
  
 
 

 

 

Sari Guevara och Catrine Lindroos 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGV51, VT2017 

Grundnivå 

Handledare: Kristina Eivergård 

Examinator: Ragnhild Hedman 

 

 

 

 

 

 

Att handskas med en förändrad livssituation 

En litteraturöversikt över närståendes erfarenheter av att hantera livet 

tillsammans med någon med psykisk ohälsa 

 

 

To handle a changed life situation 

A literature overview of relatives’ experiences of managing life together with 

someone with mental illness 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund   Psykisk ohälsa är något som berör många och är den vanligaste orsaken till 

sjukskrivning i Sverige. Förutom patientens förändrade tillvaro kan även 

närstående påverkas negativt såväl som positivt. Närstående till patienter med 

psykisk ohälsa kan uppleva en utmanande tillvaro med olika former av 

påfrestningar och det är vanligt att närstående själva får rollen som informella 

vårdare.                                                                                                                                                            

Syfte Att utifrån närståendes erfarenheter undersöka olika sätt att hantera livet 

tillsammans med någon med psykisk ohälsa. 

Metod En litteraturöversikt gjordes. Sökning av artiklar utfördes i tre olika databaser. 

Studien baseras på tolv artiklar med kvalitativ, kvantitativ samt mixad-metod 

design. Roys adaptionsmodell valdes som teoretisk utgångspunkt. 

Resultat Resultatet beskriver hur närstående hanterar och bearbetar deras tillvaro vilket 

beskrivs utifrån det övergripande huvudtemat anpassning med sina fem 

tillhörande underteman, acceptans, förändring och ökad kunskap, kontroll och 

balans, distansering samt ett sökande efter stöd. Ett sökande efter stöd och 

acceptans var mest framträdande vad gäller hur närstående hanterade deras 

tillvaro. Detta kunde innebära att acceptera hur den aktuella situationen såg ut 

eller att söka stöd hos familj och vänner. 

Diskussion Resultatet diskuteras utifrån Roys adaptionsmodell och de fyra 

funktionsområdena fysiologiska behov, självuppfattning, rollfunktion samt 

relation och samhörighet. 

Nyckelord 
Psykisk ohälsa, närstående, anpassning, hantering 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background Mental illness is something that affects many people and it is the most 

common reason for sick leave in Sweden. Except for changed life 

circumstances regarding the patient, it may also have negative or positive 

effects on relatives. Relatives to patients suffering from mental illness may 

experience challenging life circumstances and various kinds of burdens, it is 

also common for relatives to receive a role as an informal caregiver. 

Aim Based on relative’s experiences, the aim of this study was to explore how 

relatives manage life together with someone with mental illness. 

Method A literature overview was conducted. In the search for articles three different 

databases were used. The work is based on twelve articles with qualitative, 

quantitative and mixed-method design. Roy's Adaptation Model was used as 

a theoretical framework. 

Results The results describe how relatives manage and process their life, which is 

being described from the overall theme adaption along with the sub-themes 

acceptance, change and enhanced knowledge, control and balance, 

alienation and a search for support. A search for support and acceptance was 

most prominent regarding to how relatives managed their life. An example of 

this could be that relatives accepted the current situation as it was or searched 

for support within the family or from friends. 

Discussion The results are being discussed on the basis of Roy's Adaptation Model and 

its four adaptive modes; physiologic-physical, self-concept, role function and 

interdependence. 

Keywords      
Mental illness, relatives, adaption, management 
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Inledning 

Vår personliga erfarenhet är att närstående kan bli bortglömda när en person i deras närhet 

drabbas av psykisk ohälsa, samtidigt som det vid psykisk ohälsa oftast är de allra närmaste 

som kan få rollen som informella vårdare. I samband med denna roll kan utrymmet för 

hantering och bearbetning av närståendes egna känslor minska. Det föreligger då en risk att 

närstående själva drabbas av psykisk ohälsa då det kan finnas brist på stöd från omgivningen. 

Som framtida sjuksköterskor tycker vi att det är det viktigt att uppmärksamma närståendes 

känslor och erfarenheter då ett bra socialt nätverk runt patienten är en väsentlig del vid 

psykisk ohälsa. Vi upplever att det finns för lite kunskap kring närståendes erfarenheter av att 

leva i ett hem där psykisk ohälsa förekommer samt hur närstående hanterar dessa utmaningar i 

det dagliga livet. 

 

Bakgrund 

 

Psykisk ohälsa i Sverige 

Genom alla tider och i alla samhällen har det funnits psykiska störningar och 

funktionsnedsättningar (Glant, 2013). Synen på vad som orsakar tillstånden samt bemötandet 

och omhändertagandet av personer som har en psykisk sjukdom har varierat mycket. Några 

orsaker som människor genom tiderna trott varit anledningen till varför dessa tillstånd 

förekommit har varit att personen varit besatt av onda andar eller influerad av djävulen. Men 

även att det finns psykologiska, sociala och medicinska förklaringar. Vad gäller bemötande 

och omhändertagande i förhållande till psykiska störningar, har det ur ett samhällsperspektiv 

alltid funnits två specifika huvudfrågor som stått i centrum. Den första frågan handlar om hur 

man ska agera när någon är otillräknelig och därför inte kan svara för sina handlingar. Den 

andra frågan rörande dessa personer som inte är kapabla att ta hand om sig själva, handlar om 

hur de bör omhändertas (Glant, 2013). Redan på Gustav Vasas tid år 1557 beordrade han att 

alla fattiga och sjuka skulle flyttas till ett tidigare så kallat gråmunkekloster. I samband med 

detta bildades Danviks hospital som genom århundraden bedrev en omfattande 

omsorgsverksamhet och blev en förebild för resten av hospitalen i Sverige. Under 1600-talet 

utvecklades en del av verksamheten till en särskild psykiatrisk verksamhet, denna verksamhet 

benämndes som dårhus. I slutet av 1800-talet utvecklades de stora mentalsjukhusen vilket 

sågs som ett stort humanitärt framsteg. Mentalsjukhusen övergick till landstingets ansvar för 

att på 1980-talet upphöra till favör för en psykiatri lokalt förankrad med fokus på öppna 
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vårdformer (Glant, 2013). En ny psykiatrireform genomfördes på mitten av 90-talet varpå 

kommunerna fick tillbaka ansvaret för stora delar av den psykiatriska vården. Ansvaret för 

akut vård och behandling av personer med psykiska störningar och sjukdomar fick landstinget 

ha kvar. 

    År 2015 var psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivningar (Arreyes, Arvidsson, 

Bengtsson, Jönsson & Sjögren Lindquist, 2014) och prognosen visar på att sjukskrivningarna 

kommer att öka efter varje år. Idag är det enligt Hjärnkoll (2017) tre av fyra personer i 

Sverige som på något sätt berörs av psykisk ohälsa, antingen genom egna erfarenheter eller 

genom att någon i ens närhet drabbas. År 2016 var det 19 procent kvinnor respektive 12 

procent män som hade någon form av psykisk ohälsa enligt Folkhälsomyndigheten (2017). 

Statistiken visade även att psykisk ohälsa var vanligast i åldersgruppen 16–29 (23 procent), 

tätt följt av åldersgruppen 20–44 år (17 procent). 

 

Begreppet psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa kan förstås efter Världshälsoorganisationens (WHO, 2017) 

definition av ”mental disorders” som beskrivs innefatta ett brett spektrum av problem med 

skilda symtom, men som i allmänhet kännetecknas av en kombination av onormala 

beteenden, känslor, tankar och relationer med andra. Exempel på diagnoser vid psykisk ohälsa 

är depression, ångest, bipolära störningar samt schizofreni. För att fånga in ett brett perspektiv 

avseende närståendes erfarenheter av att leva med personer med psykisk ohälsa, kommer alla 

former av psykisk ohälsa att inkluderas i arbetet.  

 

Begreppet närstående 

Närstående är ett samlingsnamn som används för att benämna släktingar, vänner, grannar, 

barn, föräldrar och farföräldrar etcetera. Begreppet närstående kommer att användas i arbetet, 

då detta begrepp är vanligt förekommande ute i samhället. Enligt Socialstyrelsens termbank är 

närstående en person som den enskilde individen (exempelvis patienten) anser sig ha en nära 

relation till (Socialstyrelsen, 2017b).  

 

Begreppet patient 

I denna litteraturöversikt kommer begreppet patient att användas och syftar i sammanhanget 

till den person som har någon form av psykisk ohälsa, oavsett om individen ifråga befinner 

sig i ett vårdsammanhang eller inte.  

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/4ab827ab-5977-420b-a9e7-9bc74aadd11f/pm_+sjukfall_med_+psykiska_diagnoser.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
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Närståendes roll 

Dawson et al., (2015) skriver om närstående som informella vårdare samt att de har stor 

betydelse för patienter som drabbats av psykisk ohälsa. Då närstående ofta är en tillgång för 

patienten avseende dennes förmåga till återhämtning, är det vanligt att hälso- och 

sjukvårdspersonal uppmuntrar till att skapa en god relation mellan närstående och patient. 

Samtidigt beskriver författarna att på grund av brist på information och stöd från sjukvården 

kan närstående uppleva påfrestningar med negativ påverkan på sin egen hälsa samt sin 

kapacitet att utföra vårdande uppgifter. Närståendes upplevelser och känslor av depression, 

ångest och börda (Chen & Lukens, 2011) kan också med tiden öka risken för att patienten 

återinsjuknar eller att relationen mellan närstående och patient förstörs. Alphonce (2014) tar 

också upp närståendes betydelse för patientens återhämtning och skriver om att de kan bidra 

med stöd och känslor av samhörighet. Liknande beskrivningar finns i studien av Lyberg, 

Holm, Lassenius, Berggren och Severinsson (2013), där familjerna även ansågs kunna hjälpa 

patienterna att utveckla meningsfulla sätt att hantera den psykiska ohälsan, svårigheter samt 

sociala situationer. Patienterna strävade efter känslan av värdighet och fann att familjen var en 

källa till styrka. Något som stärkte patienterna var att familjen var lojal gentemot dem och att 

de alltid var beredda att erbjuda en stödjande hand. Känslan av stöd från familjen kunde 

beskrivas som närhet och en känslomässig trygghet där närstående inte underskattade 

patientens självbestämmande (Lyberg et al., 2013). 

