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Abstrakt 
Bakgrund: Schizofreni är en allvarlig psykisk störning och är den vanligaste psykotiska 

störningen. Schizofreni innebär att personen får en förändrad verklighetsuppfattning som 

innefattar hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar. Störningen påverkar inte 

bara personen med diagnosen utan hela familjen. Att ta hand om sina sjuka anhöriga är ett 

stort ansvar och påverkar familjens välbefinnande på olika sätt, varpå begreppet familjebörda 

används. Syfte: Att beskriva familjemedlemmars upplevelser att leva med någon som har 

diagnosen schizofreni. Metod: Litteraturstudie med analys av 21 artiklar, publicerade mellan 

2003 och 2015. Resultat: Huvudfynd presenteras i tre kategorier; upplevda känslor, praktiskt 

i vardagen och behov av stöd. De negativa känslorna dominerar i den förstnämnda kategorin, 

såsom oro, skuld och sorg. Praktiskt i vardagen belyser de ekonomiska förändringarna, 

familjemedlemmars uppoffring utifrån nya förutsättningar samt somatiska och psykiska 

hälsoproblem som kan uppkomma i familjen som vårdar en anhörig med schizofreni. Under 

kategorin behov av stöd beskrivs behovet av stöd som familjen upplever sig ha i samband 

med och när en familjemedlem har insjuknat i schizofreni. Dels utifrån relationen familjen har 

till vården, samt från det sociala nätverket som finns runtomkring. Diskussion/Slutats: Det 

blir en stor förändring i familjesituationen när en familjemedlem insjuknar i schizofreni. 

Anhöriga behöver adekvat information för att orka med omvårdnaden kring den sjuke. 

Information om sjukdomen i ett tidigt skede skulle kunna motverka rädsla, skuldkänslor och 

somatiska besvär hos den anhöriga. 

 

Nyckelord: familj, litteraturstudie, schizofreni, upplevelser, vårda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract  
Background: Schizophrenia is a serious mental disorder and it is the most common psychotic 

disorder. Schizophrenia means that the person has an altered perception of reality that include 

hallucinations, delusions and thought disorder. The disorder affects not only the person with 

the diagnosis but the whole family. To take care of their sick relatives is a great responsibility 

and influence family wellbeing in different ways, then the concept of family burden used. 

Aim: To describe the family members experiences of living with someone who have been 

diagnosed with schizophrenia. Method: Literature study with the analysis of 21 articles 

published between 2003 and 2015th. Result: Main results presented in three categories; 

perceived feelings, practical in everyday life and the need of support. The negative feelings 

dominate in the former category, such as worry, guilt and sorrow. Practical in everyday life 

highlights the economic changes, family members sacrifice with new conditions and somatic 

and mental health problems that may arise in the family caring for a relative with 

schizophrenia. Under the category of need of support describes the need to support the family 

feel they have a connection with, and when a family member has been diagnosed with 

schizophrenia. Partly on the relationship the family has to care, as well as from the social 

network's around. Discussion/Conclusions: It will be a big change in the family situation 

when a family member diagnosis with schizophrenia. Relatives need adequate information to 

cope with caring about the person. Information about the disease at an early stage could 

counteract fear, guilt and somatic complaints of the relatives. 
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Innehållsförteckning 
Abstrakt .............................................................................................................................................. 4 

Abstract .............................................................................................................................................. 5 

Innehållsförteckning………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 

Introduktion………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 

Bakgrund…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7 

Psykossjukdomen schizofreni ............................................................................................................. 7 

Socialt nätverk .................................................................................................................................... 9 

Psykiatrisjuksköterskans roll ............................................................................................................ 10 

Teoretisk referensram ...................................................................................................................... 10 

Problemformulering………………………………………………………………………………………………………………………… 11 

Syfte………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 

Frågeställningar ................................................................................................................................ 11 

Metod……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 

Litteratursökning .............................................................................................................................. 11 

Inklusion- och exklusionskriterier .................................................................................................... 13 

Bearbetning ...................................................................................................................................... 13 

Klassificering och värdering av studier ............................................................................................. 13 

Analys. .............................................................................................................................................. 14 

Etisk granskning………………………………………………………………………………………………………………………………..14 

Resultat…………………………………………………………………………………………………………………………………………….15 

Upplevda känslor .............................................................................................................................. 15 

Praktiskt i vardagen .......................................................................................................................... 18 

Behov av stöd ................................................................................................................................... 20 

Diskussion……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 

Metoddiskussion .............................................................................................................................. 21 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................ 23 

Slutsats……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 

Referenslista……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 

Bilaga 1  

Bilaga 2  

  



Introduktion 

Idén till den här litteraturstudien fick vi efter att ha jobbat med personer som har schizofreni 

inom den rättspsykiatriska vården under många år. Vi vill med denna litteraturstudie öka 

förståelsen av familjers upplevelser om hur det är att leva med någon som har schizofreni och 

med denna kunskap på ett professionellt och vetenskapligt sätt kunna ge rätt omvårdnad.  

