en sjukdom och göra tydligt att det är två olika 

saker.” (Transkribering informant 8, s. 3) 

 

“Fortsatte va hemma och umgås med henne, jag tror jag började krama henne 

något mer, och jag tror att jag sa att jag älskar henne för första gången i mitt 

liv. Vilket väl är en ändring, inte, det har väl vart outtalat tidigare liksom, det 

är väl det att man faktiskt är tydlig med det.” (Transkribering informant 8, s. 

7) 

Fysisk stöttning 

Över hälften av de anhöriga gav också fysisk stöttning genom att visa på att de fanns där 

för den närstående när hen behövde dem. En av informanterna beskrev det såhär: 

 

”Asså jag är där? Jag vet ju liksom inte vad annat, jag kan ju liksom ingenting 

om det…” (Transkribering informant 8, s. 2). 

 

Ett fåtal berättade att de hade fått ta den närstående till vården och lika många berättade 

att de försökte aktivera och hitta på saker med den närstående. Sedan skiljde sig den 

fysiska stöttningen till den närstående åt hos olika respondenter. En informant berättade 

att hen försökte ge konkreta förslag till hjälp, en annan att hen försökte se till att de 

kramades mer, en tredje genom att distrahera och servera mat och en fjärde genom att 

bistå med pengar. 

 

6.3. Påverkan på den anhörige 
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Under påverkan på den anhörige fanns det bevis för att de anhöriga påverkas både 

psykiskt och fysiskt, samt att deras relationer påverkas positivt och negativt. Det som 

stack ut var att alla informanter uppgav att de kände en psykisk påverkan, där majoriteten 

var negativ. Detta visar på att anhöriga till personer med psykisk ohälsa i hög grad 

upplever en stor psykisk belastning, vilket besvarar den andra forskningsfrågan som 

ställts i studien om hur man som anhörig påverkas psykiskt. 

Psykisk påverkan 

Alla informanter berättade att de påverkades eller hade påverkats psykiskt av att vara 

anhörig till någon med psykisk ohälsa. Det som de flesta hade känt var oro för den 

närstående, skam- och skuldkänslor och ledsenhet. En informant uttryckte det så här: 

 

“[...] och då känner jag så här att ''här är jag och mår jättebra och min 

*närstående*... jag kan inte ens få honom att må bra typ''[...]”. 

(Transkribering informant 7, s. 4). 

 

Flera kände även att situationen var jobbig och frustrerande, samt en stor maktlöshet över 

läget. Ett flertal hade också känt sig ensamma och utanför i stöttningen av den närstående, 

dels för att någon annan tog en övergripande omhändertagande roll/att andra inte 

berättade hur det stod till, men också för att den närstående inte tillät den anhöriga komma 

nära. Några uttryckte även att det påverkade deras självförtroende negativt på så vis att 

de kunde tvivla över sitt agerande och ifrågasätta sitt behov av stöd. En del informanter 

angav också att de blev urlakade psykiskt, vilket visades genom att de uppfattade sig som 

mer likgiltiga, apatiska och orkeslösa. Vidare hade några haft starka psykiska symptom 

såsom utbrändhet, självmordstankar, djupa depressioner och mått dåligt dagligen. 

Somliga gav också uttryck för en långvarig påverkan i att de hade upplevt situationen som 

anhörig som ett trauma, att det satte känslomässiga spår eller att de blev mer hårdhudade 

av att ha haft en relation med någon med psykisk ohälsa. En respondent uttryckte det 

såhär: 

 

“Asså på negativa sätt så är det att man kan bli sådär cynisk kanske och inte 
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vill släppa in och asså traumatiserad [...]” (Transkribering informant 2, s. 10). 

 

För ett fåtal hade situationen som anhörig även inneburit stress, hög tankeverksamhet 

(tankar gällande den närstående har återkommit ofta), rädsla för den närstående, 

prestationsångest och en lägre benägenhet att vara öppen om sina känslor. En informant 

angav också att hen hade känt av att situationen hade lett till ett behov av uppmärksamhet 

och närhet. Några ljusa sidor som kommit med den psykiska ohälsan var bland annat en 

informant som börjat prioritera sig själv mer: 

 

“Så det har fått mig å prioritera mig själv, mitt psykiska mående och försöka 

prioritera mitt liv, det jag vill åstadkomma oavsett om det är hobbyn eller 

intressen eller om det är typ skola och karriär och verkligen uppskatta vänner 

mer.” (Transkribering informant 2, s. 10). 

 

Några anhöriga kände att de hade utvecklats, fått en ökad medkänsla och psykisk 

uthållighet av att utstå en sådan jobbig situation så länge. Vissa hade till och med fått ett 

förändrat perspektiv: 

 

“Ja, det är ju som med allting, jag får väl erkänna att jag var lite såhär till 

psykisk ohälsa tidigare att jag inser att det är en sjukdom men samtidigt varför 

kan man inte bara tänka om... Vilket asså, det är en åsikt jag har och jag inser 

att den är fel, jag har inte agerat på den eller vad man ska säga. Men det blir 

lite annorlunda när det är så pass nära och när det är en person jag känner 

så pass väl att jag vet att hade hon kunnat göra någonting åt det så hade hon 

gjort det. Det är ju inte någon faktaändring för mig om jag säger så, det är ju 

inte så att jag får reda på något nytt men det är väl att den här något 

konservativa åsikten som är svårändrad, som jag har i bakhuvudet, att den 

börjar ändras mer.” (Transkribering informant 8, s. 5) 

Fysisk påverkan 

Lite över hälften uppgav att de hade blivit fysiskt påverkade av att vara närstående. För 

majoriteten av dessa innebar det en fysisk utmattning som utmynnade i att de anhöriga 
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inte hade någon ork över till egna aktiviteter eller lust att vara i sociala sammanhang. 

Flera berättade också att de under perioden hade gått ned märkbart i vikt och att deras 

aptit hade minskat. En del upplevde också att de sov sämre, blev skakiga och att de hade 

en klump i magen: 

 

“Informant: Mm men sånt kommer ju efteråt, jag gick in i väggen och blev 

sjukskriven drygt ett och ett halvt år efter att allt hade hänt och allt hade 

lugnat sig för det, det var en ganska lång process innan han kom ut också och 

barnen skulle börja va där liksom och allting. Då när jag började slappna av, 

då gick jag in i väggen liksom. 