    Vårdinsatser som utförs av närstående består av olika delar (Carlsson & Wennman-Larsen 

2014), exempelvis hjälp med dagliga aktiviteter i livet, emotionellt stöd samt sjukvårdande 

uppgifter. Hjälp med aktiviteter i det dagliga livet kan innebära att utföra hushållssysslor, göra 

inköp och hjälpa till med transporter. Personliga aktiviteter kan bland annat innebära hjälp 

med den personliga hygienen, påklädning samt stöd vid måltider. Carlsson och Wennman-

Larsen (2014) beskriver att det finns en viktig del i det informella vårdandet som inte alltid 

diskuteras, vilket är det emotionella arbetet som närstående gör för att hantera sina egna 

känslor men även känslorna hos den som vårdas. Författarna skriver även att det är den 

emotionella delen som är den mest betungande där upplevd vårdarbörda är en konsekvens av 

rollen som informell vårdare och något som kan kopplas samman med patientens emotionella 

tillstånd. Szebehely, Ulmanen och Sand (2015) lyfter även fram andra konsekvenser av att 

som närstående vara omsorgsgivare, bland annat då det kan påverka det egna arbetslivet 

negativt. Bland närstående som gav omsorg minst en gång i månaden hade 13 procent av 

kvinnorna samt 8 procent av männen antingen minskat på sin arbetstid, sagt upp sig eller gått i 
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pension tidigare än planerat. Omsorgen av patienten hade även inneburit minskade intäkter 

(Szebehely et al., 2015).  

 

Samhället och närstående 

Enligt socialtjänstlagen (SOL, SFS 2001: 453, kap. 5, 10 §) ska socialnämnden erbjuda stöd 

till de personer som vårdar någon som är äldre, långvarigt sjuk eller har en 

funktionsnedsättning. Syftet med detta är att minska fysisk såväl som psykisk belastning för 

den person som vårdar. Ansvaret över hur bestämmelsen tillämpas i socialtjänstlagen sker 

genom upprättandet av planer inom kommunerna, där ansvar också föreligger avseende att 

informera om möjligheterna att få stöd, att avsätta pengar till de som vårdar såväl som att följa 

upp arbetet. Exempel på stöd från hälso- och sjukvårdens sida kan innebära att få information 

om sjukdom, funktionsnedsättning och prognos samt möjligheter till stöd. Andra former av 

stöd beskrivs som enskilda samtal eller samtal i grupp, utbildning och hjälpmedel, hjälp i 

hemmet eller i boende, avlösning i olika former eller ekonomiskt stöd (Socialstyrelsen, 

2017a).  

    Vad gäller stöd i form av information, så belyses dess betydelse i studien av Murphy, 

Peters, Jackson och Wilkes (2010). Här berörs behovet av stöd i form av utbildning till vuxna 

barn med upplevelsen av en förälder med psykisk ohälsa och att det är viktigt för framtiden. 

Närstående, i det här fallet vuxna barn till föräldrar med psykisk ohälsa, kan bland annat 

behöva hjälp att bygga upp sin självkänsla och lära sig att känna igen sina egna känslor. 

Författarna skriver även att den information som familjemedlemmarna får av sjukvården 

gällande patienter med psykiska ohälsa måste vara anpassad så att hela familjen kan förstå 

och ta till sig informationen oavsett ålder. Andra former av stöd som tycks bli alltmer vanligt 

handlar om det stöd som finns tillgängligt på internet. I Sverige finns bland annat olika 

organisationer/nätverk som riktar sig till närstående till patienter med psykisk ohälsa såväl 

som patienterna själva. Ett exempel är nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). De 

beskriver sig själva som ett nätverk av patient- brukar- och anhörigorganisationer inom det 

psykiatriska området (NSPH, 2017). Syftet med NSPH är bland annat att öka inflytandet 

avseende frågor och beslut som berör tidigare nämnda grupper. Ett annat exempel är 

nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Nka har som uppdrag att bidra till kunskaper 

avseende frågor som berör närståendes situation såväl som kunskaper kring hur stöd till 

närstående kan utformas på bästa sätt (Nka, 2017).  

 

Närstående till personer med psykisk ohälsa 
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Närstående till personer med psykisk ohälsa kan uppleva stora påfrestningar i det dagliga livet 

och studier visar bland annat att berörda närstående generellt upplever lägre nivåer av 

livskvalitet vid jämförelser med övrig befolkning (Margetić, Jakovljević, Furjan, Margetić & 

Marsanić, 2013; Ndikuno, Namutebi, Kuteesa, Mukunya & Olwit, 2016). Lägre nivåer av 

livskvalitet relaterades bland annat till att patientens psykiska ohälsa tog upp mycket av 

närståendes tid, energi och uppmärksamhet (Ndikuno et al., 2016). Närståendes upplevelser 

av kontinuerlig belastning kan också medföra konsekvenser för det psykiska välbefinnandet 

(Östman & Hansson, 1999). I samband med den kontinuerliga nivån av stöd som närstående 

ofta behöver tillgodose kan stressrelaterade påfrestningar uppstå. Närstående upplevde ibland 

att de behövde en paus från den stressiga tillvaron för att tillfredsställa sin egen återhämtning, 

vilket i sin tur kunde orsaka dåligt samvete hos närstående (Dawson, Gerace, Muir-Cochrane, 

O´Kane, Henderson, Lawn & Fuller, 2015). Närstående till personer med psykisk ohälsa 

riskerar också social isolering och begränsningar avseende möjligheten att utföra egna 

aktiviteter enligt Dawson et al., (2015).  

    Psykisk ohälsa drabbar således inte enbart patienten, då närstående utöver patientens 

lidande kan möta svåra utmaningar avseende familjeliv, omsorgsbehov och behöver handskas 

med påfrestande känslor av sorg, skam och skuld (Crowe & Lyness, 2014). Liknande fynd 

beskrivs i studien av Syrén (2008) som även beskriver att familjer som lever med någon med 

psykisk ohälsa är också mer missnöjda med sina familjeförhållanden vid jämförelse med 

familjer där någon drabbats av en somatisk sjukdom. På grund av påfrestningar som 

närstående utsätts för riskerar de också att själva drabbas av psykisk ohälsa eller utmattning 

(Syrén, 2008). Enligt Chen och Lukens (2011) är bland annat ångest, depression och känslor 

av börda något närstående kan erfara och förekomsten av ångest tycks vara högre hos 

närstående som bor tillsammans med någon med psykisk ohälsa. Depression i varierande 

nivåer förekom även hos närstående som bar det huvudsakliga ansvaret över omsorgen av 

patienter med allvarlig psykisk ohälsa (Derajew, Tolessa, Feyissa, Addisu & Soboka, 2017). 

Då flera närstående, i det här fallet föräldrar (Chen & Lukens, 2011), känner att de har en 

livslång skyldighet vad gäller att ta hand om sina barn, kan upplevelsen av sorg och förlust 

över barnet med psykisk ohälsa bli kronisk- det vill säga en sorg eller förlust som aldrig tar 

slut.  

    Samtidigt kan upplevelsen av att vara närstående till en patient med psykisk ohälsa ge 

värdefulla erfarenheter och bland annat utgöra en källa till positiva förändringar (Chen & 

Greenberg, 2004) i människors liv. I studien beskrevs närståendes upplevelser av positiva 

erfarenheter med att ge omsorg till patienter med sjukdomen schizofreni och schizoaffektiva 
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störningar. Fördelar var bland annat att majoriteten närstående upplevde en ökad sensibilitet 

avseende personer med funktionshinder, att man fick ökad förståelse för vad som var viktigt i 

livet samt en ökad medvetenhet om den egna, inre styrkan. Andra fördelar var att närstående 

upplevde personlig utveckling samt att man kom närmare familjen (Chen & Greenberg, 

2004). Onwumere et al., (2008) skriver i sin studie att tid är nödvändigt för uppkomsten av 

positiva aspekter avseende att vårda någon med psykisk ohälsa. Närstående beskrev 

exempelvis att deras självkänsla kunde förbättras med tiden samt gav ökad medvetenhet vad 

gäller den egna motståndskraften.  

 

Problemformulering 

Närståendes situation har beskrivits ur flera perspektiv vad gäller att leva med personer med 

psykisk ohälsa. Upplevelser beskrivs bland annat vara stor emotionell påverkan med 

påfrestande känslor av ensamhet, sorg, oro och ångest som kan prägla den egna vardagen. 

Studier lyfter även fram vikten av information och stöd för de närstående, särskilt då 

närstående efter en längre tid av påfrestning själva riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. 

Närstående får ofta rollen som informella vårdare och beskrivs ha stor betydelse för patientens 

möjligheter till tillfrisknande och återhämtning. Lite finns dock beskrivet avseende hur 

närstående själva hanterar en föränderlig livstillvaro, vilka strategier de använder sig av för att 

klara av de många och ofta svåra utmaningar som kan uppstå. Det blir därför av betydelse att 

undersöka närståendes sätt att hantera livet tillsammans med personer med psykisk ohälsa, då 

det kan bidra med en närmare förståelse för hur stöd från vård-och omsorgspersonal kan 

utformas.  

