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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Den psykiska ohälsan hos den svenska befolkningen är i dagsläget hög och 

ett stort mörkertal tros finnas. Schizofreni är en vanlig psykossjukdom som 

tar upp stora delar av psykiatrins resurser. För personer med diagnosen 

schizofreni kantas vardagen av utmaningar till följd av sjukdomens symtom 

och allmänhetens stigma. Anhöriga en är viktig resurs i vårdandet när en 

familjemedlem diagnostiseras med schizofreni.  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att belysa anhörigas upplevelse av att 

vårda en familjemedlem med diagnosen schizofreni. 

Metod: En litteraturöversikt över både kvalitativa och kvantitativa artiklar från 

databasen Cinahl. Konsensusbegreppet hälsa används tillsammans med den 

teoretiskutgångspunkten KASAM – känsla av sammanhang (Antonovsky, 

2005). 

Resultat: I studiens resultat framkom fem huvudteman: motsägelsefulla känslor, där 

anhörigas upplevelse av bördor och tillfredställelser pressenteras. Social 

isolering, där orsaker till ett begränsat socialt liv beskrivs utifrån anhörigas 

upplevelse av situationen. Finansiell oro, där ekonomiska och 

arbetsrelaterade förändringar tas upp. Hälsa och livskvalitet, där anhörigas 

upplevelse av sin egen hälsa och livskvalitet beskrivs och kontakten med 

sjukvården, där anhörigas upplevelse av vårdkontakten tydliggörs. 

Diskussion: En diskussion hålls kring anhörigas upplevelse av att vårda en 

familjemedlem med diagnosen schizofreni och samtidigt uppnå hälsa utifrån 

Antonovskys (2005) teori om KASAM – känsla av sammanhang. 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet diskuteras utifrån teman 

informationsbrist och kunskapsbrist och sociala relationer. 

Nyckelord: Anhöriga, hälsa, KASAM, litteraturöversikt, schizofreni, upplevelse. 

 



 
 

 
 

 

  

Abstract 

 

Background: The mental ill-health of the Swedish population is currently at a high level 

and there is reason to believe that there is a substantial amount of 

unrecorded cases. Schizophrenia is a common psychotic illness preoccupies 

a large fraction of the psychiatric care. For people with schizophrenia every 

day is challenging because of the symptoms of the disease and the public 

stigma. When a family member is diagnosed with schizophrenia relatives 

become an important resource. 

 

Aim: The aim of this study is to highlight relatives’ experience of caring for a 

family member diagnosed with schizophrenia. 

 

Method: A literature review of both qualitative and quantitative articles from the 

database Cinahl. SOC - sense of coherence (Antonovsky, 2005) was used as 

a nursing theory along with the consensus concept health. 

 

Results: The study resulted in five main themes: contradictory feelings, in which 

relatives' experience of burdens and satisfactions are revealed. Social 

isolation, which causes a limited social life, described from relatives' 

perspective. Financial concern, where economic and job-related changes are 

discussed. Health and quality of life, where family members’ personal health 

and quality of life is described. Contact with health services, where relatives' 

care contact is clarified. 

 

Discussion: A discussion is held about the family's experience of caring for a family 

member diagnosed with schizophrenia while achieving health in relation to 

Antonovsky's (2005) theory of SOC - sense of coherence.  

 

Keywords: Experience, health, literature review, relatives , schizophrenia, SOC. 

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=H02.478.408&tool=karolinska


 
 

 
 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1 INLEDNING ................................................................................................................................................. 1 

2 BAKGRUND ................................................................................................................................................... 1 

2.1 PSYKISK HÄLSA OCH OHÄLSA ............................................................................................................ 1 

2.2 SCHIZOFRENI................................................................................................................................... 2 

2.2.1 Att leva med schizofreni ......................................................................................................... 3 

2.3 VÅRD OCH BEHANDLING VID SCHIZOFRENI ......................................................................................... 4 

2.3.1 Tre sjukskötersketyper ........................................................................................................... 5 

3 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................................... 6 

4 SYFTE ............................................................................................................................................................. 6 

5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................................................................................................... 6 

5. 1 HÄLSA SOM KONSENSUSBEGREPP ................................................................................................... 7 

5.2 HÄLSA OCH KASAM - KÄNSLA AV SAMMANHANG ............................................................................... 7 

6 METOD .......................................................................................................................................................... 8 

6.1 DESIGN ........................................................................................................................................... 9 

6.2 DATAINSAMLING .............................................................................................................................. 9 

6.3 URVAL ............................................................................................................................................ 9 

6.4 ANALYS ......................................................................................................................................... 10 

7 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ........................................................................................................ 10 

8 RESULTAT .................................................................................................................................................... 10 

8.1 MOTSÄGELSEFULLA KÄNSLOR ........................................................................................................ 11 

8.2 SOCIAL ISOLERING ......................................................................................................................... 12 

8.3 FINANSIELL ORO ............................................................................................................................ 13 

8.4 HÄLSA OCH LIVSKVALITET ............................................................................................................... 13 

8.5 KONTAKTEN MED SJUKVÅRDEN ....................................................................................................... 14 

9 DISKUSSION................................................................................................................................................. 15 

9.1 METODDISKUSSION ........................................................................................................................ 15 

9.2 RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................... 16 

9.2.1 Informationsbrist och okunskap ........................................................................................... 16 

9.2.2 Sociala relationer ................................................................................................................. 18 

10 KLINISKA IMPLIKATIONER ................................................................................................................. 19 



 
 

 
 

 

11 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ............................................................................................... 19 

REFERENSFÖRTECKNING ...................................................................................................................... 21 

BILAGA 1. SÖKMATRIS ................................................................................................................................... 26 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT ....................................................................... 28 

 



 
 1 (32) 

 

1 Inledning 

 Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett att psykisk ohälsa är något som 

förekommer på de flesta avdelningar inom sjukvården och inte enbart på psykiatriska 

avdelningar. Vi har också fått upp ögonen för att psykisk ohälsa inte enbart drabbar den 

enskilde individen utan även anhöriga. Vi anser att den undervisning vi fått inom psykiatri 

varit inriktad på patientens perspektiv och att vi saknar kunskap om anhörigas situation. Vi 

har valt att inrikta vår litteraturöversikt på anhöriga till personer med diagnosen schizofreni, 

då denna patientgrupp tar upp stora delar av den svenska psykiatrins resurser (Ottosson, 

2015). Sannolikheten att vi kommer möta den patientgruppen och deras anhöriga i vårt 

kommande yrke som sjuksköterska är stor. Därför vill vi genom denna litteraturöversikt 

belysa anhörigas upplevelse av att vårda en familjemedlem med diagnosen schizofreni. 

 

2 Bakgrund 

I bakgrunden ges en kortfattad beskrivning av hur det psykiska välmåendet ser ut idagsläget i 

Sverige. Diagnosen schizofreni och hur det är att leva med den redogörs grundläggande i 

bakgrunden. En inblick i behandlingen av schizofreni ges med ett fokus på anhörigas roll i 

vården. Sjuksköterskans funktion i vården beskrivs och exemplifieras med tre sjuksköterskors 

sätt att se på anhörigas delaktighet i vården.   

 

2.1 Psykisk hälsa och ohälsa 

Socialstyrelsens (2013) rapporterar att 20 - 40 % av den svenska befolkningen lever med 

någon form av psykisk ohälsa. Myndigheten rapporterade även att 5 - 10 % av befolkningen 

uppskattas vara i behov av behandling på grund av sin psykiska ohälsa. Dock antas 

mörkertalet generellt vara stort bland personer med psykisk sjukdom och ohälsa. En studie av 

Rondet, Parizot, Cadwallader, Lebas och Chauvin (2015) förklarar att anledningen till att 

personer undviker att uppsöka vård beror på följande faktorer: antaganden om hur 

behandlingen ser ut, antaganden om sin sjukdom, andra människors förutfattade meningar och 

dålig relation mellan patient och vårdpersonal.  

 Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som både innefattar svårare psykiska diagnoser så som 

schizofreni och depression samt lättare nedstämdhet och oro (Socialstyrelsen, 2013). Vid 

lättare nedstämdhet och oro är de flesta personer inte i behov av behandling och ingen 
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sjukdomsdiagnos ges. Psykiatriska diagnoser får individen först när den psykiska ohälsan lett 

till funktionsnedsättning hos individen. 

 Att uppleva psykisk ohälsa som ung vuxen har visat sig öka risken till en försämrad 

utbildningsnivå, sämre inkomst och högre läkemedelskonsumtion senare i livet 

(Socialstyrelsen, 2013). Unga vuxna med psykisk ohälsa tillhör även en riskgrupp när det 

gäller förtidig död. Det bekräftas av Halfon, Labelle, Cohen, Guile och Breton (2012) som 

beskriver hur psykisk ohälsa leder till en försämrad livskvalitet, vilket i sin tur leder till en 

ökad risk för suicid.  