Intervjuare: Vad var det du upplevde då? 

Informant: Asså jag bara satt å skakade i princip, jag gick ner i vikt, jag blev 

skakig, jag kunde sitta på jobbet och titta in i väggen, jag kunde uppleva att 

jag visste inte vart jag var någonstans. Det var nog mer utmattning att när 

man slappnar av så kommer det, då fick man igen för att man kört på så hårt 

innan liksom.” (Transkribering informant 1, ss. 4-5) 

Relationer påverkas positivt 

För en del innebar situationen som anhörig att relationen till den närstående och andra i 

omgivningen blev starkare och bättre. Nästan hälften av informanterna ansåg att 

situationen hade lett till att familjerelationerna hade blivit starkare och att det fanns en 

ökad ärlighet som innebar att man berättade mer öppet om problem och hur man mår: 

 

“Intervjuare: Hur blev relationen till din *familjemedlem* där? 

Informant: Vi har ju mycket starkare relation, vi är fortfarande väldigt mycket 

såhär, väldigt jargong, asså vi är ju jargong otrevliga mot varandra 

fortfarande men det gjorde ju att vi blev mycket närmare. Vi kunde prata utan 

att bråka, vi kunde ha riktiga diskussioner utan att det skulle bli nått typ av 

tjafs, vi tjafsade alltid annars. Vi slutade med det här småtjafset som kunde 

vara och som *närstående* blev galen på för att vi visste att hon har inte 

energi till… Så att vår relation har ju blivit mycket bättre vi har ju blivit mycket 

närmare nu än vad vi var innan.” (Transkribering informant 4, s. 7) 
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Relationer påverkas negativt 

Relationerna kunde även påverkas negativt av att ha en närstående med psykisk ohälsa. 

För många berodde det inte minst på att det fanns liten ork över till att träffa andra, samt 

att mycket tid hade lagts på att vara nära den närstående vilket hade begränsat det sociala 

livet i övrigt. För vissa berodde den begränsade sociala kontakten mest på att de själva 

inte släppte in någon annan nära eller att de drog sig tillbaka från socialt umgänge. En 

menade på att de själva inte var aktiva i att skapa vänskapsband och en annan menade på 

att den negativa relationen främst framkom genom att den närstående var avståndstagande 

och inte visade på något intresse för den anhörige. Ytterligare en närstående förklarade 

att möjligheten till att träffa andra människor berodde på en tydlig svartsjuka och paranoia 

från den närstående: 

 

“[...] då kan han ju bli väldigt väldigt paranoid så han var ju till exempel väldigt 

svartsjuk när vi bodde tillsammans så jag fick inte prata med killar, jag fick inte 

hälsa på manliga grannar om han hade en dålig vecka för då hade jag legat 

runt med alla liksom. Så då blir ju min vardag mycket mer påverkad, då vågade 

jag ju inte prata med folk och man visste inte vart man hade honom.” 

(Transkribering informant 1, s. 2). 

 

6.4. Roll 

De subtema som ingår i detta huvudtema är rollförändring och rollkonflikt, där 

rollförändringstemat fick mest data. Detta hjälper till att besvara forskningsfråga ett om 

hur situationen upplevs för den som är informell vårdgivare och forskningsfråga två om 

den psykiska påverkan i situationen. 

Rollförändring 

Många informanter nämnde att deras roll gentemot den närstående förändrades. De som 

var föräldrar menade att de alltmer gick tillbaka till sin roll som småbarnsförälder och 

fick ta en mer ansvarstagande roll. De som inte hade en formell föräldraroll till den 

närstående ansåg sig bli tvungna att ta på sig en föräldraroll eller behandla den närstående 

som ett barn: 
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“Eh, alltså det blev ju mer och mer att jag var förälder för *närstående*. Jag 

lagade *närståendes* mat och jag diskade efter henne […]” (Transkribering 

informant 5, s. 9). 

 

Några informanter berättade också att de hade haft en terapeutisk roll och fick agera 

psykolog åt närstående och anhöriga i dennes omgivning som hade det svårt på grund av 

situationen. 

Rollkonflikt 

Några få informanter ansåg att de fick uppleva en rollkonflikt. En förälder nämnde att hen 

kände att hen egentligen ville ha mer av en mentorroll till sin närstående, men att det 

istället fick bli en roll som småbarnsförälder. En annan nämnde att det blev problematiskt 

att vara barn till den närstående när denne inte hade agerat förälder: 

 

“Jo, eh jag skulle vilja säga att det har krockat så att hon på något sätt inte 

har varit min mamma. Hon har varit en person som är äldre, som finns där 

liksom, eh… ibland. Och det gör väl att man någonstans inte tolkar henne som 

en mamma [...]” (Transkribering informant 5, s. 6) 

 

6.5. Eget stöd 

Under detta huvudtema uppstod fyra subteman där olika självhjälpsstrategier var den allra 

största. Därefter kom de olika sätt som anhöriga hade fått hjälp eller sökt hjälp. Subtemat 

med minst data var de som inte ansåg sig behöva något mer stöd för närvarande. Intressant 

nog hade de flesta anhöriga betydligt fler strategier för att stötta sig själva än vad de hade 

sökt eller blivit erbjudna hjälp. Detta tema bidrar till att besvara studiens tredje 

forskningsfråga angående hur informanterna har upplevt stödet från samhället genom att 

utreda vilka stöd de har använt sig av och fått för att hantera och klara av situationen. 

Strategier för självhjälp 

Strategier för självhjälp innebar de olika taktiker som de anhöriga hade tagit fram för att 

orka med och hantera situationen kring att ha en närstående med psykisk ohälsa. Många 



29 

 

angav att det hjälpte dem att ta reda på så mycket information om sjukdomen som de 

kunde medan andra i motsats valde att distansera sig från personen eller att inte bry sig. 

Några berättade att de kommunicerade med den närstående för att lösa problemen och att 

det hjälpte att berätta hur man mår. En del hade som strategi att försöka prioritera sig 

själva mer, hitta egentid och göra det man tycker om. Vidare nämnde några stycken att de 

hade lärt sig att acceptera situationen, inte ta på sig någon skuld och att försöka förstå 

både sig själva och/eller den närstående hade varit stöttande. Två av respondenterna 

uppgav att skifta fokus som ytterligare en strategi, de skiftade då fokus antingen till den 

närstående själv eller på en eventuell positiv framtid. Därefter framkom det fler 

individuella strategier vilka var att skriva dagbok, utomhusmotion, alkohol, datorspel, att 

gömma sig, överlåta ansvaret till vården, sätta barnen i första hand och skilja på person 

och sjukdom: 

 

“Det här är återigen en sjukdom, en sjukdom är inte något man ber om ursäkt 

för, det är något man behandlar.” (Transkribering informant 10, s. 3). 