 

Syfte 

Att utifrån närståendes erfarenheter undersöka olika sätt att hantera livet tillsammans med en 

person med psykisk ohälsa. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Då syftet med examensarbetet är att undersöka hur närstående hanterar vardagen och de 

problem som kan uppstå längs vägen, så anser författarna att Roys adaptionsmodell är en 

tillämpar teori. Enligt Roy (2009) kan människan ses som ett holistiskt adaptivt system, där 

det holistiska relaterar till idén om att människan fungerar som en helhet och att människan 

således bör ses som mer än summan av sina delar. Det mänskliga adaptiva systemet beskrivs 
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vidare inneha kognitiv och känslomässig kapacitet med grunder i medvetande och 

meningsfullhet, genom vilket människan effektivt anpassar sig till omgivningen och i sin tur 

även själv påverkar denna (Roy, 2009). Ett system i sig kan beskrivas som en uppsättning av 

sammankopplade delar i syfte att fungera som en helhet för ett visst ändamål. Enligt Roy 

(2009) kan människan som ett adaptivt system förstås närmare efter begreppen input, output, 

kontroll- och återkopplings processer. Input förklaras som stimuli, det vill säga något som 

framkallar en reaktion hos människan och kräver hantering. Stimuli kan vidare komma inifrån 

eller utifrån, det vill säga från den inre eller yttre omgivningen. När systemet sedan utsätts för 

olika former av stimuli aktiveras kontrollerade processer i syfte att hantera dessa. Output 

beskrivs vara resultatet av människans individuella adaptionsnivå samt reaktionen på stimuli, 

det vill säga människans reaktion i form av ett visst beteende.  

     I teorin beskrivs adaption utifrån tre nivåer; integrerad, kompensatorisk samt äventyrad. 

Dessa olika nivåer av adaption beskrivs vidare vara avgörande för hur väl man lyckas reagera 

på en situation. Processen med återkoppling innebär att människan genom att ge respons på 

olika former av stimuli får en återkoppling avseende responsens effekt. Genom återkoppling 

får människan därefter möjlighet att bestämma huruvida ytterligare ansträngningar krävs för 

att hantera stimuli (Roy, 2009). Roys adaptionsmodell innefattar även fyra adaptiva 

funktionsområden (adaptive modes), fysiologiska behov, självuppfattning, rollfunktion samt 

relation och samhörighet. Dessa funktionsområden representerar kategorier (Roy, 2009) som 

kan tillämpas av sjuksköterskor för att utvärdera strategier som personer använder sig av för 

att hantera deras inre respektive yttre miljö. Sammanfattningsvis så beskriver teorin att inre 

eller yttre stimuli aktiverar hanteringsprocesser hos individen och ger någon form av 

beteenderelaterad respons i förhållande till de fyra beskrivna funktionsområdena. Responsen 

kan handla om anpassning och då främja integritet av det mänskliga systemet eller vara 

ineffektivt och då inte bidra till denna helhet (Roy, 2009). I arbetet kommer resultatet att 

diskuteras utifrån dessa fyra funktionsområden.  

Metod 

Genom att göra en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) kan författarna skapa en översikt 

över kunskapsläget inom ett specifikt område. Litteraturöversikten ger författaren kunskap om 

den befintliga forskningen och på så sätt en uppfattning om vad som tidigare har studerats 

samt vilka teoretiska utgångspunkter eller metoder som använts. Metoden är tillämpbar vad 

gäller att skriva examensarbeten på kandidatnivå. 
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Datainsamling 

Databaserna Cinahl Complete, PsychInfo och Nursing & Allied Health Database användes 

vid sökningen av vetenskapliga artiklar. Sökning i databaserna skedde genom ämnesord- och 

fritextsökning (se bilaga 1), där bland annat användandet av olika engelska nyckelord bidrog 

till att finna lämpliga ämnesord för valt syfte. Det gjordes en fritextsökning på de ord som inte 

fanns som ämnesord. Då arbetet har utgått från ett brett perspektiv vad gäller närstående såväl 

som psykisk ohälsa skedde sökningen genom att gruppera ord som kunde relateras till dessa 

begrepp, varpå så kallade skilda sökblock bildades (P. Svensson, personlig kommunikation, 

10 mars 2017). Vid begreppet närstående användes orden parents, siblings, relatives, loved 

ones, family, family members, friends, adult children, adult offspring, offspring, caregivers, 

extended family, next of kin, grandparents och significant others. Då arbetet inte gick ut på att 

finna någon specifik diagnos avseende psykisk ohälsa, användes inga diagnosspecifika ord. 

De ord som användes var mental disorders, mental illness, mental health problems, mental 

sickness, mental disease, mental health issues, chronic mental illness, mentally ill och mental 

impairment. Förutom begrepp såsom närstående och psykisk ohälsa användes även ord som 

relaterar till upplevelser, erfarenheter och hantering.  Experience, experiences, strategies, 

coping, coping strategies, coping mechanisms, coping skills, coping behaviour, family coping, 

adjustment, adaptability, adaption, meaning, emotions, emotional adjustment, sense of 

coherence och management. Inom de olika sökblocken kombinerades sökorden med boolesk 

operator OR och mellan sökblocken med boolesk operator AND (Östlundh, 2012). 

 

Urval 

Sökningarna begränsades till att vara full text, vetenskapligt granskade och ha engelska som 

språk, författarna valde även att begränsa artiklarna till publikationsår 2007-2017 för att fånga 

in den senaste och aktuella forskningen (se bilaga 2). Då sökningarna genererade i en relativt 

stor mängd träffar på artiklar, skedde en första bortsållning baserat på artiklarnas titlar. De 

som tycktes relevanta för syftet sparades därefter för närmare granskning, där en andra 

bedömning kring artiklarnas relevans gjordes genom läsning av artiklarnas sammanfattning. 

Vidare granskning handlade om huruvida artiklarna var godkända av en etisk kommitté eller 

innehöll etiska överväganden. Artiklar valdes även utefter deras relevans avseende det 

vårdvetenskapliga området (Jakobson Ung & Lützén, 2014), det vill säga om de ansågs vara 

tillämpbara inom vård-och omsorg samt sjuksköterskans ansvarsområde.  

 

Dataanalys 
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Analys av artiklar skedde enligt Fribergs metod (2012), vilket innebar att analysen gjordes i 

flera steg. Det första steget innebar att läsa och gå igenom valda artiklar ett antal gånger i 

syfte att förstå innehåll och sammanhang, att bli bekant med texterna och skapa sig en 

helhetsbild. I nästa steg sammanställdes studiernas resultat i ett enskilt dokument, här skrevs 

även anteckningar vad gäller antal deltagare, åldrar, typ av relation vad gäller närstående och 

patient samt eventuell diagnos avseende den psykiska ohälsan. Det tredje steget innebar att 

författarna delade upp studiernas resultat i mindre delar genom att markera allt som handlade 

om det undersökta fenomenet, likheter såväl som eventuella skillnader. Dessa likheter och 

skillnader fördes därefter in i ett enskilt dokument och tolkades på nytt, där fynden 

presenteras genom nya övergripande teman i studiens resultat. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden har beaktats genomgående under hela examensarbetet, där etiska 

principer varit vägledande vid granskning och val av artiklar. Valda studier granskades bland 

annat med hänsyn till lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor, med tyngdpunkt på aspekter såsom frivilligt deltagande, informerat samtycke och 

bevarad anonymitet. Studier där personer under 18 år deltog exkluderades. Medvetenhet har 

funnits kring risken för feltolkningar vad gäller arbeten som går ut på att göra 

litteraturöversikter, varför reflektion har skett fortlöpande i syfte att minimera dessa 

(Kjellström, 2012). Ett etiskt försvarbart arbete ska vidare bestå av väsentliga frågeställningar, 

varför val av ämne och syfte skett med eftertanke och anses vara till nytta för berörda 

individer, för professionen såväl som för samhället. För att säkerställa att studien håller god 

kvalitet ur ett etiskt perspektiv har ett kritiskt förhållningssätt tillämpats och reflektion har 

skett avseende förförståelsens betydelse. 

 

Resultat 

I valda artiklar berättar närstående om olika sätt att hantera vardagen tillsammans med 

personer med psykisk ohälsa, där närståendes olika sätt att hantera tillvaron baserades på 

deras egna erfarenheter och känslor. Efter sammanställning och analys skapades ett 

huvudtema med tillhörande underteman. Huvudtemat benämns som anpassning, då 

närstående till patienter med psykisk ohälsa på olika sätt anpassar sig i syfte att hantera 

tillvaron och underlätta för båda parter. Underteman benämns som acceptans, förändring och 

ökad kunskap, kontroll och balans, distansering samt ett sökande efter stöd. 
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Anpassning 

  

Acceptans 

För en del närstående handlade anpassning om olika former av acceptans, vilket ansågs vara 

betydelsefullt vad gäller att kunna hantera livet tillsammans med en person med psykisk 

ohälsa. En del närstående beskrev acceptans genom en unik sorgeprocess av att inse att de 

förlorat den person såsom denne varit innan sjukdomen, vilket också blev nödvändigt för att 

kunna acceptera den nu förändrade personen (Champlin, 2009). Närstående beskrev även 

behovet av acceptans avseende beteenden orsakade av sjukdomen (Olwit, Musisi, Leshabari, 

& Sanyu, 2015; Onwumere, Learmon, & Kuipers, 2015). I studien av Onwumere et al., 

(2016) förklarade de deltagande föräldrarna att det underlättade att acceptera barnens 

beteenden som ett symtom av sjukdomen och att de på så sätt kunde de undvika att ta det 

personligt. I Iseselo, Kajula och Yahya-Malima (2016) hade närstående lärt sig att acceptera 

funktionshinder eller avvikande beteende hos patienten med psykisk ohälsa och på så sätt 

undveks känslor av missnöje eller besvikelse. Att finnas där för en person med psykisk ohälsa 

beskrevs av närstående som någonting ständigt pågående och tillvaron var ofta oförutsägbar, 

vilket också krävde acceptans (Champlin, 2009). Här menade närstående att de inte såg någon 

permanent lösning på situationen de befann sig i, samt att man aldrig visste vad som skulle 

ske härnäst.  