 Gällande äldres psykiska hälsa visar en rapport från Socialstyrelsen (2009)  att det finns en 

bristande psykologisk behandling hos individer över 65 år med psykisk ohälsa. Istället för en 

psykologisk behandling behandlas de allt för ofta farmakologiskt. Enligt rapporten skulle fler 

äldre uppnå psykisk hälsa om de erbjöds en bredare behandlingsmetodik. 

 Vikten av korrekt diagnos har visat sig betydelsefull för individens tillfrisknande och 

framtidsutsikt (Socialstyrelsen, 2013). Birmaher et al. (2009) bekräftar i en studie hur 

angeläget det är för individer med psykisk sjukdom att få rätt diagnos, detta för att individen 

ska erhålla rätt behandling och få största möjliga chans till psykisk hälsa. Psykisk hälsa 

innebär ett tillstånd av psyksikt välmående som uppstår när en person kan hantera vardaglig 

stress, kan jobba produktivt och bidra till samhället, samt när personen är medveten om sina 

egna förmågor (World Health Organization) (WHO) (2014). 

 

2.2 Schizofreni 

Schizofreni är en vanlig psykossjukdom och i Sverige finns omkring 35 000 personer med 

diagnosen (Allgulander, 2014). Sjukdomen är vanligast hos män och de flesta insjuknar i 20-

30 års ålder, kvinnors sjukdomsdebut infinner sig något senare. Av Sveriges befolkning är det 

ca 1 % som diagnostiseras med schizofreni och sjukdomen tar stora delar av den svenska 

psykiatrins resurser i anspråk (Ottoson, 2015). 

Det finns olika former av schizofreni men de har alla likartade drag, patienterna har ofta en 

dålig sjukdomsinsikt och svårigheter i att följa ordinationer (Allgulander, 2014). Symtomen 

brukar vanligtvis delas upp i positiva och negativa symtom. Med positiva symtom menas 

tillägg och förstärkning av människans vanliga funktioner. Det kan röra sig om 

vanföreställningar, tankestörningar samt röst- och lukthallucinationer. Negativa symtom 

syftar till förluster av människans vanliga funktioner. Det visar sig istället genom minskad 

talförmåga, försämrad tankeaktivitet och begränsning av känslor.  
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2.2.1 Att leva med schizofreni 

Att leva med diagnosen schizofreni innebär att ha en kronisk sjukdom med ett oförutsägbart 

sjukdomsförlopp (WHO, 1992). I Thomas, Seebohm, Wallcraft, Kalathil och Fernando (2013) 

beskrev personer med schizofreni hur diagnosen var som ett livstidsstraff och att livet före 

diagnosen kändes främmande. Hallucinationerna och deras förvrängda verklighetsuppfattning 

bidrog till en stressad vardag som yttrade sig i avvikande beteenden och självmordsförsök. Ett 

fåtal av personerna i studien upplevde dock inte sjukdomen som något problem, utan som en 

del av deras person. Enligt WHO (1992) leder diagnosen till att individen får svårt att hantera 

vardagssysslor, det kan rör sig om allt från personlig hygien till hushållsarbete. Andra faktorer 

i vardagen som påverkas negativt är deltagandet i aktiviteter, studier och arbeten. En stor 

andel av individerna med diagnosen schizofreni upplever även problem i sociala relationer. 

  I en studie av Thomas et al. (2013) uppgav personer med schizofreni att de negativa 

konsekvenserna av sjukdomen dominerade. Enbart ett fåtal av de tillfrågade kunde relatera 

sjukdomen till någonting positivt. De upplevde en frustration över allmänhetens förutfattade 

meningar om sjukdomen. En känsla av förödmjukelse över att bli stämplade som schizofren 

fanns ständigt närvarande. De kände även att deras personliga styrkor glömdes bort och att 

fokus oftast låg på diagnosens symtomyttringar.   

 Svårigheter i arbetslivet och problem med att försörja sin familj upplevde personer med 

diagnosen schizofreni vara en utav de negativa konsekvenserna av sjukdomen (Thomas et al., 

2013). Kvinnor med diagnosen återberättade även i ovanstående studie hur de blivit 

uppmuntrande till abort och hur personer i deras omgivning avrådde dem från att skaffa barn. 

 Relationsmässigt kan diagnosen leda till svårigheter för individen (Harley, Boardman & 

Craig, 2012).  Stigma uppgavs vara den vanligaste anledningen till att personer med 

schizofreni undvek sociala tillställningar. I en studie av Thomas et al. (2013) framkom att 

förhållanden till vänner och arbetskollegor ofta blev lidande för personer med diagnosen 

schizofreni. De antog att det berodde på allmänhetens förutfattade meningar om sjukdomen 

och att bilden av dem förändrades efter diagnosbeskedet. De upplevde att både anhöriga och 

vårdpersonal såg alla deras personlighetsdrag som symtom på sjukdomen. Ensamheten och 

saknaden efter relationer uppgavs av åtskilliga deltagare i en studie av Harley et al. (2012) 

vara det värsta med diagnosen. Dock upplever inte alla personer med schizofreni något 

känslomässigt behov av nära relationer och därför avhöll de sig från sociala situationer. 
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2.3 Vård och behandling vid schizofreni 

Sjukdomsprognosen för personer med diagnosen schizofreni kan sammanfattas med att en 

tredjedel återhämtar sig och har enbart begränsad eller ingen kontakt med psykiatrin 

(Mattsson, 2014). En tredjedel behöver fortsatt stöd från psykiatrin men upplever ändå en god 

livskvalitet. Den sista tredjedelen är i behov av stora hjälpinsatser från psykiatrin och har 

kraftiga funktionsnedsättningar. Behandlingen av schizofreni består både av farmakologisk 

behandling och psykosociala stödinsatser (Ottosson, 2015). En fungerande farmakologisk 

behandling är avgörande för att personen ska kunna ta emot den psykosociala behandlingen. 

Mattsson (2014) beskriver att anhöriga är en utav de viktigaste resurserna i vården av en 

person med diagnostiserad schizofreni. Ordet anhörig innefattar enligt Socialstyrelsen (2004) 

personer som finns i familjen eller i den närmsta släkten. Det är oftast anhöriga som finns 

med patienten under hela sjukdomsförloppet enligt Mattsson (2014). Patientens hemmiljö har 

även visat sig vara betydelsefull för sjukdomsförloppet (Ottosson, 2015). Om det finns 

personer i patientens hemmiljö som påverkar hen negativt genom intolerans, kritik eller 

överbeskydd ökar risken för symtom progression.            

 Sjuksköterskans roll i kontakten med en patient som har psykisk ohälsa är att främja 

livskvaliteten och ge patienten en chans till utveckling trots sjukdom (Ottoson & Ottoson, 

2007). För att främja en god relation mellan en patient med diagnosen schizofreni och en 

sjuksköterska bör det initiala mötet färgas av empati och respekt då ett sådant bemötande ökar 

patientens tillit till sjuksköterskan (Ottosson, 2015). Sjuksköterskans uppgift är att 

tillsammans med patienten involvera anhöriga, och på så sätt kan sjuksköterskan få möjlighet 

att stötta anhöriga. Anhöriga till personer med schizofreni bör tidigt kopplas in, informeras 

och engageras i behandlingen. Detta bör göras för att få en bild av klimatet i familjen samt se 

hur behovet av stöd och hjälp ser ut. Hedman-Ahlström (2014) menar att för att skapa en 

fungerande situation för alla inblandade är det viktigt att erbjuda anhöriga information och 

låta dem vara delaktiga. Genom informationen kan de anhöriga förstå och acceptera 

patientens beteende (Kertchok, Yunibhand & Chaiyawat, 2011). Att ge utrymme för samtal 

om sorg och förlust är även viktigt i relationen till anhöriga (Ottosson, 2015). 

Sjuksköterskorna beskriver i studien av Kertchok et al. (2011) att det är viktigt att skapa en 

relation till anhöriga innan problem tas upp. Relationen skapas initialt genom hälsningsfraser, 

leenden och genom att bekräfta den anhörige. Även när anhöriga visar missnöje kring vården, 

ska de bemötas med empati (Ottosson, 2015). Detta bekräftas av Kertchok et al. (2011) som 

beskriver hur sjuksköterskor bör bemöta klagomål med respekt och lyhördhet.  
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I verkligheten kommer ofta familj och vänner i skymundan i psykiatriska vårdsammanhang 

och de blir inte involverade i den mån de önskar (Hedman-Ahlström, 2014). Sekretessen är en 

bidragande faktor till anhörigas upplevelse av informationsbrist. Utan patientens medgivande 

kan det vara omöjligt att involvera anhöriga i den mån de vill. Det leder i sin tur till ett 

försvårat samarbete mellan vårdpersonal och anhöriga. För att underlätta anhörigas situation 

har anhöriga rätten till stöd enligt socialtjänstlagen (SoL 2009:549). I Sverige visar statistiken 

att människor i allmänhet är positiva till att vårda en anhörig men forskning visar även att det 

kan leda till negativa fysiska, psykiska och sociala konsekvenser (Socialstyrelsen, 2015).