Att få hjälp 

Detta subtema var mindre än den föregående, men hälften av informanterna angav att de 

hade fått stöttning från vänner som har frågat hur det står till. Ett fåtal hade blivit erbjudna 

samtalsstöd från vården och några hade kommit i kontakt med psykolog, kurator och en 

terapigrupp. Ett litet antal hade även fått information och stöd i att hantera vardagen. En 

del informanter angav också att de hade fått stöd/avlastning från släkt, partner och kärlek 

från andra familjer. En informant berättade att hen hade fått stöd genom att höra andra 

anhörigas berättelser och en annan nämnde att de hade fått bo tillfälligt på en kvinnojour: 

 

“Jo men just då när vi satt på socialen såhär länge och så flyttade vi ju, asså 

när vi bodde på kvinnojouren en månad så flyttade vi ut, bytte ort asså. Då 

var jag ju borta från skolan väldigt länge och då blev det uppdagat för dom 

att såhär var det och nu behövde vi hjälp liksom, så då gick jag både hos 

kurator ett par tre gånger i veckan i skolan, på skoltid liksom, och sen så gick 

jag på den hära tjejgruppen [...]” (Transkribering informant 9, s. 10) 
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Att söka hjälp 

Flera hade sökt hjälp genom att ta direkt kontakt med diverse instanser och vården, inte 

minst för att etablera kontakt med terapeuter och psykologer. Ett litet antal hade sökt hjälp 

och stöd hos vänner genom att ha en öppen dialog med dem när något inte stod rätt till 

och andra sökte stöd hos den närstående själv. Vissa hade vänt sig till familj/partner för 

stöd och en hade bett om att få samarbetssamtal hos Familjerätten: 

 

“Sen har jag ju bett om det behövs att få sånna här samarbetssamtal hos 

familjerätten om det skulle uppstå nått problem nu för att jag har alltid vart 

lite rädd för *närstående*, hur han ska reagera om jag gör vissa saker. Och 

nu känner jag bara nä, nu får han reagera, han får bli hur arg han vill och 

han får göra vad han vill nu är det inte liksom, nu får barnen gå först. Om han 

inte kan vara vettig då får inte barnen vara där och då kommer jag dra det till 

familjerätten.” (Transkribering informant 1, s. 5) 

Att inte behöva stöd nu 

En mycket liten andel av informanterna ansåg sig inte vara i något större behov av stöd 

för tillfället. En menade på att hen inte var i så mycket kontakt med andra, medan en 

annan uppgav att vännerna alltid finns tillgängliga om det så skulle behövas. En annan 

kände att det stöd hen hade fått hittills kändes tillräckligt men anade också att det kunde 

behövas mer stödsamtal i framtiden: 

 

“Just nu så känner jag att liksom så här att jag har pratat färdigt om allting. 

Just nu så är situationen mer akut när det gäller att få *närstående* att må 

bättre. Det kan hända att jag behöver ha terapeutiska samtal sen när 

*närstående* börjar komma ut ur sin sjukdom och man kan liksom börja 

känna mer själv, men just nu så känner jag inget behov av terapeutiska samtal 

för egen del, men det kan hända att det behövs när *närstående* är frisk.” 

(Transkribering informant 6, s. 5) 

 

6.6. Omgivningens bemötande 

Under huvudtemat omgivningens bemötande uppgav de flesta informanter att de hade 



31 

 

bemöts välvilligt eller att responsen från omgivningen hade varit oförändrad/neutral. 

Några hade dock upplevt ett avogt bemötande, vilket visar att de anhöriga fortfarande kan 

bli illa behandlade när de tar upp sin situation. Detta besvarar den tredje forskningsfrågan 

som behandlar hur anhöriga upplever det stöd det får från samhället. 

Välvilligt bemötande 

Många berättade att omgivningen, det vill säga personer i deras närhet och på 

arbetsplatsen, hade visat på en förståelse och sympati, vilket uppskattades. En informant 

talade om att hen hade känt en slags upprättelse från omgivningen som kunde bekräfta att 

situationen som anhörig hade varit oerhört fruktansvärd. En annan medgav att berättelsen 

av den egna historien hade lett till att andra i informantens omgivning hade vågat berätta 

och att det var skönt att veta att man inte var ensam. En tyckte också att hen hade blivit 

bra och respektfullt bemött av vårdinstitutionen i samband med att den anhörige hade 

blivit intagen. Ytterligare en informant hade upplevt att omgivningen gladdes åt att den 

närstående hade fått en diagnos och de erbjöd sig att hjälpa till: 

 

“2015 fick hon diagnosen och då kommer jag ihåg att jag sa till min närmaste 

kompis att “Ah *närstående* har fått diagnos liksom hon är *diagnos*” och 

vi hade inte riktigt pratat om psykisk ohälsa så mer än att hon var ju med när 

min *närstående* låg i soffan och stirrade in i väggen liksom så hon förstod 

att någonting var på gång. Hennes första reaktion var liksom “Ah men vad 

skönt, då vet hon. Då kan hon liksom ta det därifrån.” Och det är den 

reaktionen jag har fått oftast av mina vänner: “Men gud vad skönt att det inte 

är hon det är fel på utan det är något annat som är fel att hon inte ska klandra 

sig själv.”” (Transkribering informant 4, ss. 4-5) 

Avogt bemötande 

För några andra informanter var responsen från omgivningen desto sämre. En informant 

berättade att hen hade fått en väldigt låg och kortfattade respons när hen hade försökt att 

ta upp situationen kring den närstående. En annan hade upplevt att det fanns en oförståelse 

och tabu kring att den närstående mådde psykiskt dåligt, att det var något som 
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omgivningen tyckte var konstigt. En som upplevde ett visst tabu kring ämnet uttryckte 

det såhär: 

 

“För att jag känner fortfarande, tyvärr, att det är så att det är ju fortfarande.. 