Acceptans enligt en del närstående i studien av Champlin (2009) handlade också om att 

acceptera det tomrum som uppstod av att bland annat familj och vänner drog tillbaka sitt stöd. 

Närstående kunde även acceptera det befintliga behovet av omsorg som en del av 

familjeplikten, vilket beskrevs vara hjälpsamt avseende att kunna hantera tillvaron (Kartalova-

O’Doherty & Tedstone Doherty, 2008). Genom att acceptera förekomsten av stressiga 

händelser som ett faktum i livet förenklades vardagen för närstående, i detta fall föräldrar 

(Churchill, Villareale, Monaghan, Sharp, & Kieckhefer, 2010), även acceptans av oväntade 

problem som kunde uppstå underlättade.  

 

Förändring och ökad kunskap 

Att anpassa sig kunde också innebära förändringar av närståendes tankemönster och synsätt, 

där ökade erfarenheter och kunskaper kunde bidra till närståendes förmåga att hantera 

tillvaron. Flera närstående beskrev bland annat positivt tänkande som ett sätt att hantera 

vardagen (Huang, Hung, Sun, Lin, & Chen, 2009; Kartalova-O’Doherty & Tedstone Doherty, 

2008; Olwit et al., 2015), såväl som att omfamna nuet och titta efter möjligheter (Weimand, 
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Hall-Lord, Sällström & Hedelin, 2013). Positivt tänkande kunde även hos en del närstående 

kopplas till förvärvade kunskaper och färdigheter (Huang et al., 2009). En del närstående 

beskrev hur de försökte definiera problemen inom familjen på ett mer positivt sätt i syfte att 

själva inte bli allt för avskräckta i situationen (Churchill et al., 2010). I Iseselo et al., (2016) 

beskrevs problemlösning som ett sätt att tillgodose patientens psykiska, emotionella och 

praktiska behov. Problemlösning nämndes även som ett sätt att hantera vardagen (Vimala, 

2014), såväl som närståendes försök att “tänka på andra sätt”. Närstående försökte förstå (van 

der Voort, Goossens & van der Bijl, 2009) om olika beteenden hade grund i patientens 

personlighet eller i den psykiska ohälsan.  

    En initial fas till hantering av vardagen beskrivs i van der Voort et al., (2009) som 

bedömning. Genom bedömning och ökad medvetenhet av situationen kunde närstående skapa 

sig en uppfattning på det hela. Här reflekterade närstående bland annat över den egna 

positionen i förhållande till personen med psykisk ohälsa, där den ökade medvetenheten om 

de egna behoven kunde ske gradvis eller snabbt (van der Voort et al., 2009). Närstående till 

patienter med psykisk ohälsa kunde även uppleva att de initialt brast i sin förståelse avseende 

symtom och sjukdom, men att de över tid genom erfarenheter och observationer fick ökade 

kunskaper (Onwumere et al., 2016). Dessa kunskaper bidrog därefter till ökad förståelse och 

till en mer lyckad hantering avseende utmanande situationer (Onwumere et al., 2016).  

  

Kontroll och balans 

Att sträva efter kontroll och balans både vad gäller närstående själva, patienten såväl som 

omgivningen kunde ses som ett sätt att hantera och anpassa sig till en ofta utmanande tillvaro. 

En strävan efter kontroll beskrivs i studierna av Foster (2010) och Kartalova-O’Doherty och 

Tedstone Doherty (2008). De vuxna barnen i studien av Foster (2010) förklarade att behovet 

av kontroll kunde relateras till att de inte upplevt känslan av kontroll i barndomen. I 

Onwumere et al., (2016) förklarade en del föräldrar att de motvilligt försökte dölja patientens 

beteenden i syfte att minimera risken för stigma gentemot patienten såväl som dem själva. 

Närstående reflekterade mycket över vad, hur och när saker skulle sägas såväl som över hur 

man skulle bete sig i syfte att undvika utlösandet av negativa beteenden (Onwumere et al., 

2016; Weimand et al., 2013). En del närstående beskrev att de försökte läsa av patientens 

sinnesstämning, som därefter avgjorde sitt sätt att kommunicera med patienten (Weimand et 

al., 2013). Närstående kände en tvekan inför att vara öppna kring patientens psykiska ohälsa 

och undvek att avslöja alltför många detaljer relaterat till lojalitet och respekt för denne, såväl 

som för att undvika ytterligare belastning för patienten ifråga (Weimand et al., 2013). 
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Ett stort dilemma för vissa närstående handlade om balansen mellan att låta patienten leva 

efter egna val eller att inta en bevakande hållning avseende behandling, det dagliga livet såväl 

som ekonomiska aspekter. Närstående förklarade här att patienten fick ökad frihet genom att 

få kontroll, samtidigt som det i realiteten ofta ledde till negativa resultat. Detta var något som 

närstående hanterade på olika sätt, en del beskrev ett behov av att vara i kontroll avseende alla 

aspekter i patientens liv, andra beskrev en balans medan vissa närstående fokuserade mer på 

det egna livet (Weimand et al., 2013). Närstående beskrev ett sökande efter balans i livet 

(Foster, 2010) eller ett sökande efter balans mellan självutplåning och självförverkligande 

(van der Voort et al., 2009). Det kunde innebära att man strävade efter en balans avseende att 

ta hänsyn till de egna behoven såväl som patientens. 

  

Distansering 

Flera närstående hanterade sin vardag och svåra situationer genom att distansera sig på olika 

sätt, vilket kunde innebära olika former av egna aktiviteter. Närstående strävade efter att öka 

det egna utrymmet (van der Voort et al., 2009; Weimand et al., 2013) och valde att göra något 

för sig själva, exempelvis att slappna av inomhus eller jobba utomhus (van der Voort et al., 

2009). Andra beskrivna aktiviteter var att se på tv/film (Churchill et al., 2010; Olwit et al., 

2015), att utföra hushållssysslor (Kartalova-O’Doherty & Tedstone Doherty, 2008; Olwit et 

al., 2015), lyssna på uppmuntrande radioprogram (Olwit et al., 2015) samt fysisk och 

meditativ träning (Kartalova-O’Doherty & Tedstone Doherty, 2008; Olwit et al., 2015; 

Stjernswärd & Östman, 2008).  

    En del aktiviteter var ett direkt undvikande, där närstående periodvis “flydde huset” 

(Foster, 2010; Olwit et al., 2015), undvek diskussion om den psykiska ohälsan eller kontakt 

med patienten samt förträngde eller blockerade ut hela situationen (Kartalova-O’Doherty & 

Tedstone Doherty, 2008). Det fanns även närstående som hade tron att om de väntade 

tillräckligt länge så skulle problemet försvinna (Churchill et al., 2010). I Foster (2010) 

beskriver de vuxna barnen till föräldrar med psykisk ohälsa att de använt sig av tröstande 

aktiviteter som barn, vilket bland annat innebar att gunga sig själv till sömns eller att läsa en 

bok- någonting som en del även fortsatte med idag. Att göra saker med sina släktingar, 

exempelvis att äta middag tillsammans eller samordna olika evenemang sågs som positiva 

aktiviteter (Churchill et al., 2010). Att hantera vardagen tillsammans med en person med 

psykisk ohälsa krävde också att man vid vissa situationer lade de egna känslorna åt sidan 

(Champlin, 2009) eller till att man behöll de egna känslorna för sig själv (Olwit et al., 2015). 
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Ett sökande efter stöd 

Ett sätt för de närstående avseende att anpassa och hantera tillvaron handlade om ett sökande 

efter stöd. Flera närstående uttryckte ett behov av bearbetning genom att tala om/uttrycka de 

egna känslorna (Kartalova-O’Doherty & Tedstone Doherty, 2008; Olwit et al., 2015; 

Onwumere et al., 2016; Vimala, 2014) och genom att vara öppna om patientens psykiska 

ohälsa (Kartalova-O’Doherty & Tedstone Doherty, 2008). Det sociala stödet från exempelvis 

familjen, partners, släktingar och vänner beskrevs vara viktigt (Kartalova-O’Doherty & 

Tedstone Doherty, 2008; Olwit et al., 2015; Onwumere et al., 2016; Stjernswärd & Östman, 

2008; van der Voort et al., 2009). Churchill et al., (2010) beskriver att föräldrarna sökte 

uppmuntran och stöd från sina vänner samt att de sökte råd från exempelvis mor- och 

farföräldrar. En del närstående hanterade vardagen genom att bland annat vända sig till andra i 

liknande situationer (Churchill et al., 2010; Olwit et al., 2015; Stjernswärd & Östman, 2008). 

I Churchill et al., (2010) beskrevs det att föräldrarna uppskattade att träffa andra i liknande 

situationer då de fick information och råd. I Stjernswärd och Östman (2010) beskrev 

närstående att de fann tröst genom att umgås med personer i samma situation.  

Närstående, i detta fall makar, beskrev försök att återskapa kontakten med patienten och dela 

känslor med denne (van der Voort et al., 2009), medan andra sökte professionellt stöd 

(Churchill et al., 2010; Kartalova-O’Doherty & Tedstone Doherty, 2008; Stjernswärd & 

Östman, 2008; van der Voort et al., 2009), bland annat hos husläkaren eller i stödprogram 

som var speciellt utformade för familjer i deras situation (Churchill et al., 2010).  