 Anhörigvårdare är en person som stöttar eller vårdar en närstående med fysiska eller 

psykiska funktionsnedsättningar. Att vara anhörigvårdare är att vara en informell vårdare och 

dessa personer uppfattar inte alltid sig själv som vårdare då de ser vårdandet som en 

självklarhet (Levy, 2013). Sand (2002) beskriver hur relationen mellan vårdtagaren och 

dennes anhörig kan förändras i och med den nya rollen som anhörigvårdare. En del beskriver 

en positiv utveckling, där förändringen lett till att parterna kommit varandra närmare. En del 

beskriver dock en negativ förändring av förhållandet och syftar då på att vårdrelationen tagit 

över den tidigare relationen.  

 

2.3.1 Tre sjukskötersketyper 

I en studie av Zegwaard, Aartsen, Grypdonck och Cuijpers (2015) beskriver författarna hur 

det finns tre typer av sjuksköterskor inom den psykiatriska vården. Sjuksköterskorna har olika 

uppfattning om hur anhöriga ska involveras i behandlingen och de bemöter anhöriga på olika 

sätt. 

  Stå ut sjuksköterskan beskrivs i Zegwaard et al. (2015) som en sjuksköterska med fokus på 

de medicinska målen för patienten och anser inte att deras fokus bör ligga på anhörigas behov. 

De anser att anhöriga inte har kunskap eller förståelse för patientens tillstånd och uppförande. 

De anser även att många anhöriga tappar intresset för patienten vid långvarig sjukdom. En 

upplevelse av att patienten inte vill involvera anhöriga hindra sjuksköterskan från att stötta 

anhöriga. Samtidigt har stå ut sjuksköterskan vetskapen om att anhöriga behövs för att kunna 

komma nära patienten och få information.  

 Den skyddande sjuksköterskan ser hur betydelsefulla anhöriga är för patienten och förstår 

att anhörigas information har en viktig roll i behandlingen (Zegwaard et al., 2015). De ser 

anhöriga som en del av vårdteamet samtidigt som de är noggranna med att inte belasta 

anhöriga mer än nödvändigt. Dessa sjuksköterskor uppmärksammar både den anhöriges och 

patientens känslomässiga behov. Den skyddande sjuksköterskans lojalitet mot patienten visar 
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sig genom att patienten nästan alltid närvarar vid kontakten med anhörig. Dock anser 

sjuksköterskan sig inte besitta tillräcklig kunskap för att kunna tillgodose anhörigas behov 

fullt ut.  

 Den omsorgsfulla sjuksköterskan fokuserar både på anhörigas och patientens välmående 

samt relationen mellan dem, dessa sjuksköterskor vill främja kvaliteten på relationen 

(Zegwaard et al., 2015). De förstår betydelsen av kommunikation mellan patient och anhörig 

och vill stödja den för att öka livskvalitet hos båda parter. Den omsorgsfulla sjuksköterskan 

tar gärna hjälp av sina kollegor för att utveckla och uppdatera sin kunskap. Dessa 

sjuksköterskor vill förstå den anhöriges situation, det sker genom enskilda samtal utan 

patienten.  

 

3 Problemformulering 

Enligt socialtjänstlagen ska anhöriga som vårdar en familjemedlem med någon form av 

långvarig sjukdom ha rätt att få stöd i sitt vårdande. Idag vet vi att många människor lever 

med psykisk ohälsa och att anhöriga är en viktig resurs i vården. Det har även visat sig att 

anhörigas liv påverkats fysiskt, psykiskt och socialt av vårdandet. Sjuksköterskan har som 

ansvar att involvera och stödja anhöriga i vårdandet, men forskning visar på att anhöriga inte 

blir involverade tillräckligt mycket och att de ofta hamnar i skymundan. Utifrån ovanstående 

ter det sig viktigt att belysa anhörigas upplevelse av att vårda en familjemedlem med 

diagnosen schizofreni. Det skapar bättre förutsättningar för sjuksköterskan till en lyckad 

kontakt med anhöriga. 

 

4 Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att belysa anhörigas upplevelse av att vårda en 

familjemedlem med diagnosen schizofreni. 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

I denna litteraturöversikt har hälsa valts som konsensusbegrepp. Hälsa kommer att tolkas 

utifrån Antonovskys (2005) vårdvetenskapliga teori KASAM – känsla av sammanhang. 

Litteraturöversiktens resultat kommer även att disskuteras utifrån Antonovskys teori och 

konsensusbegreppet hälsa. Författarna har valt denna teori då de anser att det finns en 
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intressant koppling mellan KASAM – känsla av sammanhang och anhörigas upplevelse av 

hälsa i sin situation. 

 

5. 1 Hälsa som konsensusbegrepp 

Definitionen av hälsa enligt WHO (1948) innebär inte enbart frånvaro av sjukdom, utan 

fullständigt andligt, socialt och fysiskt välbefinnande. Enligt Dahlberg och Segesten (2012) är 

WHO’s definition av hälsa ett näst intill ouppnåeligt mål för en människa. Det sätter även 

extremt höga, om inte omöjliga krav på vården. Fokus bör enligt Dahlberg och Segesten ligga 

på att minska lidandet samt att stötta och stärka personen till att uppnå så god hälsa som 

möjligt.  

Hälsa är något som innefattar hela människan, det inrymmer både känsla av balans i 

relationer till medmänniskor, livet i övrigt samt en känsla av en inre jämvikt (Dahlberg & 

Segesten, 2012). Det som upplevs vara hälsa för en person behöver inte vara det för en annan. 

Att känna antingen lycka, självständighet, att må bra i sig själv, känna sig behövd, vara kär, 

ha ett arbete och lugn och ro runt omkring sig kan upplevas som hälsa. Vad hälsa innebär för 

en människa uppdagas ofta vid sjukdom. Det är dock inte ovanligt att uppleva hälsa vid 

sjukdom, på samma sätt som ett sjukdomsfritt liv inte behöver innebär hälsa. Viktiga aspekter 

för att uppnå hälsa är att känna sig själv och se sig själv som en del i ett socialt sammanhang. 

Avsaknaden av sammanhang och mening leder sannolikt till bristande hälsa. Vid en 

sjukdomsdiagnos kan perspektivet på vad som är meningsfullt ändras och då påverkas även 

upplevelsen av hälsans innebörd.    

 

5.2 Hälsa och KASAM - känsla av sammanhang 

Som teoretisk utgångspunkt i litteraturöversikten kommer Antonovskys (2005) teori KASAM 

- känsla av sammanhang att användas. Antonovskys intresse låg i att undersöka varför vissa 

människor anser sig ha hälsa trots sjukdom och trauman och varför andra i samma situation 

upplever ohälsa.  

Att uppleva situationen begriplig är en av de tre hörnstenarna i KASAM (Antonovsky, 

2005). Det innebär att en person som tacklar yttre stress på ett ordnat och förnuftsmässigt sätt 

också har närmare till hälsa. Hög grad av begriplighet innebär att oavsett om positiva eller 

negativa händelser uppkommer så kan personen ha en förståelse eller förklaring till dem och 

det hjälper personen att möta händelserna konstruktivt.   
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 Den andra hörnstenen i teorin är hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Det handlar om en 

persons förmåga att hantera svåra situationer. För att ha hög grad av hanterbarhet behöver 

personen ha tillgång till olika resurser. Socialt stöd i form av vänner, grannar och familj är 

exempel på sådana resurser. Men även t.ex. en religiös tro eller sjukvårdspersonal som 

personen litar på, kan främja hanterbarheten av något svårt.  

 Den sista och tredje hörnstenen är meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Individer med hög 

KASAM har alltid delar i livet som engagerar och betyder något, vilket skapar en motivation 

till att klara de motgångar som kommer tillmötes. Det kan handla om ett mindre betydelsefullt 

arbete som individen innehar, men som hen känner meningsfullhet i eftersom arbetet försörjer 

familjen.  

Att ha hög KASAM innebär att personen har lättare att uppnå hälsa enligt Antonovsky 

(2005). De tre komponenterna som bildar KASAM är inte tydligt avgränsade från varandra 

utan de hänger alla ihop, mer eller mindre. Till exempel är det svårt att uppnå en hög 

hanterbarhet tillsammans med låg begriplighet hos samma individ. Dock är det inte ovanligt 

att en hög begriplighet och hög hanterbarhet kombineras med en låg känsla av meningsfullhet.  

  De viktigaste komponenterna som påverkar alla människors känsla av sammanhang är 

personens egna känslor, de närmsta relationerna, personens primära sysselsättning och det 

existentiella tänkandet (Antonovsky, 2005). Att uppnå hög KASAM och hälsa behöver inte 

innebära att en individ ser på hela världen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Många 

individer stänger av delar av världen och fokuserar på sina egna svårigheter och motgångar 

för att kunna uppnå hälsa. 