Det här att må dåligt är fortfarande liksom inte okej typ i vårt samhälle för att 

man ska vara på topp och när man träffar folk så bara ''Ah, men vad gör du 

nu då? Pluggar du?'' bara ''Nä'', ''Ah, men jobbar du då?” Och man ska 

liksom alltid göra någonting och då vill inte jag att folk ska tänka dåligt om 

min *närstående*...” (Transkribering informant 7, s. 6). 

 

En till informant berättade att omgivningen blev mållösa eftersom det var för mycket att 

ta in och att det ledde till att hen inte längre kunde/ville berätta mer vilket också 

sanktionerades av samma umgänge. Ytterligare en informant berättade att omgivningen 

kunde bli för förklarande på så vis att de uttryckte sig som att de visste precis hur det 

skulle vara när informanten egentligen bara ville ha någon som kunde lyssna på hen. 

Oförändrat/neutralt bemötande 

En stor del av informanterna berättade att de hade fått ett oförändrat eller neutralt 

bemötande. Detta kunde ta sig i uttryck att de blev ledsna och tyckte att det var synd, men 

inte så att de bemötte den anhörige annorlunda på något vis efter att de hade blivit 

informerade om läget. Några berättade att omgivningen inte hade visat på någon reaktion 

eller att de hade några problem med det. En informant berättade att omgivningen tyckte 

att det var problematiskt, men inte heller där uppfattades informanten negativt på grund 

av sin relation till den närstående. En annan informant uppgav att omgivningen hade 

reagerat med chock, just för att de inte hade anat att hen hade haft det så jobbigt, men det 

hade inte heller påverkat deras syn på hen. På frågan om hur informantens omgivning 

reagerade när de fick veta att hen var anhörig svarade hen såhär: 

 

“Asså väldigt chockade, om ibland som när jag berättar för första gången, det 

vet de ju inte om och man ser ju ut som en vanlig tjej och är ju en vanlig tjej 

såhär ute och har ett fullt fungerande socialt liv och familjeliv själv och jobb 
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och så liksom. Det är klart att det tillhör väl inte typbilden hur en, hur ska jag 

säga, asså med tanke på att han är så pass jättejättesjuk och han är så pass 

och jag har bott med honom så länge i mitt liv.” (Transkribering informant 9, 

s. 4). 

 

En tredje berättade att hen inte hade känt av någon tabu eller negativ påverkan från de 

hen hade berättat för. 

 

6.7. Nöjdhet med stöd 

Bland informanterna var upplevelsen av det samhälleliga stödet nästan lika mycket 

positivt som det var negativt. Fem deltagare ansåg att de var både nöjda och missnöjda 

med stödet de hade fått. Tre uppgav att de endast var nöjda och två att de inte alls var 

nöjda. Detta huvudtema besvarade den tredje forskningsfrågan vad gällde hur de anhöriga 

upplevde det samhälleliga stödet. 

Många utav de som uttryckte positiva aspekter av det stöd de hade fått berättade att 

de var tillräckligt nöjda med stödet de hade fått och att det var jättebra. Som en informant 

uttryckte det: 

 

“Näe, jag kan inte säga att jag hade önskat någonting annat, utan jag tycker 

nog att jag har känt att man på *en vårdform* i *hemstaden* haft koll på 

läget och gett oss det stöd... och när jag har ringt och varit förtvivlad över att 

vi inte fick vård tillräckligt snabbt på den ort som det egentligen var tänkt 

hjälpte de till väldigt snabbt så att vi fick remiss till *nuvarande ort*.” 

(Transkribering informant 6, s. 4). 

 

Flera nämnde även att de ansågs sig ha blivit professionellt bemötta av vårdpersonalen 

och en sade sig ha kunnat få svar på sina frågor. Andra uppgav att det var positivt att 

vännerna lyssnade, att det var skönt att prata med familjen och att de hade fått bra stöd 

från jobbet. En informant beskrev att hen hade känt en stor trygghet och tillit till vården, 

då de gav avlastning, men också för att det hade gått snabbt att få hjälpen och hen hade 

fått vara delaktig. En annan berättade att hen var väldigt nöjd då hen fick en drivande och 
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personlig psykolog som gav hen verktyg att hantera tankarna. 

Bland de informanter som uppgav mindre positiva delar av stödet de hade fått 

beskrev många att de inte hade erbjudits någon hjälp alls och några att de inte hade fått 

tillräckligt med information. Somliga meddelade att de hade velat få hjälpen tidigare, att 

skolan skulle ta större ansvar eller att deras barn skulle få obligatorisk hjälp. Några 

upplevde att de kommit i kontakt med dåliga psykologer som till exempel inte tog dem 

på allvar eller gav bristande information: 

 

“Intervjuare: Under den tiden som, jag tänker att när din *närstående* fick 

diagnosen, fick du något anhörigstöd eller något sånt då? 

Informant: Nä. Ingenting. Utan det var bara jaha här är du, du är *diagnos*, 

varsegod. Jag har inte fått någon hjälp som anhörig över huvud taget. 

Intervjuare: Vad hade du önskat att du hade fått för hjälp, vad hade du velat 

ha? 

Informant: Asså den, just då, hade jag velat bara få informationen om vad det 

var för någonting, *närstående* visste vad det var för någonting men känner 

att det kunde ha varit bra om det kom in någon som jobbar med det, som kan 

förklara för mig vad är det jag ska se, vad är det som jag ska vara vaksam 

över. För vi var ju liksom runt varandra 24/7, det var ju jag som var närmast, 

vad är det jag ska se för någonting vad är det för varningstecken, vad är det 

jag ska tänka på, mycket sånt. För det är väldigt mycket sånt, vad är det som 

triggar dom, vad är det som gör att de blir [...], vad ska jag göra då, och lite 

mera sånt. Och den informationen fick inte jag utan mer här din *närstående* 

är *diagnos*, hantera det.” (Transkribering informant 4, s. 6). 

 

En annan ansåg att det sociala stödet vara bristande i att hen hade velat ha mer förfrågan 

om hjälp från sina vänner och att de blivit åsidosatta av andra vänner som gav större 

uttryck för sorg. En informant berättade även efter inspelningen att hen ansåg att det hade 

varit mycket bättre om frågan om stöd från vården behövdes för den anhörige kom 

åtminstone två gånger. Första gången när den närstående kommer i kontakt med vården 

och en andra gång när allt har lagt sig och den anhörige har fått en chans att låta det sjunka 
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in, just för att den anhörige kan missa sitt behov av stöd vid första tillfället. 