Andra närstående beskrev hur de vände sig till religionen för stöd (Churchill et al., 2010; 

Huang et al., 2009; Iseselo et al., 2016; Kartalova-O’Doherty & Tedstone Doherty, 2008; 

Olwit et al., 2015; Weimand et al., 2013) och tillhörande religiösa aktiviteter som innebar att 

läsa bibeln, att be, besöka kyrkan och tala med en präst eller genom andra religiösa utövanden 

(Churchill et al., 2010; Olwit et al., 2015). Det var några föräldrar i Churchill et al., (2010) 

som belyste vikten av att bibehålla sin andlighet som ett sätt att hantera tillvaron. I Iseselo et 

al., (2016) var det religiösa stödet det enda sättet för närstående att känna upplevelsen av hopp 

och uppmuntran. I studien beskriver närstående vidare att religiösa aktiviteter gav dem 

sinnesro och hjälpte dem med de svårigheter som kunde uppstå i samband med 

omvårdnadssituationen. Böner ansågs också minska lidandet för personen med psykisk ohälsa 

(Weimand et al., 2013) och närståendes tro upplevdes oumbärlig för den fortsatta 

omvårdnaden. Genom sökandet efter hopp och mening kunde närstående finna ett inre stöd. 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Författarna skapade skilda sökblock med sökord som relaterar till varandra eller är varandras 

synonymer. Denna metod var en hittills ny och obekant sökmetod, vilket kan ha haft en 

påverkan på studiens resultat. En styrka med att använda sig av sökblock var däremot att 

sökträffarna resulterade i ett brett perspektiv avseende de olika eftersökta ämnesområdena. 

Ordet mental health exkluderades då det var irrelevant för syftet (se bilaga 1). En annan styrka 

med studien är att sökningarna gjordes i tre olika databaser för att stärka trovärdigheten då 

chanserna ökar vad gäller att finna relevanta artiklar (Henricson, 2012). Sökningen i alla tre 

databaser utfördes av båda författarna, vilket ytterligare kan anses vara en styrka då risken att 

förbise relevanta artiklar minskades. Sökningarna begränsades till att vara fulltext, 

vetenskapligt granskade, engelska samt till publikationsår 2007–2017. Anledningen till att 

begränsa till fulltext handlade om att se till att tillgänglighet till valda artiklar fanns, samtidigt 

som begränsningen kunde innebära att relevanta artiklar för syftet försvann. Begränsningen 

avseende specifika publikationsår handlade om att få fram så ny och relevant forskning som 

möjligt. För att få ett brett perspektiv gjordes inga geografiska begränsningar, eller 

begränsningar avseende studiernas design eller metoder. Arbetet baseras på studier som 

utförts i England, Indien, Australien, Storbritannien, Nederländerna, USA, Uganda, Sverige, 

Irland, Taiwan och Tanzania (se bilaga 2). Majoriteten av artiklarna var av kvalitativ design, 

resterande kvantitativa eller av mixad metod.  

    Då det användes många sökord i samband med sökningarna genererade dessa även i många 

träffar, innebärande att en första sållning av artiklar skedde genom läsning av artiklarnas titlar. 

Detta kan ha påverkat resultatet då relevanta artiklar kan ha sållats bort. Efter en första 

sållning lästes artiklarnas sammanfattningar och relevanta artiklar sparades för en närmare 

granskning. Bortsållning och val av artiklar för närmare granskning gjordes enskilt av båda 

författarna. Läsning av artiklar delades upp genom att först gå igenom och läsa de egna 

artiklarna, därefter den andres för att styrka artiklarnas relevans. Författarna valde enbart 

artiklar till studiens resultat som var etiskt granskade eller innehöll etiska överväganden. En 

resultatartikel var en sekundär studie (se bilaga 2), innebärande att författarna gjort en 

följdstudie på befintliga data. I aktuell artikel nämndes inga etiska överväganden, varpå 

författarna granskade den ursprungliga studien för att säkerställa att sådana överväganden 

gjorts. Artiklar valdes också efter deras relevans inom det vårdvetenskapliga 
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forskningsområdet (Jakobson Ung & Lützén, 2014). Artiklarna sammanställdes även i ett 

enskilt Word-dokument för en sista kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012). Författarna 

undersökte bland annat om artiklarna hade en tydlig problemformulering, tydligt och relevant 

syfte samt hur metodologiska tillvägagångssätt, datainsamling och analys var beskrivna. 

Vidare undersöktes vilka argument författarna valde att lyfta fram. Förförståelsens betydelse 

diskuterades under arbetets gång, där författarna till en början reflekterade över tidigare 

kunskaper och eventuella föreställningar inom det valda ämnet. Genom denna reflektion 

försökte författarna tillämpa ett kritiskt förhållningssätt vad gäller egna tolkningar.  

    Genom analys av artiklarnas resultat skapades en överblick över befintliga likheter och 

skillnader, varpå dessa likheter lyftes och dokumenterades. Därefter diskuterade författarna 

likheterna och kom fram till huvudtemat anpassning som var övergripande för hela resultatet. 

Genom ytterligare analys av resultatet skapades fem underteman acceptans, förändring och 

ökad kunskap, kontroll och balans, distansering samt ett sökande efter stöd. Trots sökningar 

med breda begrepp behandlade majoriteten av artiklarna psykisk ohälsa i form av psykiatriska 

diagnoser eller tillstånd, där majoriteten berörde sjukdomen schizofreni. Andra 

förekommande diagnoser handlade bland annat om bipolär sjukdom och depression, medan 

vissa av artiklarna enbart berörde begreppet allvarlig psykisk ohälsa utan att ge en närmare 

förklaring av dess innebörd. I en av artiklarna beskrevs psykisk ohälsa även i form av autism 

samt epilepsi med psykos, men inkluderades då artikeln var relevant för syftet (se bilaga 2). 

Andra former av psykisk ohälsa upplevdes vara svårt att finna, såsom ångest, 

utmattningssyndrom, ätstörningar eller borderline.  

Samarbetet har fungerat bra mellan författarna genomgående under arbetets gång, där en 

stor styrka inneburit att författarna kompletterat varandra väl samt prioriterat arbetet lika högt. 

Mycket tid har lagts ned och under majoriteten av tiden avseende arbetets gång har författarna 

suttit och arbetat tillsammans. Enstaka gånger har arbete skett på varsitt håll och har då mest 

handlat om att läsa artiklar och få en överblick kring dessa. Fördelar med att ha arbetat 

tillsammans på detta sätt handlar om att författarna hela tiden kunnat diskutera kring de olika 

funderingar som uppstått och på så vis har arbetet kunnat ske effektivt. 

 

Resultatdiskussion 

Kärnan i resultatet handlande om närståendes olika sätt att anpassa sig till en ofta utmanande 

tillvaro. Huvudtemat anpassning kan beskrivas och förstås utifrån Callista Roys 
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adaptionsmodell och tillhörande fyra funktionsområden fysiologiska behov, självuppfattning, 

rollfunktion samt relation och samhörighet. 

I resultatet beskrivs hur närstående distanserar sig på olika sätt, vilket kan förstås utifrån 

Roys beskrivning av fysiologiska behov i form av bland annat aktivitet och vila. Aktivitet och 

vila är essentiellt för individens välbefinnande, som strävar efter att uppnå balans mellan 

dessa två (Roy & Roberts, 1981). Aktivitet och rörelse är en primär egenskap genom vilket en 

individ definierar och upplever sig själv. Att vila/sova är nödvändigt för att främja fysisk och 

psykologisk återhämtning. Närståendes sätt att distansera sig kan relateras till behovet av 

denna balans, där distanseringen kunde ske fysiskt såväl som psykiskt. Stålberg, Ekerwald 

och Hultman (2004) skriver i sin studie om närstående (syskon) som hanterade tillvaron 

genom undvikande i syfte att skydda sin egen hälsa. Undvikande kunde ske i form av att hålla 

sig ständigt sysselsatt i syfte att inte tänka på syskonet med psykisk ohälsa. Vidare beskriver 

Stålberg et al., (2004) om närstående som medvetet flyttade ifrån syskonet för att det blev för 

svårt att känslomässigt hantera tillvaron. 

    Resultatet belyser närståendes sätt att anpassa sig genom förändring av tankemönster och 

synsätt, där även ökade kunskaper bidrog till en bättre förmåga att hantera tillvaron. Enligt 

Roys adaptionsmodell kan förändringar förstås som ett mönster vad gäller tankar och känslor 

personen har om sig själv samt om sitt fysiska och psykiska jag vid en given tidpunkt (Roy, 

2009). Självuppfattning är ett funktionsområde som beskriver det fysiska och personliga jaget 

vilket kopplas samman med människans behov av personlig, psykologisk och andlig 

integritet. Det personliga jaget delas in i tre aspekter, moraliskt-etiskt-andliga jaget, ideala 

själv samt självkänsla och självkonsistens (Roy, 2009). Vidare beskrivs påföljande 

konsekvenser ifall den psykologiska och andliga integriteten inte tillgodoses, att vi människor 

börjar tvivla på oss själva och vår identitet och/eller förmåga. Konsekvenserna kan innebära 

att personen upplever en maktlöshet eller ångest samt att personens förmåga till hantering av 

svåra situationer kan bli ineffektiva. Dessa konsekvenser kan bidra till att närståendes 

förmåga att anpassa sig och förändra sina tankemönster blir lidande då närstående tappar 

kontakten med sig själva och deras egna behov och förutsättningar. Genom ökade kunskaper 

om patientens psykiska ohälsa kan närstående uppleva en förbättrad självuppfattning som kan 

underlätta hanteringen av påfrestande situationer. Sådana situationer kan relateras till när 

närstående undviker att ta patientens beteenden personligt. Ökade kunskaper om patientens 

symtom är en väsentlig del för närståendes förståelse av situationen. 