 Det är den sammantagna kraften i KASAM hos varje individ som kommer att avgöra hur 

individen tar sig igenom svårigheter och vilka konsekvenser svårigheterna får (Antonovsky, 

2005). KASAM är någonting som byggs upp av erfarenheter och är ingenting en person föds 

med. Vid svåra händelser eller besked i livet kan mängden KASAM hos en individ minska 

tillfälligt, begripligheten kan försvinna under en kort period efter ett sjukdomsbesked. Det kan 

bero på bristande information från vårdpersonal. Begripligheten återkommer när rätt 

information når personen och då återvänder även hälsan hos personen ifråga. 

 

6 Metod 

I metoden beskrivs hur materialet till litteraturöversikten framtagits och hur det analyserats. 
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6.1 Design 

Resultatet av arbetet bygger på en litteraturöversikt av relevant forskning inom området, det 

innebär att en sammanställning av den nuvarande forskningen görs (Friberg, 2012). En 

litteraturöversikt kan även leda till att nya forskningsområden framkommer. Denna 

litteraturöversikt ska användas till att belysa anhörigas upplevelse av att vårda en 

familjemedlem med diagnosen schizofreni.  

 

6.2 Datainsamling 

Datainsamlingen av de vetenskapliga artiklarna (Bilaga 1) har skett på databasen Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl), då denna artikelbas innehåller artiklar 

med vårdvetenskaplig anknytning (Karlsson, 2012). Svensk MeSH har använts för att 

översätta sökorden till engelska, även språket har avgränsats till engelska. Sökorden som 

används är: Schizophrenia, caregiver, caregivers, care, qualitative, family relation, relatives, 

family, family caregiver, caring experience, quality of life och coping.  

 

6.3 Urval 

För att specificera sökningarna används ett flertal begränsningar (Karlsson, 2012). För att 

enbart få fram ny forskning som speglar hur situationen ser ut idag kan tidsintervall användas 

(Östlundh, 2012). I denna litteraturöversikt användes tidsintervallet år 2010-2015. Författarna 

valde att använde detta tidsintervall eftersom de upplever att det skett mycket förändringar 

inom den psykiatriska vården under de senaste åren och att äldre forskning inte är relevant till 

syftet. Peer Reviewed användes för att enbart få fram artiklar som blivit publicerade i en 

vetenskaplig tidsskrift (Östlundh, 2012). Full Text användes för att få fram fullständiga 

artiklar. Operatorn AND användes mellan sökorden för att få fram artiklar som anknyter till 

båda sökorden. Titlar och abstrakt lästes igenom, de artiklar som hade ett relevant abstrakt 

lästes sedan igenom i sin helhet av författarna. Artiklar som inte innehöll forskning om 

schizofreni valdes bort då de inte gick att använda till författarnas valda syfte. Artiklar som 

beskrev minderårigas upplevelse valdes också bort. Artiklarna som sedan valdes ut hade ett 

fokus på anhörigas upplevelse av att vårda en familjemedlem med diagnosen schizofreni, att 

den anhörige var personens primära vårdgivare var också ett krav. De tio artiklar som använts 

i litteraturöversikten (Bilaga 2) togs fram på detta sätt. 
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6.4 Analys 

En analys görs när författarna hittat tillräckligt många relevanta artiklar som kan knytas an till 

studiens syfte (Östlundh, 2012). När författarna hittade dessa artiklar lästes de igenom i sin 

helhet en första gång, med ett fokus på resultatdelen och metoden. Resultatet i varje artikel 

lästes sedan igenom ett flertal gånger av båda författarna. Sedan gjordes en enskild 

sammanfattning av varje artikels resultat på ca ½-1A4. Sammanfattningarna lästes därefter 

igenom ett flertal gånger för att författarna skulle kunna finna likheter och skillnader mellan 

resultaten, sedan grupperades dessa ihop och bildade ett flertal teman. Till en början fann 

författarna åtta teman som var relevanta att ta med i studien. De temana gav en helhetsbild av 

samtliga artiklars resultat. Tre utav temana saknade tillräckligt med information för att kunna 

vara självständiga rubriker i arbetets kommande resultat. Efter att författarna noggrant läst och 

analyserat de åtta temanas innehåll valdes fem huvudteman ut. De fem huvudtemana som 

valdes ut av författarna resulterade tillslut i: motsägelsefulla känslor, social isolering, 

finansiell oro, hälsa och livskvalitet och kontakten med sjukvården. De tre temans som inte 

valdes ut var: sammanhållning i familjen, suicidrisk och stigma. För att innehållet i de tre 

temana inte skulle försvinna vävdes de in i de fem huvudtemana.  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som väljs ut till en litteraturöversikt ska vara etiskt godkända (Forsberg & 

Wengström, 2013). Genom att välja artiklar som är etiskt granskade höjs den vetenskapliga 

digniteten. Författarna till litteraturstudien läste noggrant igenom artiklarna för att säkerställa 

att de var etiskt godkända. För att medvetandegöra författarnas förförståelse diskuterades den 

noggrant innan arbetets början. Förförståelsen fanns i åtanke under studiens gång för att 

undvika att arbetet skulle färgas utav den. Författarna behärskar det engelska och svenska 

språket, därav valdes enbart engelska artiklar ut från databasen Cinahl. Detta gjordes för att 

författarna skulle vara trogen materialet och kunna analysera och sammanfatta artiklarna på 

ett sakenligt sätt. 

 

8 Resultat 

Efter att samtliga tio artiklar lästs igenom kom författarna fram till fem huvudteman som 

resultatet delats upp i. Huvudtemana resulterade i följande: Motsägelsefulla känslor, social 

isolering, finansiell oro, hälsa och livskvalitet och kontakten med sjukvården. 
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8.1 Motsägelsefulla känslor 

När en familjemedlem blir diagnostiserad med schizofreni är det inte ovanligt att en känsla av 

saknad uppkommer, en saknad efter hur familjemedlemmen var före diagnosen (Mcauliffe, 

O´connor & Meagher, 2014). Även en känsla av frustration kan infinna sig hos anhöriga 

eftersom de känner att de inte längre förstår sig på sin familjemedlem. Andra känslor som 

anhöriga upplever i samband med vården är ångest och rädsla inför hur framtiden kommer att 

bli, både för sig själva och för personen med schizofreni (Sreeja, 2013). De känner sig 

förkrossade över hur livet har varit för familjemedlemmen och över tanken på de möjligheter 

som hen kommer att gå minste om senare i livet på grund av sin diagnos (Tan et al., 2012). 

Även känslor som sorg och ilska är vanligt förekommande hos anhöriga (Sreeja, 2013).  

 Tankar om att en fysisk diagnos hade kunnat vara mer hanterbar finns hos många anhöriga 

(Sreeja, 2013). Dessutom känner anhöriga ett stort ansvar över familjemedlemmen med 

schizofrenis vård och framtid och det leder till att känslor som frustration, desperation och 

ensamhet uppkommer (Saunders, 2013). I en studie av Tan et al. (2012) kände 28 % av de 

tillfrågade anhöriga dåligt samvete över att de inte gjort tillräckligt för personen med 

schizofreni och de kände sig även ansvariga över att personen vid tillfällen fått återfall i sin 

sjukdom. De upplevde att deras eget beteende möjligtvis kunde ha förvärrat symtom och 

sjukdomsförlopp. 

 Den börda som anhöriga upplever av att vårda en familjemedlem med schizofreni ökar hos 

många i takt med att symtomen ökar (Papastavrou, Charalambous, Tsangari & Karayiannis, 

2010). Det har även visat sig att stressen hos anhöriga ökar när symtomyttringarna hos 

familjemedlemmen blir starkare och tydligare, på samma sätt beskrivs det hur livskvaliteten 

och känslan av kontroll hos den anhöriga också minskar (Quah, 2014). De aggressiva och 

våldsamma yttringarna av sjukdomen hos personen med schizofreni beskrevs av anhöriga 

leda till störts känsla av börda (Papastavrou et al., 2010). Studier med liknande forskning 

dementerar dock kopplingen mellan en ökad känsla av börda för anhöriga vid förvärrade 

symtom hos familjemedlemmen (Igberase, Morakinyo, Lawani, James & Omoaregba, 2010).  

I en studie av Mcauliffe et al. (2014) var det ingen anhörig som beskrev vården som en börda, 

utan någonting de gjorde för att det var deras skyldighet. 