 

7. Analys 

I analysen kommer teorierna att kopplas samman med det resultat som har framkommit. 

Den första teorin som studien har använt sig av är rollteorin. Det som kunde ses är att 

informanterna själva inte såg informell vårdgivare som en roll, utan de verkade ta det som 

att det var vad som förväntades av deras andra roller som familjemedlem, partner eller 

vän. Positionen som till exempel mor kan tänkas medföra en status av att vara 

omhändertagande och ansvarstagande, något som i sin tur kan stärka statusen genom att 

modern har sådana egenskaper. Med andra ord fanns det inte mycket data i sig som tydde 

på att de anhöriga upplevde att de hade en roll som informell vårdgivare utan snarare att 

detta var förväntningar som lades ovanpå rollen som anhörig. Dessa förväntningar kunde 

komma från de anhöriga själva, det vill säga att de kände att de hade en skyldighet att 

hjälpa till, men även omgivningen/vården i sin brist på stöd till de närstående och att de 

överlämnade ansvaret till dem. 

Dessa förväntningar kunde skapa en stor rollbelastning, vilket märktes i att 

respondenterna vittnade om svårigheter, psykiska åkommor och de jobbiga känslor som 

de upplevde av att vara anhörig till någon som är psykiskt sjuk. Det kunde ge sig i uttryck 

på många olika vis, både i att de mådde dåligt på grund av hur sjukdomen fick deras 

närstående att behandla dem men även i lidandet att se någon de bryr sig om fara illa. Att 

vara bror, dotter, vän, partner eller förälder är ofta en tydlig roll med tydliga 

förhållningsregler och förväntningar, men med en psykisk ohälsa i bilden förändras detta. 

De måste bli mer än bara dotter, mer än bara mor, de måste bli en informell vårdgivare 

också. Oavsett om det är till personen i sig eller till sin omgivning har alla upplevt 

skyldigheten att ta ansvar för vad som hänt. Det är ett ansvar som i grund och botten 

kommer med relationen de har/haft men som blir en ännu större belastning under 

omständigheterna som medkommer med sjukdomen. Denna belastning, eller extra roll 

som vissa har gett uttryck för, kan bli problematisk. 

Många av respondenterna har pratat om sin situation som att vara förälder åt den 

närstående, eller småbarnsförälder igen för de som redan var mamma eller pappa, vilket 
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i sig är ett uttryck för en rollkonflikt. De har en etablerad roll som partner, barn eller 

tonårsförälder men i och med den psykiska ohälsan som drabbat deras närstående måste 

de axla en mer ansvarstagande roll som liknar den hos en småbarnsförälder. Detta kan 

såklart leda till en viss konflikt när till exempel en partner tvingas vakta eller underlätta 

situationen runt omkring som om deras närstående vore ett litet barn. De tvingas ta de 

viktiga samtalen, tvingas bli förälder åt sina syskon, tvingas hålla koll på symptom och 

arbeta förberedande för att minska utbrott. Det har aldrig varit någon som uttryckligen 

behövt tvinga dem, utan de har på eget bevåg antagit rollen som informell vårdgivare och 

stannat kvar för att ställa upp. Den som inte tar på sig rollen som informell vårdgivare 

skulle inte stannat, brytt sig eller tagit det ansvaret. Men även vården har sin beskärda del 

i att tvinga de anhöriga genom bristande information till dem om hur läget ser ut och vad 

som händer. Vården har brustit i sitt omhändertagande av den närstående så att den 

anhörige inte givits något annat val än att finnas där. Vidare har vården även brustit i att 

erbjuda stöd till övriga familjemedlemmar, andra i omgivningen som också behöver deras 

hjälp. Detta bildar förväntningar som blir för stora för de anhöriga i deras roll. Det blir 

som tidigare nämnt en rollbelastning med symptom. 

Den andra teorin som studien grundat analysen i är teorin om stigmatisering, som 

handlar om hur individer upplever sig bli bemötta. Stigma kan drabba inte bara den 

avvikande (den psykiskt sjuke) utan även dennes anhöriga, något som kallas för 

hedersstigma. Där framkom det en del intressanta resultat, såsom att det faktiskt kan 

finnas ett positivt stigma kring att vara anhörig. Detta då många av våra respondenter 

kände stor sympati och förståelse från sin omgivning, vilket tyder på att man idag har en 

större förståelse för psykisk ohälsa och vill hjälpa till. Därmed går det att dra kopplingen 

att vårda en psykiskt sjuk innebär att omgivningen beundrar den styrkan och förstår den 

tyngd det innebär, vilket blir ett positivt stigma. Det fanns även de som fick höra liknande 

berättelser från personerna de öppnade upp sig för, således fanns det inte mycket stigma 

i de fallen eftersom många hade upplevt samma situation och kunde sätta sig in i den. 

Detta antas vara anledningen till att de flesta informanter inte upplevt något stigma. Det 

är helt enkelt för vanligt att känna någon som är psykiskt sjuk för att det ska uppstå. De 

som har upplevt situationen vet hur det är och kommer därmed inte behandla någon annan 
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annorlunda på grund av det. Det fanns dock en negativ aspekt av stigmat i och med att 

vissa faktiskt blev utsatta för hedersstigma. Det kändes tabu att tala om sin närstående 

och dennes symptom. Många talade om att de inte gärna berättade om situationen i första 

taget, för att de inte kände att det var deras sak att berätta. En annan kände att hen inte 

blev tagen på allvar när hen väl sökte stöd hos en psykolog för sitt mående. Det går då att 

spekulera i om hen inte blev tagen på allvar på grund av att hen bara var anhörig till 

någon som var faktiskt psykisk sjuk - att det finns ett stigma kring psykisk sjukdom som 

något som endast drabbar den personen och inga andra. Det gör att de anhöriga låter som 

människor som bara vill ha uppmärksamhet när de faktiskt vill ha hjälp. Detta kan på så 

vis göra att den anhörige själv blir stigmatiserad utifrån sitt sökande av hjälp eller sitt 

behov av det. 

 

8. Diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie är att beskriva och undersöka hur det är att vara anhörig till någon 

med psykisk ohälsa. Problematiken som avsågs utredas var den potentiella smitta en 

psykisk ohälsa innebär - det vill säga att någon som vårdar och vistas i närheten av någon 

som är psykiskt sjuk riskerar att börja uppleva egna symptom själv. Forskningsfrågorna 

ramade in hur situationen upplevs för de informella vårdgivarna, deras fysiska och 

psykiska påverkan och hur de upplever sitt stöd från samhället. 