Resultatet beskriver även hur närstående hanterar tillvaron genom olika former av 

acceptans som i sin tur kan knytas an till rollfunktion. Rollfunktionen beskriver hur vi 
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hanterar och interagerar med andra människor vad gäller sociala aspekter (Roy, 2009). För att 

kunna agera på ett ändamålsenligt sätt i det sociala livet krävs det att individen vet vem man 

är i relation till andra. När det gäller vår plats i samhället kan rollfunktion förstås utifrån ett 

individuellt perspektiv. Det finns vissa förväntningar på hur en person i en speciell position 

förväntas att handla i förhållande till andra människor. När en sjukdom drabbar en individ 

oavsett om de handlar om en själv eller någon nära så kan svårigheter att leva upp till våra 

roller uppstå. När sjukdom hindrar oss från att fylla dessa roller och förväntningar som vi har 

både på oss själva och från andra uppstår svårigheter att hantera det sociala samspelet. När 

sjukdom drabbar någon i ens närhet kan dessa roller komma att förändras, förväntningarna 

som finns på dessa närstående kan komma att öka när det gäller att ta hand om patienten och 

acceptera den nya situationen som uppstått. Vidare är det av stor vikt att närstående accepterar 

de nya rollerna för att underlätta hanteringen av vardagen tillsammans med personen med 

psykisk ohälsa.  

Resultatet belyser temat “ett sökande efter stöd”, vilket kan relateras till och förstås utifrån 

funktionsområdet relation och samhörighet, som generellt handlar om en bekväm balans 

avseende individens relationer till andra. Det underliggande behovet hos människan handlar 

om att bli älskad och få stöd såväl som att ge och få omsorg (Roy & Roberts, 1981). 

Ömsesidiga, goda och kärleksfulla relationer är till nytta för människan och bidrar då till 

bland annat växt och utveckling, varför människan har ett behov av att skapa och 

vidmakthålla dessa trygga relationer till andra (Roy, 2009). Samtidigt är det en fråga om 

balans mellan behovet av andra människor och självständighet, där balans mellan dessa två 

innebär att emotionella behov och personlig utveckling kan tillfredsställas. I resultatet 

beskrivs hur närstående till personer med psykisk ohälsa på olika sätt sökte stöd, bland annat 

genom att vända sig till andra människor eller till religionen. Sökandet efter stöd kan förstås 

utifrån det tidigare beskrivna grundläggande behovet av att känna samhörighet och trygghet, 

att utvecklas och få emotionella behov tillgodosedda.  

    Ömsesidiga relationer handlar vidare om att utbyta erfarenheter och kunskap, vilket kan 

relateras till de närståendes behov av bearbetning genom att prata med andra samt uttrycka de 

egna känslorna. Socialt stöd och dess betydelse avseende förmågan till anpassning tas även 

upp i studien av Kalbfleisch, Cyr, Gregorio och Nyhof-Young (2015). I studien visade det sig 

att deltagare med högre nivåer av socialt stöd även visade på högre nivåer av 

anpassningsförmåga vid jämförelse med deltagare som uppgav lägre nivåer av socialt stöd. 

Religionens betydelse avseende anpassning och välbefinnande beskrivs i studien av Murray-

Swank, Lucksted, Medoff, Yang, Wohlheiter och Dixon (2006), där de huvudsakliga fynden i 
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studien visade på hur närstående använder sig av religiösa eller andliga resurser i sina försök 

att hantera rollen som omsorgsgivare till patienter med allvarlig psykisk ohälsa. Religiositeten 

kunde i studien även associeras med högre nivåer av självkänsla och egenvård samt lägre 

nivåer av depression bland familjemedlemmar med rollen som omsorgsgivare. 

Utifrån Roys adaptionsmodell där människan ses som en helhet (Roy, 2009), kan vi i 

resultatet ana att det finns ett behov hos människor att hantera tillvaron och sträva efter balans 

i livet. "Ett sökande efter stöd" är en del av resultatet som framstod tydligast bland närstående, 

vilket indikerar att det är betydelsefullt att ha ett stabilt socialt nätverk där det finns utrymme 

för hantering och bearbetning av upplevelser och erfarenheter. Vi kunde även se att det fanns 

ett behov av att söka stöd hos personer som varit med om liknande situationer vilket var 

betydelsefullt för närstående då de kunde få tips och råd vid påfrestande situationer. Ett sätt 

att anpassa sig till den nya tillvaron kunde även handla om acceptans på olika sätt. En viktig 

aspekt vad gäller acceptans var att närstående hanterade den nya tillvaron genom att bland 

annat acceptera att patientens beteenden var ett symtom av sjukdomen samt att beteendet inte 

var direkt riktat mot de närstående själva. Behovet av att acceptera tillvaron som den är var 

nödvändig för närstående i deras hantering, tillvaron var ofta oförutsägbar och de hade sällan 

någon permanent lösning på den aktuella situationen. Socialt stöd och behovet av acceptans är 

således betydelsefullt vad gäller närståendes situation och något att ta hänsyn till vid arbete 

med denna grupp inom hälso-och sjukvård.  

    Såsom tidigare nämndes var det svårt att finna studier med större variation avseende 

psykisk ohälsa, vilket kan bero på flera anledningar. Dels kan det exempelvis handla om att 

inte alla former av psykisk ohälsa kräver någon form av vård och då heller inte får lika 

mycket uppmärksamhet ute i samhället. Om det är mindre synligt kanske det heller inte leder 

till någon form av diagnostisering- varpå dessa former av psykisk ohälsa lättare kan komma 

att hamna utanför systemet. Vissa av artiklarna indikerade även att ålder kunde påverka 

närståendes förmåga att hantera tillvaron, varför ytterligare studier kring ålder såväl som 

andra möjliga, påverkande faktorer relaterade till hantering och anpassning bör göras. 

Majoriteten av närstående i studierna visade sig också vara kvinnor, och kan bero på att 

kvinnor i större utsträckning tar på sig rollen som informella vårdare. 

 

Kliniska implikationer  

Inom hälso-och sjukvården möter vi närstående till patienter med psykisk ohälsa, både inom 

psykiatrisk vård såväl som inom somatisk vård. Som sjuksköterskor behöver vi därför ha 
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grundläggande kunskaper kring närståendes upplevelser av att leva med patienter med psykisk 

ohälsa såväl som deras sätt att anpassa sig till och hantera vardagen. Genom ökad förståelse 

för hur tillvaron kan se ut och på vilka sätt anpassning och hantering sker, kan mer utförlig 

och anpassad stöd för de närstående utformas. Det är även viktigt att sjuksköterskan stödjer 

närståendes hantering av tillvaron då de ofta har stor betydelse avseende patientens 

tillfrisknande och även kan minimera risken för återinsjuknande. Då kunskap och information 

var av betydelse för närståendes förmåga till hantering av tillvaron, är det av vikt att 

sjuksköterskan förmedlar samt anpassar detta efter närståendes behov och förmåga. 

Sjuksköterskan kan initialt involvera närstående till patienter med psykisk ohälsa genom att 

erbjuda enskilda samtal i syfte att ge närstående plats och möjlighet att ställa frågor. 

Närstående kan också med fördel erbjudas att vara delaktiga vid upprättande av patientens 

vårdplan (i samråd med bägge parter). Vidare kan sjuksköterskan bistå med information om 

olika föreningar eller stödgrupper som kan vara till hjälp för den närstående.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Vidare forskning krävs vad gäller att undersöka hur hantering skiljer sig mellan olika åldrar 

och kön, vilket kan ge ytterligare underlag för utformningen av stöd till närstående till 

personer med psykisk ohälsa. Då resultatet mestadels innefattar olika psykiatriska diagnoser 

kan forskning kring andra former av psykisk ohälsa behövas då dessa också påverkar 

vardagen hos patienten såväl som dennes närstående. Resultatet indikerar på att det behövs 

mera forskning vad gäller kulturella aspekter då Sverige är ett mångkulturellt land och synen 

på psykisk ohälsa såväl som närståendes sätt att hantera detta kan variera från land till land. 