 Mödrar till familjemedlemmar med diagnosen schizofreni beskriver i en studie av White 

och Unruh (2013) hur de aldrig känner att de kan slappna av helt, trots att familjemedlemmen 

med schizofreni är i en stabil period så finns alltid en känsla av ängslan och oro i bakhuvudet 

som aldrig försvinner.  
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 Att det finns svårigheter och bördor förknippade med att vårda en familjemedlem med 

schizofreni beskrivs i en studie av Igberase et al. (2010) där 24 % av anhöriga uppgav att de 

upplever vårdandet som oerhört betungande. Trots statistiken var det enbart ett fåtal anhöriga 

som skulle föredra att familjemedlemmen vårdas på någon form av institution. Det bekräftas i 

Mcauliffe et al. (2014) där ingen utav deltagarna i studien någonsin tänkt tanken på att avsluta 

sitt vårdande. Anhöriga känner en skyldighet att genomföra vårdandet av sin familjemedlem 

och att det ger dem en känsla av att de fullföljt sin plikt (Hsiao & Tsai, 2014). Majoriteten av 

anhöriga i studien av Hsiao och Tsai upplevde tillfredställelse när de fick se sin 

familjemedlem ren, nöjd och bekväm. Trots den förändrade livsstilen som anhöriga upplevde 

efter diagnosen så var kärleken till familjemedlemmen det som gav mest tillfredsställelse. 

Anhöriga såg även på vårdandet som ett sätt att uttrycka sin kärlek till familjemedlemmen 

(Mcauliffe et al., 2014). Anhöriga upplevde att den gränslösa kärleken som de hade för 

familjemedlemmen hjälpte dem att se det positiva i situationen. När deras känslor blev 

besvarade av familjemedlemmen med schizofreni upplevde anhöriga en känsla av belöning.  

 

8.2 Social isolering 

Andelen anhöriga som upplever en känsla av isolering på grund av familjemedlemmens 

diagnos uppmättes i en studie av Quah (2014) till 49 %. I Igberase et al. (2010) beskriver 52% 

av de anhöriga att de känner skam inför grannar och vänner över familjemedlemmens 

sjukdom. Att den sociala isolationen kan bero på skam över sjukdomen bekräftar anhöriga i 

studien av Humphrey Beebe och Schuman (2015). Stigma från allmänheten och ett 

oförutsägbart beteende hos personen med schizofreni gjorde att det sociala livet blev lidande 

och att både anhöriga och familjemedlemmen isolerade sig (Sreeja, 2013). Dagliga aktiviteter 

kunde inte längre fullföljas som vanligt (Mcauliffe et al., 2014) och anhöriga upplever sig 

förargade och irriterade över att det vanliga livet inte fortsätter som det tidigare gjort (Sreeja, 

2013). Det bekräftas av mödrar i en studie av White och Unruh (2013) som upplever det svårt 

att hitta en balans mellan värdefulla aktiviteter och vårdandet av familjemedlemmen med 

schizofreni.  

 Anhöriga upplever i många fall att de ideligen blir avbrutna i sina aktiviteter och att de 

ständigt blir tvungna att planera om sin fritid och att det i sin tur leder till mindre tid att umgås 

och socialisera sig med andra människor (Tan et al., 2012). Det konstanta vårdandet gjorde att 

en del anhöriga var tvungna att välja bort betydelsefulla aktiviteter som de var vana vid att 

göra med familjen (Sreeja, 2013). Att koncentrera sig på aktiviteter upplevs svårt för 26,7% 
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av anhöriga till personer med schizofreni i en studie av Tan et al. (2012). Sysslolösheten, 

isolationen och det bristande engagemanget hos familjemedlemmen med schizofreni ledde till 

en ökad stress hos anhöriga (Quah, 2014). Den negativa påverkan på det sociala livet 

upplevdes som en utav de främsta faktorerna till att anhöriga kände en börda i sitt vårdande 

(Igberase et al., 2010; Papastavrou et al., 2010). Känslan av börda ökade även hos anhöriga 

när känslan av sammanhang försvann eller minskade (Hsiao & Tsai , 2014). 

 

8.3 Finansiell oro 

Det finns en finansiell oro finns hos de flesta anhöriga som vårdar en familjemedlem med 

schizofreni (Igberase et al., 2010; Papastavrou et al., 2010; Sreeja, 2013; Quah, 2014). Den 

ekonomiska bördan påverkas främst hos anhöriga med en ostabil ekonomi och hos dem med 

lägre inkomst (Tan et al., 2012). Det framkommer också i studierna av Igberase et al. (2010) 

och Papastravou et al. (2010) att en lägre utbildning har en tydlig koppling till en ökad känsla 

av börda hos anhöriga.                

 Oro grundar sig både i hur familjemedlemmen med schizofreni ska klara sig på egna ben 

om den anhöriga inte längre finns tillgänglig (Sreeja, 2013; Quah, 2014) men oron för hur den 

anhöriga själv ska klara sig finansiellt är också en bidragande orsak (Tan et al., 2012). Det är 

inte ovanligt att anhöriga blir tvungna att lämna sina jobb för att vården upptar för mycket tid 

(Sreeja, 2013). En annan anledning till att anhöriga blir tvungna att lämna sina arbeten är den 

ökade stressen som konflikter inom familjen leder till och arbeten blir därav svåra att behålla 

(Tan et al., 2012). Den pressade situationen av att både ha ett arbete att gå till och samtidigt 

vårda en person med schizofreni hemma har även lett till att många anhöriga blir tvungna att 

gå i pension i förtid för att klara av situationen (White & Unruh, 2013). Det bekräftas i en 

studie av Sreeja (2013), där anhöriga upplevde en koppling mellan ökad stress och att behöva 

ta hand om jobb, hushåll och en familjemedlem. 

   

8.4 Hälsa och livskvalitet 

Anhöriga beskrev omhändetagandet av sin familjemedlem med diagnosen schizofreni som en 

kronisk smärta och oro (Humphrey Beebe & Schuman, 2015). I en studie av Quah (2014) 

uppgav 91 % av de anhöriga till en familjemedlem med schizofreni att de under någon period 

av vårdandet känt sig deprimerade på grund av sin utsatta situation. Att det förekommer 

depressioner hos anhöriga återkommer även i en studie av White och Unruh (2013), de 

beskriver även hur suicidala tankar kan infinna sig hos anhöriga när de känner att de inte kan 
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hantera bördan. Även tankar om att personen med schizofreni skulle begå självmord gav 

ständig ångest hos anhöriga (Sreeja, 2013).  

 När familjemedlemmens symtom ökade minskade anhörigas livskvalitet och deras kontroll 

som vårdare försvann (Quah, 2014). Den anhöriges livskvalitet försämrades också om vården 

pågick under många timmar av dygnet och det ledde till en försämrad hälsa både fysiskt och 

psykiskt. För anhöriga som själva hade någon form av fysisk sjukdom innebar vårdandet av 

familjemedlemmen att de inte kunde lägga ner den tid de ville på sin egen hälsa, de fick 

bortprioritera sig själva (Sreeja, 2012). Att livskvaliteten blev lidande hade att göra med den 

oförutsägbara och osäkra situation som vårdandet gav upphov till (Quah, 2014). Stora delar 

av dygnet gick ut på att ta hand om personen med schizofreni och oroa sig över hen, vilket 

upplevdes påfrestande. Hos anhöriga som vårdade mindre än sex timmar per dygn såg 

situationen annorlunda ut. De kunde känna sig stressade men det påverkade inte deras 

livskvalitet negativt (Quah, 2014). De flesta av dessa anhöriga hade ett arbete att gå till och 

det ledde till att de fick koncentrera sig på någonting annat under några timmar av dygnet.  

De viktigaste faktorerna som hjälper anhöriga att hantera situationen beskrevs, i en studie av 

Mcauliffe et al. (2014) vara antipsykotiska mediciner till personen med schizofreni, socialt 

stöd, spirituella samtal, sjukdomstidens längd, att hålla sig sysselsatt, åka på semester och ha 

en positiv attityd. I en studie av Saunders (2013) beskriver anhöriga att tro och religion är 

viktigt för hur de hanterar situationen. De anhörig beskriver att det är endast genom hjälp av 

Gud de klarar av situationen och att det bara är han som förstår. Genom hans guidning och 

stöd får de kraften att klara av den dagliga påfrestningen av att vårda en familjemedlem med 

schizofreni.   

 

8.5 Kontakten med sjukvården 

Det har visat sig att anhöriga upplever kontakten med sjukvården som problematisk 

(Humphrey et al., 2015). Sjukvårdskontakten har i många fall kantats av förvirrande 

information av olika vårdgivare som har gett olika svar rörande diagnoser och 

behandlingsalternativ. Anhöriga får svårt att känna förtroende för vården. Anhörigas 

frustration över personalens kunskapsbrist rörande schizofreni och anhörigas situation belyses 

i en studie av Mcauliffe et al. (2014). Det bekräftas i en studie av Saunders (2013) där 

anhöriga beskrev att deras frågor sällan blev besvarade eftersom vårdpersonal inte besatt rätt 

kunskap. Anhöriga till familjemedlemmar med schizofreni hade en känsla av att de inte blev 

behandlade med samma respekt som andra familjer. 
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 I studien av Saunders (2013) kände anhöriga att de var i behov av betydligt mer 

information gällande behandling och hur de själva skulle bete sig mot familjemedlemmen på 

bästa sätt. De upplevde att stödgrupper skulle vara gynnsamt för att förbättra deras eget 

vårdande. Studien visade även på att ett bristande stöd för anhöriga kunde leda till både 

fysiska och psykiska hälsoproblem längre fram. Det har visat sig att adekvat stöd från 

vårdpersonal är oerhört viktigt och hjälpsamt för anhöriga till personer med schizofreni 

(Mcauliffe et al., 2014).  