Syftet med studien uppfylldes i och med att ett övergripande och rikt resultat har 

uppstått som beskriver att anhöriga i stor utsträckning upplever psykiska påfrestningar, 

vidare drabbades även vissa utav fysiska symptom med. Resultatet visar också att de gör 

mycket för att stötta sina närstående både fysiskt och psykiskt. Detta liknar det Gater et 

al. (2014) fann i deras studie där anhöriga bistod med samtalsstöd och basala behov. 

Studiens resultat visar att anhöriga upplever en stor belastning, vilket pekar på att 

den problematik som befarades faktiskt existerar. Alla anhöriga till personer med psykisk 

ohälsa upplever olika mått av psykisk ohälsa själva, oavsett symptom på den närstående. 

Av studiens informanter rapporterade alla att de upplevde påfrestande känslor. I olika grad 

beskrev många oro, skam/skuld och ångest över situationen, symptom som 

överensstämde med studien utförd av Ali et al. (2012). Vidare fann de likt denna studie 



38 

 

att de anhöriga tog mycket ansvar. Ali et al. (2012) fick också fram upplevelsen av en 

oförutsägbar vardag, vilket denna undersökning kunde se vissa tecken på i form av 

upplevelsen av oro och trakasserier, men främst genom en begränsad vardag. Ett resultat 

som även Champlin (2009) fick fram i och med att de anhöriga upplevde isolation och att 

all fritid gick ut på att de höll sig tillgängliga för den närstående. För denna studies 

respondenter tog det sig uttryck i att de gav fysisk stöttning genom sin närvaro. Men likt 

forskningen av Gater et al. (2014) var den största påverkan psykisk, det vill säga att den 

anhörige påverkades emotionellt. Deltagarna i undersökningen kände frustration, 

ledsenhet och oro som redan nämnts i den aktuella studien med. Detta resultat stärks också 

i studien av Hedman Ahlström et al. (2009), där de anhöriga uppgav att de inte hade någon 

ork. Vilket liknar den information som uppkom i aktuella studien och i resultatet från 

Gater et al. (2014). Gater et al (2014) och nuvarande studie visade även liknande resultat 

då de anhöriga kände sig ensamma, deras relationer kunde påverkas och att det var svårt 

att uppfylla rollen som anhörig och informell vårdgivare. Däremot var rollbelastningen 

och svårigheterna med att uppfylla rollen som informell vårdgivare inte lika tydligt 

uttryckta i den aktuella studien, men det visade sig på andra sätt. Respondenterna i denna 

studie uppgav även bristande aptit i kombination av utmattning där en del till och med 

gått in i väggen och tvingats sjukskriva sig som fysiska symptom på de psykiska 

påfrestningarna, något som inte återfanns i tidigare forskning. Allvarliga symptom och 

sjukdomar till följd av att de är eller har varit anhöriga. 

Detta leder arbetet in på den samhälleliga påverkan av att så många faktiskt befinner 

sig i en sådan situation. Det innebär att de som först bara kände någon som är sjuk snart 

insjuknar själva, i vissa fall kan de inte längre upprätthålla ett normalt liv med jobb eller 

studier utan tvingas ta ut sjukpenning eller kuratorstöd för sin problematik. Det betyder 

att de själva blir psykiskt sjuka och skapar egna anhöriga runt omkring sig. Vilket då gör 

att det går att tänka sig att det handlar om ett ofattbart stort antal människor som insjuknat, 

eller är påväg att insjukna genom sina relationer. Då anhöriga enligt detta resultat kan 

uppleva det som svårt att be om hjälp för sig själva är det tänkbart att det skapas ett enormt 

mörkertal. Allt fler blir varje dag stressade och lider av utmattningssyndrom, vilket gör 

dem oförmögna att arbeta och blir därmed en kostnad för samhället. Samma samhälle 
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som enligt Socialtjänstlagens (2001:453) 5 kap. § 10 ska erbjuda de anhöriga stöd. Ändå 

visar resultatet i denna studie att de flesta hade egna strategier för att klara vardagen eller 

att de sökte/fick stöd från sin omgivning såsom vänner eller familj. En hel del vittnade 

om att de tog del av psykolog/kuratorstöd eller liknande från vården men att de flesta fått 

söka den själva eller att de hade fått den på grund av andra symptom - till exempel 

utbrändhet. Likt studien av Winn et al (2004) var det blandade erfarenheter kring 

informanternas stöd från vården. Även deras studie fann att stödet från familjen var 

viktigt, trots att det inte var tillräckligt. I både denna studie och den aktuella önskade de 

anhöriga mer information om den psykiska sjukdomen och uppskattade att prata med 

andra anhöriga, medan vissa inte ansåg sig behöva stöd. En del av informanterna som fick 

stöd från vården i samband med sin närstående upplevde inte att det var tillfredsställande 

och somliga blev inte alls tillfrågade om de behövde stöd från vården. I Wilhelmssons 

(2011) artikel uppgav de anhöriga att de upplevde en hopplöshet över bristen på stöd och 

information om stöd, vilket det återfanns tecken på här. De anhöriga blir på så vis en 

riskgrupp som inte fångas upp, en chans för vården att arbeta proaktivt och förebygga att 

de anhöriga inte insjuknar själva. Särskilt då det är en enorm resurs för vården att låta 

anhöriga hjälpa sina närstående komma tillbaka in i samhället och tillfriskna. Men att be 

dem göra detta utan tillräcklig information och stöd är som att be om fler sjuka. 

En annan aspekt som framkom i resultatet var den stora förståelse och sympati som 

omgivningen visade respondenterna när denne fick veta om deras situation, även om 

motsatsen upptäcktes av Winn et al (2004) där respondenterna upplevde omgivningen 

som osympatisk och de kände skam kring sjukdomen hos sin närstående. Östman och 

Kjellin (2002) pekade också på att många upplevde sig bli behandlade annorlunda, att det 

påverkade andra relationer och ett större mått av hedersstigma om den anhörige själv 

också mådde dåligt. Utifrån det och resultatet som framgår av Mak och Cheung (2008), 

om hederstigma hos anhöriga till någon med psykisk ohälsa i Kina, fanns en tanke om att 

de anhöriga skulle uppleva hedersstigma och behandlas sämre i och med sina sjuka 

närstående. Istället kan det spekuleras i om denna höga grad av förståelse och sympati 

grundar sig i en alltmer utbredd psykisk ohälsa med alltför många tillhörande anhöriga. 