 

Slutsats  

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka hur närstående till patienter med psykisk 

ohälsa på olika sätt hanterade livet baserat på deras egna erfarenheter. Syftet besvarades 

genom att söka efter relevanta artiklar inom det berörda ämnet. Resultatet gav en insikt i hur 

närstående hanterade livet tillsammans med någon med psykisk ohälsa samt hur de på olika 

sätt försökte hantera och anpassa sig till en förändrad livssituation. Anpassning handlade 

bland annat om acceptans i olika former såväl som förändring av närståendes tankemönster 

och synsätt, där ökade kunskaper och erfarenheter hade stor betydelse. En del närstående 

strävade efter kontroll och balans i livet som ett sätt att anpassa sig, medan andra närstående 

distanserade sig från vardagen eller svåra situationer genom olika former av aktiviteter. 
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Resultatet visade att majoriteten av närstående sökte stöd på olika sätt, antingen hos familj, 

vänner, professionella eller genom att vända sig till religionen. Studien ger således 

sjuksköterskan och övrig hälso-och sjukvårdspersonal en inblick i hur situationen för 

närstående till patienter med psykisk ohälsa kan se ut samt vilka former av stöd och hjälp de 

kan vara i behov av.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

  
Databas Sökord 

  
Antal 

träffar 
Begränsningar Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

till resultat, se 

bilaga 2. 
Nursing & 

allied 

health 

database 
17/3 

MESH.EXACT("Mental Disorders") OR "mental illness" OR "mental disease" 

AND 

(MESH.EXACT("Family") AND MESH.EXACT("Spouses")) OR 

MESH.EXACT("Siblings") OR 

(MESH.EXACT.EXPLODE("Parents:F.01.829.263.500.320") OR 

MESH.EXACT.EXPLODE("Parents:M.01.620") OR 

MESH.EXACT.EXPLODE("Parents:I.01.880.853.150.500.340") 

AND 

Experience OR Experiences 

267 Fulltext, peer 

reviewed, 

publiceringar 2007-

2017 språk: 

Engelska 

  

32 10 Churchill, S.S., 

Villareale, N.L., 

Monaghan, 

T.A., Sharp, 

V.L., 

Kieckhefer, 

G.M. (2010) 

Psychinfo 

23/3 
(DE "Family") OR (DE "Significant Others")) OR (DE "Offspring")) OR (DE 

"Adult Offspring")) OR (DE "Caregivers")) OR (DE "Spouses")) OR (DE 

"Siblings") OR relatives OR "loved ones" OR "next of kin" 

AND 

(DE "Mental Disorders") OR (DE "Chronic Mental Illness")) OR (DE 

"Psychiatric Patients") OR "mental illness"  

AND 

(DE "Coping Behavior") OR (DE "Adjustment")) OR (DE "Strategies")) OR 

(DE "Management") OR adaption OR adaptability OR coping OR "coping 

strategies" OR "coping mechanisms" OR "coping skills"  

137 Linked Full Text;  
Published Date: 

20070101-20171231 
Scholarly (Peer 

Reviewed) Journals 
English 

45 8 Kartalova- 

O´Doherty, Y., 

& Tedstone 

Doherty, D. 

(2008). 
 
Huang, X. Y., 

Hung, B. J., 

Sun, F. K., Lin, 

J. D., & Chen, 

C. C. (2009) 
 
Iseselo, M. K., 

Kajula, L., & 

Yahya-Malima, 

K. I. (2016).  
Psychinfo 

29/3 
(DE "Family") OR (DE "Caregivers")) OR (DE "Spouses")) OR (DE 

"Significant Others")) OR (DE "Adult Offspring")) OR (DE "Grandparents")) 

169 
  

Linked Full Text 
20070101-20171231 

51 
  

8 
  

van der Voort, 

T. Y. G., 

http://eshproxy.esh.se:2256/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/98BE088A62954ECFPQ/None?site=nahs&t:ac=RecentSearches
http://eshproxy.esh.se:2256/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/98BE088A62954ECFPQ/None?site=nahs&t:ac=RecentSearches
http://eshproxy.esh.se:2256/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/759E7379273E482BPQ/None?site=nahs&t:ac=RecentSearches
http://eshproxy.esh.se:2256/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/759E7379273E482BPQ/None?site=nahs&t:ac=RecentSearches
http://eshproxy.esh.se:2256/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/759E7379273E482BPQ/None?site=nahs&t:ac=RecentSearches
http://eshproxy.esh.se:2256/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/759E7379273E482BPQ/None?site=nahs&t:ac=RecentSearches
http://eshproxy.esh.se:2256/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/759E7379273E482BPQ/None?site=nahs&t:ac=RecentSearches
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OR (DE "Siblings")) OR (DE "Extended Family") OR relatives OR "next of 

kin" OR friends OR "loved ones" OR "family members" OR "adult children"  
 
AND  

(DE "Chronic Mental Illness") OR (DE "Mental Disorders") OR (DE 

"Psychiatric Patients") OR "mental illness" OR "mental health disorders" OR 

"mentally ill" OR "mental health problems"  

AND  

(DE "Life Experiences" OR DE "Life Changes") OR (DE "Experiences 

(Events)")) OR (DE "Management")) OR (DE "Meaning")) OR (DE 

"Emotions")) OR (DE "Emotional Adjustment")) OR (DE "Sense of 

Coherence")) OR (DE "Adjustment")) OR (DE "Strategies")  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Scholarly (Peer 

Reviewed)  
English 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Goossens, P. J. 

J., &  van der 

Bijl, J. J. (2009) 
 
Champlin, B. E. 

(2009) 
  
Olwit, C., 

Musisi, S., 

Leshabari, S., & 

Sanyu, I. (2015) 
 
Weimand, B. 

M., Hall-Lord, 

M. L., 

Sällström, C., & 

Hedelin, 

B.(2012) 

Cinahl 

Complete 

29/3 
  

(MH "Family") OR (MH "Adult Children") OR (MH "Spouses") OR (MH 

"Siblings") OR (MH "Caregivers") OR (MH "Extended Family") OR (MH 

”parents”) OR "loved ones" OR relatives OR "next of kin" OR "significant 

others"  

AND 
 
(MH "Mental Disorders") OR "mental illness OR "mental health problems" 

OR "mental sickness" OR "mental disease" OR "mental health issues" OR 

"mental impairment" 

AND 

(MH ”coping”) OR (”family coping”) OR ”experience" OR "experiences"  

NOT 

”mental health” 

159 
  

Full Text; Peer 

Reviewed; Published 

Date: 20070101-

20171231; 

Language: English 

  

21 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Onwumere, J., 

Learmon, S., & 

Kuipers, E 

(2015) 
  
Vimala, G 

(2014) 
  
Foster, K (2010) 
  
Stjernswärd, S., 

& Östman, M 

(2008) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Onwumere, J., 

et al. 
Caring for a relative 

with delusional beliefs: 

a qualitative exploration 

2015, England, 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

Att undersöka vårdares 

(familjemedlemmars) 

upplevelser av att stötta 

släktingar med 

vanföreställningar 

Design: Kvalitativ 
Urval: Fem föräldrar till barn 

med psykossjukdom. 
Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 
Analys: Fenomenologisk 

analys  
  

  

Studiens resultat presenteras i sex olika 

teman 
-Bristande förståelse av 

vanföreställningar 
-Symtom av en sjukdom 
-Skada och rädsla 
-Dölja och sekretess 
-Fragmenterat själv och relationer 
-Coping som en resa av prövningar och 

misstag 

  
Vimala, G Burden and coping 

strategies in care givers 

of mentally ill persons 

2014, Indien, 

Asian Journal of 

Nursing 

Education and 

Research  

Att undersöka påfrestningar och 

coping-strategier hos närstående 

till personer med psykisk ohälsa 

samt identifiera sambandet 

mellan påfrestningar och 

coping-strategier.  

Design: Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie 
Urval: 94 informella vårdare 
Datainsamling: Strukturerade 

intervjuer, frågeformulär med 

demografiska frågor. 
Analys: Deskriptiv och 

inferentiell statistik.  

Studiens resultat visade att 24 procent 

av de närstående upplevde måttlig 

börda.  
-76 procent hade delvis utvecklat sätt 

att hantera bördan.  
-24 procent hade inte utvecklat något 

sätt att hantera bördan. 
Demografisk variabel som ålder, typ av 

familj och vårdandets varaktighet var 

förknippat med bördan, samt att ålder 

och tidsperiod av vårdandet var 

signifikant associerat med coping-

strategier.  
Foster, K ‘You’d think this roller 

coaster was never going 

to stop’: experiences of 

adult children of parents 

with serious mental 

2010, Australien, 

Journal of 

Clinical Nursing 

Att undersöka vuxna barns 

erfarenheter av att ha en 

förälder med psykisk ohälsa, 

samt hur dessa barn hanterar 

sina erfarenheter. 

Design: En tolkande 

kvalitativ studie inklusive 

autetnografi. 
Urval: Tio vuxna barn 
Datainsamling: 

Studiens resultat presenterades i fyra 

teman baserade på citat från deltagarna. 
-Att vara osäker-du tror att berg-och-

dalbanan aldrig kommer att ta slut. 
-Kämpar för att knyta an- vi var väldigt 
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illness ostrukturerade 

berättelseintervjuer  
Analys: van Manens 

Hermeneutiska metod 
  

nära men inte längre. 
-Att vara ansvarstagande-jag tror jag 

växte upp i en hast. 
-Sökandet efter balans-jag var tvungen 

att ha kontroll över situationen, så att 

hemska saker inte skulle hända. 

  
Stjernswärd, 

S., & Östman, 

M 

Whose life am I living? 

Relatives living in the 

shadow of depression 
  

2008, 

Storbritannien 

och Irland, 

International 

Journal of Social 

Psychiatry 

Att undersöka familjers 

erfarenheter hur det är att leva 

nära en person som drabbats av 

depression.  

Design: Kvalitativ 
Urval: 18 släktingar eller 

livskamrater i åldrarna 18–65 
Datainsamling: Individuella 

intervjuer eller fokusgrupper 
Analys: Grundad teori-

inspirerad metod 

Studien presenterade sitt resultat genom 

fyra kärn-kategorier. 
-Lever inte mitt egna liv 
-Balansera relationer  
-Anpassa sig till och omvärdera 

omständigheterna  
-Agera förespråkare och röst 

  

van der Voort, 

T. Y. G., et al. 
Alone together: A 

grounded theory study 

of experienced burden, 

coping, and support 

needs of spouses of 

persons with a bipolar 

disorder 

2009, 

Nederländerna, 

International 

Journal of 

Mental Health 

Nursing 

Att undersöka den upplevda 

påfrestningen hos makar till 

personer med bipolär störning, 

hur de hanterar det och vilket 

stöd de är i behov i  

Design: Kvalitativ. 
Urval: 15 deltagare: makar 

och före detta makar till 

personer med bipolär 

sjukdom. 
Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer  

Analys: Grundad teori 

Funna huvudkoncept: upplevelser av 

svåra påfrestningar och svårigheter med 

hantering, där kärnan i resultatet 

innefattar känslan av att “vara ensamma 

tillsammans”. 
Ensamhet beskrivs i tre kategorier och 

kopplas till upplevd påfrestning: att 

bära ansvaret ensam, vara ensam med 

sina känslor och konsekvenser för det 

egna livet.  
Hantering delas in i två faser- att börja 

bedöma situationen och försöka finna 

balans mellan självutplåning och 

självförverkligande. 
Skedde genom tre aktiviteter:  
-att försöka återskapa kontakten och 

dela känslor med partnern  
-att söka stöd genom att prata om 

känslor och upplevelser med andra, stöd 

från familj, vänner och professionella 
-Aktiviteter i syfte att öka det egna 

utrymmet 
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Champlin, B. 