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Vid sökningen efter relevanta artiklar användes alltid ordet Schizophrenia då författarna valt 

att undersöka anhörigas upplevelse av att vårda en familjemedlem med diagnosen schizofreni. 

Ordet caregiver användes då detta sökord innefattar personer som vårdar utan medicinsk 

utbildning. För att fånga upplevelsen användes ordet experience som är en översättning av det 

svenska ordet upplevelse. Vid de första sökningarna användes även ord som burden och 

satisfaction, författarna insåg att det låg en värdering bakom dessa ord och därför uteslöts de. 

Efter detta användes enbart följande ord: experience, care, coping, caring och quality of life. 

Sökorden family, family relation och relative kombinerades också med övriga sökord för att 

få med ordet anhöriga och familj i sökningarna. Genom dessa sökningar hittades artiklar som 

svarade an till det valda syftet.   

 Då syftet var att belysa en upplevelse var det viktigt att använda kvalitativa artiklar för att 

få en fördjupad förståelse av syftet. Även fyra kvantitativa artiklar som speglade syftet valdes 

ut. De två olika metoderna kompletterar varandra, resultaten kunde både styrkas och 

dementeras. Valet att enbart studera artiklar från år 2010-2015 gav litteraturstudien den mest 

aktuella forskningen, dock kan det ha lett till ett bortfall av äldre relevanta artiklar. 

Författarnas initiala tanke var att sammanställa svenska studier då bakgrunden till stor del 

består av svensk data. Vid sökning framkom ingen svensk forskning som var relevant till 

syftet och därför valdes global forskning. Möjligen kan olika samhällsstrukturer mellan länder 

skilja sig åt, till exempel kan den ekonomiska situationen se olika ut vilket gör att resultatet 

angående finansiell oro möjligen inte överensstämmer med anhörigas finansiella situation i 

Sverige. Anhörigas upplevelse av kontakten med sjukvården kan på grund av olika 

sjukvårdssystem mellan länder variera. Samtidigt kan den globala forskningen möjligtvis 
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spegla ett mångkulturellt samhälle.  

 En utav resultatartiklarna belyser enbart mödrars upplevelse och en annan enbart mödrar 

och fäders upplevelse. De valdes eftersom mödrar och fäder ingår i begreppet anhörig.     

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa anhörigas upplevelse av att vårda en 

familjemedlem med schizofreni. I sammanställningen av resultatet framkom en tydlig 

förändring för anhöriga gällande sociala relationer, sysselsättningar och egna känslor efter att 

deras familjemedlem blivit diagnostiserad med schizofreni. 

 

9.2.1 Informationsbrist och okunskap 

Resultatet visade att när en familjemedlem insjuknar i schizofreni får anhöriga svårt att förstå 

sig på personens förändrade beteende. Anhöriga uppgav att de känt en ökad stress och en 

minskad känsla av kontroll efter att familjemedlemmen blivit diagnostiserad. De beskrev även 

hur de upplevde att sin egen hälsa minskat i takt med ökade symtomyttringar hos 

familjemedlemmen. Resultatet visade att en bidragande orsak till en ökad känsla av börda hos 

anhöriga berodde på ökade symtomyttringar hos personen med diagnosen schizofreni. 

Resultatet visade även att ett fåtal anhöriga inte upplevde sig ha svårt att förstå sin 

familjemedlem och att de inte heller uppfattade ökade symtomyttringar som påfrestande. 

 Anhörigas förhöjda känsla av stress, deras minskade känsla av kontroll och försämrade 

hälsa kan relateras till Antonovsky (2005) som beskriver betydelsen av att känna begriplighet 

inför sin situation för att hälsa ska kunna uppnås. Antonovsky beskriver att en situation ofta 

upplevs obegriplig när personen som står inför den saknar förståelse inför den. Vidare 

beskriver Antonovsky att den minskade begripligheten leder till svårigheter i hanteringen av 

svåra situationer. Saknar en person någon av de tre komponenterna i KASAM får personen 

svårigheter i att uppnå hälsa. För att en person ska uppnå hälsa i en svår situation behövs 

förståelse inför den för att begripligheten ska finnas, på så sätt kan hälsa lättare uppnås.  

 I resultatet framkom att anhöriga upplevde en okunskap angående hur de skulle agera och 

bete sig i förhållande till sin familjemedlem. De oroade sig över att deras eget beteende skulle 

vara en bidragande orsak till sjukdomsåterfall och ökade symtomyttringar hos personen med 

schizofreni. Resultat bekräftas i en studie av Wainwright, Glentworth, Haddock, Bentley, & 

Lobban (2014) där anhöriga var oroliga att deras beteende bidragit till sjukdomsförloppet. I 

Johansson, Andershed och Anderzen-Carlssons (2014) studie beskrivs även anhöriga sakna 

kunskap i hur de ska stötta sin familjemedlem på bästa sätt. Anhöriga i litteraturöversiktens 
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resultatet upplevde även en informationsbrist från vårdens sida som beskrivs leda till 

okunskap om sjukdomen och okunnighet i bemötandet mot familjemedlemmen. Avsaknaden 

av adekvat information angående sjukdomen och familjemedlemmens vårdplan bekräftas i en 

studie av Johansson et al. (2014). Ovanstående stärks ytterligare i en studie av Haiou et al. 

(2014) där både patienter och anhöriga uppger att bristande kunskap leder till svårigheter i 

hanteringen av sjukdomen. Vidare belyser även Johansson et al. (2014) att anhöriga upplevde 

en bristande kontinuitet av vårdpersonal vilket gjorde det svårt att känna förtroende för 

vården. Anhöriga i resultatet upplevde även att deras frågor många gånger förblev 

obesvarade. I en studie av Haiou et al. (2014) upplevde anhöriga att informationsbristen 

rotade sig i tidsbrist och stress hos sjuksköterskor.         

 För att uppnå hälsa beskriver Antonovsky (2005) hur en tillförlitlig sjukvårdspersonal kan 

fungera som en resurs i anhörigas hantering av svåra situationer. En bristande information 

minskar begripligheten enligt Antonovsky och leder enligt KASAM – känsla av sammanhang 

till en ökad risk till ohälsa. Avsaknaden av förståelse och förklaring till sjukdomen påverkar 

också begripligheten negativt och därför påverkas också hälsan negativt. En studie av Rexhaj, 

Python, Morin, Bonsack, och Favrods (2013) beskriver att anhöriga som ansåg sig ha fått 

tillräckligt med information om sjukdomen upplevde sig ha kontroll över situationen. Vidare 

belyser även artikeln att ovanstående upplevelse av kontroll även lett till att anhöriga ej 

upplevt sig själva som en bidragande orsak till återinsjuknanden eller ökade symtomyttringar. 

Tillräckligt med information vid sjukdomsbesked leder till bättre förutsättningar till hälsa 

enligt Antonovsky (2005). Antonovsky beskriver även hur hälsa kan vackla vid svåra 

sjukdomsbesked och hur känslan av sammanhang då kan försvinna tillfälligt. Vidare beskrivs 

hur korrekt information kan balansera upp hälsan igen. 

 Att okunskap kan leda till felaktig vård och återinsjuknande för personen med schizofreni 

bekräftas av Haiou et al. (2014) som belyser att en konsekvens av informationsbristen varit att 

anhöriga missuppfattat hur de ska hantera patientens medicinering. Anhöriga tenderade att 

avsluta pågående medicinsk behandling när symtomen försvunnit, i tro om att 

familjemedlemmen blivit botad. En utebliven följsamhet av medicineringen kunde också bero 

på anhörigas felaktiga uppfattning angående biverkningar. Anhöriga efterfrågade en mer 

detaljerad och adekvat fakta angående vård och behandling. Att anhöriga kände sig vilsna i 

hanteringen av medicin, symtom och biverkningar på grund av okunskap bekräftas också i 

studien av Wainwright, et al. (2014). Anhöriga som fått grundläggande utbildning om psykisk 

ohälsa, dess behandling och rehabilitering uppgav att de hanterade situationen bättre efter att 

de gått utbildningen (Ran, Chan, Ng, Guo & Xiang, 2015). Utbildningen till anhöriga bidrog 
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till att familjemedlemmen med schizofreni i större utsträckning fullföljde sin antipsykotiska 

behandling, något som tidigare upplevts som problematiskt. Utbildningen ledde dessutom till 

en tätare kontakt mellan familjemedlemmen med schizofreni och sjukvården. Fallahi-

Khoshknab, Sheikhona, Rahgouy, Rahgozar och Sodagari (2014) beskriver i sin studie hur 

anhöriga upplevde minskad börda genom utbildning, det ledde även till färre positiva symtom 

hos personen med schizofreni.   