Eftersom att denna studie utfördes i Sverige är det inte märkvärdigt att resultatet inte 
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stämde överens med det som Mak och Cheung (2008) fann i deras studie, då välfärden 

och politiken skiljer sig mycket mellan dessa länder. Några i denna aktuella studie 

uttryckte att de hade haft en negativ syn på psykisk ohälsa innan deras närstående blev 

drabbade då de mer eller mindre blev tvingade till en förändring. Det går då att dra 

parallellen att det är ett alltför utbrett fenomen för att stigma ska överleva, då många 

kanske sitter i samma sits själva och därmed inte kan se ned på eller behandla någon 

annorlunda för det. Vilket gör att psykisk ohälsa och bristande stöd till de anhöriga 

verkligen har urartat till ett samhällsproblem om så många upplever liknande situationer 

att inte ens stigma lever kvar. Visserligen är det positivt att det inte längre utövas någon 

sådan stigmatisering, men att fler och fler insjuknar är tecken på stor problematik. 

 

8.1. Styrkor och svagheter 

Styrkorna med just denna studie är bland annat den bristande avgränsningen. Detta har 

gjort att många olika grupper fått komma till tals, samt att fokuset särskilt har legat på de 

anhöriga och inte deras närstående eller vilken sjukdom de har. Detta breddar bilden och 

gör den mer generaliserbar mot andra studier, både som har gjorts och som kan göras 

utefter denna. Det blir också en fördel i och med att respondenterna inte känt att de behövt 

ha en tillräckligt sjuk närstående för att få berätta om sin situation, och att det inte varit 

några krav så forskarna har kunnat komma i kontakt med människor som kanske aldrig 

pratat om det. Anhöriga som verkligen behöver stödet men som lätt blir förbisedda, i brist 

på diagnos eller för att relationen upplevs mer avlägsen. Detta kan såklart tolkas som en 

svaghet eftersom en starkare avgränsning kan skapa tydligare resultat, göra det enklare 

att dra paralleller sinsemellan och till andra studier som fokuserat på samma mentala 

sjukdom. 

En annan styrka är att dessa personer fått tala fritt. Intervjuerna har bestått av några 

få inledande och drivande frågor men tanken har varit att respondenten ska få förklara 

själva vad de anser viktigt för dem, vad de har ett behov att berätta och hur just de har 

upplevt situationen. Tack vare denna metod framkom ett resultat som kanske mer stämde 

överens med hur respondenterna verkligen kände. Det är inga krystade eller tillgjorda 

svar då alla svar kommer från dem själva och visar vad de tycker har varit viktigt. 
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Eftersom syftet var att ta reda på hur anhöriga har det, är det av största vikt att fokusera 

på vad de känner för att berätta. Även detta kan skapa en svaghet i och med att vissa av 

de teorier som använts inte lämpat sig fullt lika väl eftersom respondenterna inte 

självmant beskrivit upplevelsen av stigma eller att ha en roll. För att få svar på sådana 

frågor kan det ha varit bättre att fråga specifikt om det. Exempelvis genom att ha en 

kvantitativ studie med enkätfrågor eller strukturerade intervjuer där man söker svar på 

just dessa frågor och därmed får ett tydligare resultat. 

En tredje styrka med arbetet är tillgängligheten för informanterna, de har haft 

möjlighet att välja på både tid och plats för intervjun (fysisk träff eller över 

telefon/FaceTime). Därav är det tänkbart att bortfallet minskades eftersom det inte var för 

fysiskt ansträngande att delta om man ville. Dock kan detta innebära en stor nackdel 

eftersom intervju per telefon för med sig en del problematik. Exempelvis svårigheten att 

läsa av respondenten, då det inte går att se om hen har pratat färdigt eller om hen blir 

upprörd över en fråga. Andra aspekter är dålig täckning, svårigheter med att höra exakt 

vad som sägs och att vissa blir mer obekväma när de pratar i telefon. Däremot kan en del 

känna sig mer bekväma med att utföra intervjun i sin egen miljö. 

 

8.2. Uppföljning av etiska överväganden 

Etikmässigt har forskarna uppfyllt och hållit sig till alla de etiska krav som ställs på en 

vetenskaplig studie med mänskliga deltagare. Informationskravet uppfylldes då alla 

informanter blev informerade om syftet, att det var frivilligt att delta och att de kunde 

avbryta när de ville. Dock kunde vissa frågor som ställdes trots allt bli känsliga eller 

orsaka besvärande känslor då följdfrågor ställdes på sådant som informanten tog upp men 

som hen själv inte kanske hade tänkt över. På grund av detta var det användbart att ha 

informationsblad med uppgifter som kunde hjälpa den anhörige till hands när intervjun 

var färdig. Däremot finns det ingen uppgift om i vilken utsträckning dessa 

informationsblad användes och det hade nog varit bra med en uppföljning. Sedan hade 

det varit önskvärt att kunna erbjuda psykologsamtal på plats, men detta hade kanske varit 

lite starkt för de som inte upplevde sig behöva stöd och för de som deltog via telefon eller 

FaceTime. 
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Angående samtyckeskravet är det värt att diskutera om informanterna kan uppleva 

sig som fria att delta när de är bekanta till forskarna. De kan anses vara det då de på egen 

hand har hört av sig till forskarna efter annonseringen om respondenter. Vad gäller de som 

inte hörde av sig efter att en tid hade erbjudits har forskarna heller inte pressat vidare utan 

arbetat med de som hade. Däremot kan det ha uppstått frågor som den deltagande inte har 

velat besvara i närheten av den forskare som hen var bekant med. Men eftersom att 

forskarna i stort sett har varit oinformerade om deras situation fanns det inget sätt att 

kontrollera om det de sade stämde eller inte. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att forskarna har varit noggranna med att 

radera avslöjande information och sett till att ta bort inspelningar och transkriberingar vid 

studiens färdigställande. Sedan var det bestämt att den forskare som kände informanten 

minst skulle hålla i intervjun, hantera transkriberingen och analysen. Detta uppfylldes inte 

helt då forskarna istället gjorde som så att den som var minst bekant med informanten 

enskilt frågade hen om det var okej att den andre forskaren var med under intervjun. Alla 

informanter godkände dock att båda forskarna närvarade under intervjun. 