E.  
Being there for another 

with serious mental 

illness 

2009, USA, 

Qualitative 

Health Research 

Att få en djupare förståelse av 

erfarenheten av att ge omsorg 

och stöd till en person med 

allvarlig psykisk ohälsa.  
 

 

Design: Kvalitativ 
Urval: 12 deltagare: Tre 

fäder, sju mödrar, en maka 

och en nära vän.  

Datainsamling: 

djupintervjuer. 
Analys: Data analyserades 

enligt treparts-struktur. 
 

 

 

Analys av data presenterade en allmän 

struktur över erfarenheten av att finnas 

där för en annan med allvarlig psykisk 

ohälsa. 
Följande beståndsdelar framträdde som 

centrala för den beskrivna erfarenheten: 
-acceptera den förändrade andra och 

sörja förlusten av vem den andra en 

gång var. 
-att vidta åtgärder i utmanande 

förhållanden 
-erkänna det pågående, oändliga, och 

ibland oförutsägbara naturen av 

erfarenheten 
-känsla av isolering 
-tvetydighet i hjärtat 
-upplevd spänd väntan 
-att känna till den andra väl 
-ta hand om den andra 

Olwit, C., et 

al. 
Chronic sorrow: Lived 

experiences of 

caregivers of patients 

diagnoses with 

schizophrenia in 

Butabika mental 

hospital, Kampala, 

Uganda 

2015, Uganda, 

Archives of 

Psychiatric 

Nursing 

1: Beskriva känslor och 

bekymmer relaterade till 

kronisk sorg 
2: Identifiera triggers avseende 

kronisk sorg hos de närstående 
3: Identifiera coping-strategier 

som de närstående använde sig 

av 

Design: Kvalitativ 
Urval: 22 närstående till 

personer med diagnosen 

schizofreni, varav åtta män 

och 14 kvinnor i åldrarna 21–

68 år.  
Datainsamling: Fokusgrupper 

samt djupintervjuer. 
Analys av data: 

Innehållsanalys av 

transkriberade intervjuer.  
 

 

Teman som framkom efter analys av 

data: upplevelsen av kronisk sorg, 

utlösande faktorer, coping-strategier, 

stödjande/icke-stödjande situationer 

samt förslag från de närstående. 
Coping-strategier delades in i fyra 

kategorier: 
-Mellanmänskliga strategier 
-Handlingsorienterade strategier 
-Emotionella strategier 
-Kognitiva strategier 
  

  
Weimand, B. 

M., et al. 
Life-sharing experiences 

of relatives of persons 

2012, Sverige, 

Scandinavian 

Att undersöka livserfarenheter 

hos närstående till personer med 

Design: Kvalitativ, deskriptiv 

studie 
Huvudkategorin beskriver “konsten att 

balansera mellan multipla 
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with severe mental 

illness: A 

phenomenographic 

study 

Journal of Caring 

Sciences 
allvarlig psykisk ohälsa Urval: 18 deltagare som var 

närstående till personer med 

psykisk ohälsa 

Datainsamling: Intervjuer, 

Analys: Enligt sju-stegs 

metoden. 

 

 

angelägenheter/bekymmer”. Två 

deskriptiva kategorier beskrivs som “att 

fatta beslut för någon annans del” samt 

“En ständig kamp mellan motsatta 

känslor och tankar”. 
Huvudkategorin belyser en pågående 

process hos närstående som beskrivs 

som en konst att balansera mellan 

komplexa överväganden och olika 

känslor såväl som närståendes 

livserfarenheter- sammanfattar de två 

beskrivande kategorierna “att fatta 

beslut för någon annans del” samt en 

“ständig kamp mellan motsatta känslor 

och tankar” 
Kartalova- 

O´Doherty, 

Y., & 

Tedstone 

Doherty, D. 

Coping strategies and 

styles of family carers of 

persons with enduring 

mental illness: A mixed 

method analysis 

2008, Irland, 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Att identifiera och beskriva 

coping-strategier och stilar hos 

informella vårdare till personer 

med varaktig psykisk ohälsa, 

samt interaktionerna mellan 

coping-strategier och stilar med 

personliga och kontextuella 

faktorer. 

Design: Kvantitativ och 

kvalitativ, mixad metod 
Urval: 31 närstående till 

personer med bland annat 

diagnosen schizofreni 

Analys: Innehållsanalys och 

statistiska beräkningar  

 

 

 

På basis av kvalitativa data från 31 

deltagare, identifierades och kodades 19 

huvudsakliga coping-strategier. Ett 

intervall mellan 1–6 coping-strategier 

framkom från varje deltagare, vilket 

resulterade i totalt 89 rapporterade 

användningar av dessa strategier. 
Tre huvudkategorier av coping 

framkom; aktivt beteende-strategier, 

kognitiva coping-strategier eller 

undvikande coping-strategier. 
Det genomsnittliga antalet av de 

identifierade strategierna per deltagare 

var 2,9 (SD 1.5). De mest använda 

coping-strategierna handlade om att 

söka stöd från andra (32,3 procent), tala 

(9,29 procent) och att försöka vara i 

kontroll (25,8 procent). Alla dessa tre 

strategier föll in i kategorin “aktiva 

beteende-strategier”. 
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Huang, X. Y., 

et al. 
The experiences of 

carers in Taiwanese 

culture who have long-

term schizophrenia in 

their families: a 

phenomenological study 

2009, Taiwan, 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

Att utforska erfarenheterna hos 

vårdgivare (familjemedlemmar) 

som bor tillsammans med någon 

med långvarig schizofreni inom 

den kulturella kontexten i 

Taiwan. 
  

  

Design: Kvalitativ 
Urval: Tio närstående till 

personer med diagnosen 

schizofreni.  
Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer. 
Analys: Genom Colaizzis 

sju-stegs metod. 
 

 

  

  

Tre huvudteman framkom efter analys 

av data: påfrestningar av att vårda, 

emotionella påfrestningar samt coping-

strategier. Till dessa definierades också 

tillhörande underteman. 
Inom påfrestningar av att vårda var 

underteman “att hjälpa patientens 

ohälsa” och “familjekonflikter.  
Inom emotionella påfrestningar var 

underteman “ledsenhet/sorg”, “oro” och 

“rädsla”. 
Inom coping-strategier var underteman 

“kognitiva coping-strategier” samt 

“religiösa coping-strategier”.  
  

Churchill, 

S.S., et al. 

(2010) 

Parents of children with 

special health care needs 

who have better coping 

skills have fewer 

depressive symptoms 
  

2010, USA, 

Matern Child 

Health Journal 

Att beskriva och kvantifiera 

förmågan att hantera och 

förekomsten av depressiva 

symtom hos föräldrar som har 

barn med speciella vårdbehov. 

Beskriva förbindelsen mellan 

coping-strategier och depressiva 

symtom hos föräldrar, 

svårighetsgrad av barnets 

tillstånd och familj 

demografiska egenskaper. 

Design: Kvantitativ  
Urval: 129 föräldrar till barn 

med speciella vårdbehov 
Datainsamling: 

Frågeformulär med 5-punkts 

skala om copingstrategier 

med fem delskalor 
Analys: Tvärsnitt 

Studiens resultat presenteras i tre 

tabeller 
Tabell 1: Egenskaper hos de deltagande 

föräldrarna och deras barn.  
Tabell 2: Föräldrarnas upplevelse av 

svårighetsgraden av barnets tillstånd: 
Tabell 3: Beskrivning av F-COPES 

(coping-strategier) med tre delskalor.  
Föräldrarnas coping-strategier var bland 

annat att skaffa socialt stöd, 

återsynkronisering, söka andligt stöd, 

mobilisering av familjestödet och 

passiv värdering 
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Iseselo, M. K., 

Kajula, L., & 

Yahya-

Malima, K. I. 

(2016).  

The psychosocial 

problems of families 

caring for relatives with 

mental illnesses and 

their coping strategies: 

A qualitative urban 

based study in Dar es 

Salaam, Tanzania 

2016, Tanzania, 

BMC Psychiatry 
Att fastställa psykosociala 

problem orsakade av psykisk 

ohälsa inom familjen samt de 

coping-strategier 

familjemedlemmar använder sig 

utav vid vårdandet av en person 

med psykisk ohälsa. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 14 familjemedlemmar 

som alla bodde tillsammans 

med en person med psykisk 

ohälsa (schizofreni, bipolär 

sjukdom, autism, epilepsi 

med psykoser).  
Datainsamling: Fyra 

fokusgruppsdiskussioner 

samt två djup-intervjuer 

spelades in.  

Analys: Innehållsanalys av 

transkriberade 

diskussioner/intervjuer 

 

 

Efter analys av data presenteras 

huvudteman som: 
-ekonomiska begränsningar 
-brist på socialt stöd 
-störningar i familjefunktion  
-stigma 
-diskriminering  
-störningar i patientens beteende 
-Acceptans och religiösa utövanden var 

de främst använda coping-strategierna 

hos deltagarna i studien.  
 

 

 

 