 

9.2.2 Sociala relationer 

Mindre tid till värdefulla relationer och aktiviteter beskrivs av anhöriga i resultatet som en 

konsekvens av vårdandet av en familjemedlem med schizofreni. Anhöriga upplevde en 

känslan av social isolering efter att familjemedlemmen diagnostiserats med schizofreni. 

Vården av familjemedlemmen tog upp mycket tid och anhöriga i resultatet var ofta tvungna 

att gå i förtidspension eller säga upp sig från sina arbeten tidigare än de hade planerat. Detta 

bekräftas i en studie av Wainwright et al. (2014)  där anhörigas förmåga till arbete och socialt 

liv minskat sedan deras familjemedlem blivit diagnostiserad med schizofreni. 

I resultatet framgår att när anhöriga tvingas avstå från aktiviteter och blir fråntagen 

möjligheten att arbeta leder det till att viktiga delar av livet försvinner, personen får svårare att 

förstå sitt sammanhang. En bristande känsla av sammanhang resulterade i en ökad upplevelse 

av börda hos deltagarna i litteraturöversiktens resultat. Det bekräftas i en studie av Suresky, 

Zauszniewski och Bekhet (2014) där anhöriga beskrev att bördan ökade i förhållande till att 

känslan av sammanhang minskade, artikeln visade även att bristen av sammanhang bidrog till 

ökade slitningarna i familjen. Rexhaj et al. (2013) beskriver dock i sin studie att anhöriga till 

personer med schizofreni inte alltid upplever att de saknar känsla av sammanhang. 

Antonovsky (2005) beskriver hur personer som saknar en känsla av sammanhang inte har 

resurser nog att uppnå hälsa. 

 Resultatet i litteraturöversikten visade att anhöriga som hade betydelsefulla aktiviteter eller 

ett arbete vid sidan om sitt vårdande upplevde vardagen som mindre påfrestande. Dessa 

personer upplevde sig även ha bättre hälsa än de personer som inte hade möjlighet till 

aktiviteter och arbeten. Ovanstående bekräftas i en studie av Haiou et al. (2014)  som visade 

på att anhöriga utan arbete upplevde en oro över att varken kunna försörja sin familj eller 

kunna bekosta sin familjemedlems sjukvård i den mån de önskade.  

 Det framkom även i litteraturöversiktens resultat att ett socialt stöd och någon form av 

sysselsättning bidrog till att den anhöriga kunde hantera situationen som vårdare. Ett socialt 

stöd är ett av verktygen för att känna hanterbarhet inför svåra situationer (Antonovsky, 2005). 
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Det betyder även att ett socialt nätverk underlättar för uppkomsten av hälsa hos en person. 

Meningsfullheten kan finnas genom ett arbete som engagerar personen och leder även det till 

en ökad chans att uppnå hälsa.   

 I resultatet framkom att flertalet anhöriga kände en gränslös kärlek till familjemedlemmen 

med schizofreni. De upplevde vårdandet som ett sätt att förmedla sin kärlek till 

familjemedlemmen. Det kan vara en bidragande faktor till att anhöriga kände meningsfullhet i 

sitt vårdande. Det kan också vara en bidragande faktor till god hälsa hos anhöriga då 

meningsfullhet enligt Antonovsky (2005) handlar om att ha delar i livet som engagerar och 

betyder något. Antonovsky beskriver även hur meningsfullheten ger motivation i motgångar. 

Personer som kan hantera och finna meningsfullhet har därmed lättare att uppleva hälsa. 

Upplevelsen av hälsa beror helt på vad som är meningsfullt och engagerande för varje individ.   

 

10 Kliniska implikationer  

Studiens resultat visar på att anhöriga upplever situationen på olika sätt och är där med i 

behov utan olika typer av stöd och hjälp. Studien visar även på vilken viktig resurs anhöriga 

är i vården utav en person med schizofreni. Författarna hoppas att resultatet av studien ska ge 

sjuksköterskan en bredare kunskap om anhörigas situation. I studien blir det tydligt hur viktig 

relevant information är för anhörigas hantering av situationen. Sjuksköterskans uppgift är att 

stödja anhöriga. Genom att skapa en bra relation till dem så främjar sjuksköterskan inte enbart 

den anhöriges hälsa, utan även patientens hälsa. Anhörigas dåliga hälsa och missförstånd 

angående symtom och medicinering har hos en del av dessa anhöriga visat sig bero på en 

informations brist från vårdens sida. Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd i sitt möte med 

anhöriga eftersom att alla är i behov utav olika typer av stöd. Möjligen bör stödet vara mer 

personcentrerat för att anhörigas hälsa ska främjas på bästa sätt. Resultatet ska 

förhoppningsvis belysa betydelsen av anhöriga och få sjuksköterskor att reflektera mer över 

det. I slutändan ska det förhoppningsvis leda till att sjuksköterskan involverar anhöriga mer i 

vårdandet.  

 

11 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna uppmärksammade bristen på artiklar som belyser positiva aspekter på vårdandet 

av en familjemedlem med schizofreni. Det skulle därför vara intressant med fortsatt forskning 

om de positiva aspekterna inom ämnet. Det skulle kunna ge en bredare bild av anhörigas 

upplevelse av situationen, men även vara till hjälp inför sjuksköterskans bemötande av 
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anhöriga. Det vore även intressant med vidare forskning angående sjuksköterskans upplevelse 

av kontakten med anhöriga till patienter med schizofreni. För att få sjuksköteskans perspektiv 

på den bristande kommunikationen som anhöriga upplevde. Även en förståelse för hur 

sjuksköterskan tänker angående information och relation till anhöriga till en familjemedlem 

diagnostiserad med schizofreni skulle vara intressant.  

 Författarna upplevde även att det skulle vara intressant med mer svensk forskning inom 

ämnet. Författarna saknade svenska artiklar som väl svarade an till det valda syftet i 

litteraturstudien. Eftersom att vården ser olika ut globalt sätt hade det varit enklare att 

implementera forskningen till den svenska vården om forskningen enbart gjorts i Sverige. Det 

vore även intressant att se om det ser likadant ut i Sverige som i resten av världen.  

 

 

 

12 Slutsats  

Anhöriga står för en stor del av vårdandet av patienter med schizofreni. Resultatet pekar på att 

anhörigas situation förändras drastiskt vid diagnosbeskedet och att bristande information leder 

till negativa konsekvenser för deras hälsa. På samma sätt som hälsan är mångdimensionell så 

är även behovet av stöd och hjälp väldigt komplext. Därav är individanpassad information 

viktigt. Genom att sjuksköterskan ger mer information skulle anhörigas hälsa kunna främjas 

avsevärt. Genom en ökad information skulle även patientens hälsa främjas då missförstånd 

angående medicinering och behandling inte längre skulle behöva uppkomma. Det är viktigt 

att sjuksköterskan tar sitt ansvar när det kommer till anhörigvård och att de anhöriga inte 

glöms bort pågrund av sjuksköteskans ibland stressade situation. Sjuksköteskan bör fokusera 

på att ge anhöriga stöd och möjlighet till att skapa begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet i sin komplicerade och utsatta situation. Om sjuksköterskan hjälper anhöriga 

med detta ökar deras möjlighet till en bättre hälsa.   
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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. 

 Cinahl schizophrenia 

AND family 

caregiver AND 

quality of life 

 13 

 

 

 

English, Peer reviewed, 

Full Text, 2010-2015 

 

 13  5 1 

Cinahl schizophrenia 

AND family 

relation AND 

experience 

15 English, Peer reviewed, 

full text, 2010-2015 

15 4 1 

Cinahl schizophrenia 

AND family 

relation AND 

coping 

6 English, Peer reviewed, 

full text, 2010-2015 

6 3 1 

Cinahl schizophrenia 

AND caregivers 

AND experience 

AND family 

15 English, Peer reviewed, 

full text, 2010-2015 

15 5 1 

Cinahl schizophrenia 

AND family 

AND qualitative 

41 English, Peer reviewed, 

full text, 2010-2015 

41 6 2 
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Cinahl 

 

schizophrenia 

AND family 

AND coping 

29 English, Peer reviewed, 

full text, 2010-2015 

29 5 1 

Cinahl schizophrenia 

AND caregiver 

AND qualitative 

23 English, Peer reviewed, 

full text, 2010-2015 

23 4 1 

Cinahl schizophrenia 

AND relatives 

AND caring 

 

7 English, Peer reviewed, 

full text, 2010-2015 

7 4 1 

Cinahl Schizophrenia 

AND relatives 

AND care 

28 English, Peer reviewed, 

full text, 2010-2015 

28 5 1 
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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 

Hsiao, C-Y. & 

Tsai, Y-F. 