Nyttjandekravet har också blivit uppfyllt då all data som samlats in endast har använts 

för att besvara undersökningens syfte. 

Till sist beaktades objektiviteten noga då båda forskarna fört en tydlig dialog med 

varandra under hela arbetets gång. Väldigt lite av det skrivna i studien har gjorts enskilt. 

Detta har inneburit en chans att se till så den andre inte tolkar något utifrån egna 

erfarenheter utan håller sig objektiv. Därmed är båda överens om alla tolkningar som 

gjorts och analysen av datan som presenteras, ingenting är ensidigt tolkat. 

 

8.3. Vidareutveckling av arbetet 

Framtida forskare som vill utveckla detta arbete skulle kunna ta nytta av att välja andra, 

alternativt fler teorier. De teorier som har använts (stigma och roll) gick förvisso att tolka 

så att det gick att använda, men det hade varit en fördel att ta teorier som lättare kommer 

upp under en intervju som försöker efterlikna ett naturligt samtal. Förslagsvis att göra 

studien först och se vilka teorier som är lämpliga i efterhand. Det kan även vara av intresse 

att se om det finns en eller flera personlighetstyper som blir anhöriga. Kan det vara så att 
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alla människor är anhöriga men att det krävs en viss typ av person för att påverkas eller 

axla rollen som informell vårdgivare? 

 

8.4. Slutsatser 

Hur ser situationen ut, avseende både fysisk och psykisk belastning, för informella 

vårdgivare till någon med psykisk ohälsa? Det är den första forskningsfrågan i denna 

studie. Det som går att se är att de flesta anhöriga upplevde en negativ förändring av sin 

situation, att den blev begränsad på ett eller annat sätt till följd av den närståendes 

sjukbild. Avseende fysisk belastning var det vanligt att de underlättade situationen för den 

närstående mer eller mindre indirekt genom att ta hand om hemmet och familjen. Vilket 

också blir den största psykiska belastningen, att de informella vårdgivarna ofta var ett 

stöd för övriga i familjen. 

Den andra forskningsfrågan var hur de informella vårdgivarna påverkas fysiskt och 

psykiskt. Slutsatsen som kan dras från detta är att det alltid förekommer en psykisk 

belastning för de anhöriga, att alla på ett eller annat sätt hade en jobbig upplevelse. 

Angående den fysiska aspekten går det att dra slutsatsen att det är vanligt med utmattning, 

bristande aptit och sömnsvårigheter, men att det inte drabbar alla. 

Till sist, hur upplever de anhöriga sitt stöd från samhället? Vanligast var att de 

upplevde sin omgivning som välvilligt eller neutralt inställda, men angående den vård de 

fått var det nästan lika mycket positivt som negativt. Det finns med andra ord stora 

förbättringsmöjligheter inom området. De som var positiva upplevde ett gott och 

tillfredsställande bemötande från vården. De som hade en negativ bild saknade oftast både 

stöd och information, olika beroende på vad informanterna kände behov av. Som slutsats 

innebär detta att det finns mycket kvar att önska av vården och situationen kring att vara 

informell vårdgivare till någon med psykisk ohälsa, trots den nya lagstiftningen i Sverige. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Urvalsstatistiksunderlag 

Frågorna till urvalsstatiksunderlaget och som antecknades ned innan intervjun: 

● Definierat kön 

● Ålder 

● Nuvarande bostadsort 

● Nuvarande/dåvarande anhörig och relation till den närstående nu/då 

● Ålder, psykisk ohälsa på närstående 

 



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Frågorna som ställdes för att besvara forskningsfrågorna och som spelades in under 

intervjun: 

F1: Hur ser/såg vardagen ut, avseende fysisk och psykisk belastning, för en informell 

vårdgivare till någon med psykisk ohälsa? 

● Hur skulle du beskriva en vanlig vecka för dig och *namn, relation till, den 

närstående*? 

● Vilken typ av stöttning erbjuder du *namn på den närstående*? 

● Hur blir du bemött i vardagen som anhörig till *namn på den närstående* av din 

omgivning? 

 

F2: Hur påverkas man själv, fysiskt och psykiskt, som informell vårdgivare till någon med 

psykisk ohälsa? 

● Känner/kände du själv någon påverkan av relationen till *namn, relation till, den 

närstående* och i så fall vad för påverkan? 

● Hur reagerar din omgivning på att din närstående är drabbad av psykisk ohälsa? 

● Finns det andra aspekter i ditt liv som påverkas av relationen till *namn på den 

närstående*? 

● Hur känner du att blir påverkad av din omgivning/samhället när det gäller *namn 

på den närstående*? 

 

F3: Hur upplever anhöriga till personer med psykisk ohälsa det stöd de får från samhället? 

● Har du något eget stöd i egenskap av att vara anhörig och kan du då berätta lite 

om det? 

● Har du sökt stöd själv och i så fall hur? 

● Vad skulle du anse att du behöver för stöd? 

 



 

 

Bilaga 3. Informationsbrev 

Hej! Vänligen läs igenom följande informationsbrev innan du bestämmer dig för att delta 

i denna undersökning. 

 

Therese Woo Hagebratt och Sofia Boqvist studerar socialpsykologi vid Högskolan i 

Skövde och är författare till denna studie som avser att undersöka hur anhöriga till 

personer med psykisk ohälsa har det som examensarbete. Intervjun uppskattas ta ca en 

timme. Deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta när som helst under intervjun utan 

konsekvenser. Dina svar i intervjun kommer spelas in och skrivas av men hållas helt 

anonyma. All information som kan koppla dig till dina svar kommer tas bort och inte 

användas på sådant sätt att man skulle kunna se vem som svarar vad. Svaren kommer 

sedan användas för att färdigställa studien och endast användas i forskningssyfte. Om du 

har några frågor om någonting är du välkommen att kontakta någon av oss antingen via 

mail eller telefon. 

 

Vi tackar för din tid och eventuella deltagande! 

 

Sofia; sofiavonboqvist@gmail.com/0707950232 

Therese; theresehagebratt@gmail.com/0709849018 

 

Datum och ort: __________________________________________ 

 

Signatur: _______________________________________________ 

 

 



 

 

Bilaga 4. Mindmap 

 