Caregiver Burden and 

Satisfaction in Families of 

Individuals With. 

Schizophrenia. 

2014, Taiwan, 

Nursing research. 

Undersöka börda och 

tillfredställelse hos anhöriga 

som vårdar en 

familjemedlem med 

schizofreni. 

Deskreptiv tvärsnittsstudie. 

Urval: 243 anhöriga tillfrågades 

på en psykiatrisk 

öppenvårdsavdelning. Anhöriga 

>18år och med en familjemedlem 

med schizofreni. 

Datainsamling: 50 minuters 

strukturerade intervjuer. 

Analys: Deskriptiv statistik och 

Linear mixed modeling. 

Familjemedlemmarna upplevde 

tillfredsställelse när 

familjemedlemmen var bekväm 

och ren. De kände 

tillfredställelse av att de gjorde 

sin plikt genom vårdandet, det 

var ett sätt att uttrycka sin 

kärlek. Sammanhållningen 

försvann vid höga krav. 

Humphrey Beebe, 

L., & Schuman, D-

W 

Understanding the 

Perspectives of Family 

Members on Telephone 

Intervention for 

Individuals With 

Schizophrenia.  

2015, USA, 

Journal of 

psychosocial 

nursing and mental 

health services. 

Att identifiera hur det är för 

familjemedlemmar som 

vårdar en person med 

schizofreni, och att hitta 

förslag på vad man kan göra 

för att hjälpa.  

Deskriptiv kvalitativ studie 

Urval: 6 anhöriga till personer 

med schizofreni från en 

stödgrupp.  

Datainsamling: 90 minuter långa 

intervjuer i fokusgrupper. 3 öppna 

frågor ställdes. 

Analys:  Gruppsamtalet spelades 

in, skrevs ned och analyserades 

för att hitta  teman.  

Det framkom att de kände sig, 

isolerade, upplevde negative 

känslor. Anhöriga fann 

kommunikationen med vården 

problematisk. 



 
 

29 (32) 
 

 

Igberase, O., 

Morakinyo, O., 

Lawani, A., James, 

B., & Omoaregba, 

J.  

Burden of care 

 among relatives of 

patients with 

schizophrenia in 

midwestern Nigeria. 

2010, Nigeria, 

International 

Journal of Social 

Psychiatry. 

Att undersöka 

sociodemgrafiska samband 

och upplevelsen av börda 

hos anhöriga till person med 

schizofreni. Även undersöka 

effekterna av positiva och 

negativa symtom. 

Deskriptiv tvärsnitts studie 

Urval: 200 anhöriga till person 

med schizofreni från en öppen 

klinik. 

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analys: Enkel logistisk 

regression, SPSS och t-test. 

  

Den finansiella bördan var 

värst. Anhöriga utan arbete 

upplevde högre börda än de 

med anställning.  

Mcauliffe, R., 

O´connor, L., & 

Meagher, D. 

Parents experience of 

living with and caring for 

an adult son or daughter 

with schizophrenia at 

home in Ireland: a 

qualitative study. 

2014, Ireland, 

Journal of 

psychiatric and 

mental health. 

Undersöka upplevelsen av 

att leva med och ta hand om 

en vuxen son eller dotter 

med schizofreni. 

Deskriptiv kvalitativ studie.  

Urval: 6 föräldrar till vuxna barn 

med schizofreni tillfrågades av 

psykolog. Haft diagnos i 2 år 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer med 

öppna och slutna frågor. 

 Analys: Creswell, intervjuerna 

skrevs ner och analyserades 

noggrant, delades upp i teman.  

Diagnosen ledde till en saknad 

av sitt ”gamla barn”. De ansåg 

att de hade både bra och dåliga 

stunder pga diagnosen. De fick 

ett starkare band till sitt barn. 

Papastavrou, E., 

Charalambous, A., 

Tsangari, H., & 

Karayiannis, G.  

The cost of caring: the 

relative with 

schizophrenia. 

2010, 

Cypern, 

Scandinavian 

journal of caring 

sciences. 

Att undersöka bördan och 

den emotionella hälsan som 

upplevdes av anhöriga till 

personer med schizofreni. 

Deskriptiv tvärsnitts studie 

Urval: 113 anhöriga till personer 

med schizofreni. Anhöriga >18år 

och tala flytande grekiska.  

Datainsamling: Intervjuer i 

hemmet eller på klinik.  

Analys: Logistisk regression  

Generellt var bördan hög hos de 

anhöriga. Våldsamma episoder 

var det som gav mest börda. 

Quah, S. Caring for persons with 

schizophrenia at home: 

examining the link 

between family caregivers 

role distress and quality of 

2014, Singapor, 

Sociology of health 

and illness. 

Att undersöka under vilka 

förhållanden leder “vårdar 

rollen” till en försämrad 

livskvalitet?   

 

Kvalitativ 

Urval: 47 anhöriga till personer 

med schizofreni. 

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer. 

Stressen på 

familjemedlemmarna ökade när 

sjukdomens symtom 

förvärrades. De kände oro över 

finansiella aspekter, isolering. 
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life. Analys: icke-parametisk test, 

explorativ faktorsanalys och 

relativ risk analys. 

 

En del var deprimerade och 

hade en försämrad livskvalitet 

när de kände sig stressade.  

Saundes, J.  “At Wits’ End!”: 

Perspectives of Hispanic 

Caregivers of a Family 

Member with 

Schizophrenia. 

2013,USA, Mental 

health nursing. 

Att undersöka hur det är för 

anhöriga att vårda en 

familjemedlem med 

Schitzofreni.  

Kvalitativ empirisk studie 

Urval: 10 anhöriga till personer 

med schizofreni från ett och 

samma sjukhus. Anhöriga skulle 

uppfylla 4 kriterier. 

Datainsamling: Intervjuer en 

gång per månad i 6 månader i 45-

60 minuter per tillfälle. 

Analys: intervjuerna spelades in, 

översattes till engelska och det 

gjordes en innehållsanalys.  

De kände sig marginaliserade, 

att ingen lyssnade på dem. De 

letade svar på varför personen 

fått diagnosen schizofreni. De 

litade på att gud skulle hjälpa 

dem. Upplevde att det fick för 

lite stöd.  

Sreeja, J-A. Family caregiver burden 

in Schizophrenia: A 

qualitative study. 

2013, Indien, 

International journal 

of nursing 

education. 

Att undersöka upplevelsen 

av bördan hos en 

familjemedlem som vårdar 

sin familjemedlem med 

schizofreni.  

Kvalitativ studie  

Urval: 20 anhöriga till person 

med schizofreni. 

Datainsamling: Grupp intervjuer 

i 60 miuter. 

Analys: Innehåller tematiserades 

och en innehålls analys gjordes.  

Bråk, konflikter och våld ledde 

till en försämrad 

familjedynamik. Känslan av 

börda ökade när 

familjemedlemmarna kände sig 

instängda och osociala. De 

kände sig oroade över 

framtiden. 

Tan, S., Yeoh, A-

L., Choo, I.,Huang, 

A., Ong, S-

H., Ismail, H., Ang, 

P-P., & Chan, Y-H 

Burden and coping 

strategies experienced by 

caregivers of persons with 

schizophrenia in 

community.  

2012, Singapor, 

Journal of clinical 

nursing. 

Att ta reda på upplevelsen av 

börda och coping strategier 

hos anhöriga till personer 

med schizofreni.  

Deskriptiv och kvantitativ metod.  

Urval: 151 anhöriga till personer 

med schizofreni som uppfyllde 5 

av 6 kriterier.  

Datainsamling:  30 minuters 

intervjuer med strukturerade 

frågor. 

31,3% kände sig stressade, 

14,7% sökte hjälp från häslo- 

och sjukvårdspersonal, 49,3 

ville veta mer om sjukdomen, 

24,7 led av för lite socialt stöd. 
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Analys: SPSS, ANOVA och 

Spearmans correlation. 

Withe, C., & 

Unruh, A. 

Unheard voices: Mothers 

of Adult children with 

schizophrenia speak up. 

2013, Canada, 

Canada journal of 

community. 

Utforska hur mammor 

påverkas av att ta hand om 

ett barn med schizofreni.  

Kvalitativ studie 

Urval: 8 Mammor till barn med 

schizofreni som var med i en 

stödgrupp tillfrågades.  

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer i 

60-90 minuter  

Analys: intervjuerna spelades in, 

skrev ned och analyserades med 

hjälp av teman.  

Det kändes som en livstids dom 

att ha ett barn med schizofreni, 

hade svårt att finna balans 

mellan jobb, sociala relationer 

och fritidsintressen i 

förhållande till vårdandet. 

Försämrad livskvalitet hos 

mammorna.  

 