Vi har valt att granska litteratur som belyser familjens upplevelser av en familjemedlem med 

schizofreni för att få en större förståelse i detta ämne och kunna applicera detta i vården och 

mötet med familjen. Den erfarenhet vi har är att familjen till personer med schizofreni inte är 

så delaktig inom slutenvården men att det finns utrymme för att få dessa familjer mer 

involverad i vården. Detta bidrar inte bara till patientens välbefinnande just då, utan patienten 

får även ett skyddsnät den dag då det är aktuellt med utskrivning. Om vi lär oss och förstår 

hur det kan vara att leva med en familjemedlem som har schizofreni, underlättar det i arbetet 

med att få familjen mer delaktig i vården.    

 

Bakgrund 
”They say when you talk to God it´s prayer, but when God talks to you, it´s schizophrenia” 

(Kaur, 2014). 

Psykossjukdomen schizofreni 

En psykos innebär en förändrad verklighetsuppfattning. En person med en psykos är påverkad 

av hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar vilket gör att förmågan att tolka 

verkligheten blir störd (Herlofson et al., 2010, s. 285). Schizofreni är den vanligaste 

psykotiska störningen och drabbar cirka en procent av befolkningen (Kaur, 2014; Ottosson & 

Ottosson, 2007, s. 124; Skårderud, Haugsgjed & Stänicke, 2010, s. 300). Schizofreni är en 

kronisk, återkommande, försvagande och handikappande sjukdom (Cai, Zhu, Zhang, Wang & 

Zhang, 2015). 

Diagnosen schizofreni ställs utifrån de symptom som ges uttryck för under en längre tid 

(Skårderud et al., 2010, s. 299). Symptomen kategoriseras såsom negativa och positiva 

symptom. Positiva symptom beskrivs som störningar av tankars förlopp, jagstörningar, 

hörselhallucinationer och vanföreställningar. Negativa symptom innebär funktionsbortfall 

inom psykiska funktioner, exempelvis slöhet, lustlöshet, passivitet, inkongruenta affekter, 

fåordighet och att vara tillbakadragen (Ottosson, 2009, s. 161-163). De positiva symptomen 

kan på bästa sätt hjälpas med mediciner men det finns inte några bevis på att mediciner 



hjälper mot de negativa symptomen. Då används terapi och utbildning, även för familjen, som 

behandlingsalternativ (Dukworth & Halpern, 2014). 

Familjens involvering i behandlingen har visat sig vara en viktig del i moderna 

behandlingsmetoder i samband med vårdandet av personer med schizofreni då det kan 

utveckla förmågor för både familjemedlemmar och den som insjuknat. Att anpassa livsmiljön 

för en person med schizofreni och dess familj kan även kompensera för de kognitiva 

funktionsnedsättningarna som schizofreni kan medföra (Cai el at., 2015). På 1960-1970 talet 

trodde man att familjen kunde vara en orsak till att en psykos bröt ut. En teori var att familjen 

kom med motstridiga budskap, vilket skulle göra barnet psykosbenäget. Idag vet man att så 

inte är fallet. Familjen är den viktigaste komponenten i rehabiliteringen och är oftast de som 

står kvar längst vid den sjukes sida när många andra vänner och bekanta kan ha övergivit 

(Skärsäter, 2010, s. 105).  

Orsaken till insjuknandet kan inte helt klart fastställas, men man misstänker att både miljö- 

och arvsfaktorer bidrar till sjukdomen (Skärsäter, 2010, s. 100). Ytterligare förklaringar kan 

vara olika skador och påverkan på nervsystemet i en tidig utvecklingsfas, exempelvis syrebrist 

vid födseln, för tidig födsel eller virusinfektioner i övre luftvägarna hos mamman under 

graviditeten (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 128; Ottosson, 2009, s. 172). 

Risk för insjuknande är som högst i ungdomen, vanligtvis mellan 15-25 år (Skårderud et al., 

2010, s. 300),  därefter avtar risken, men ökar åter efter 70 års ålder (Ottosson & Ottosson, 

2007, s. 124).  Innan sjukdomen debuterar kan vissa kännetecken finnas. Det kan röra sig om 

att personen under barndomen har haft svårt med känslomässiga relationer till andra, eller 

visat på dominans eller destruktivitet (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 128; Ottosson, 2009, s. 

175). Även tillbakadragenhet, osäkerhet och passivitet är personlighetsdrag som kan synas 

tidigt hos de som senare diagnostiseras med schizofreni (Ottosson, 2009, s. 175). 

Det finns starka bevis att personer med schizofreni löper en större risk för suicid, särskilt om 

de tidigare har försökt att ta sitt liv. 4,9-10% av de som har schizofreni har en risk för suicid 

(Hsiao & Tsai, 2014a). Personer med schizofreni har en självmordsrisk på cirka 5% högre än 

befolkningen i övrigt. Risken för suicid minskar om personen får hjälp tidigt i 

sjukdomsskedet, dessutom blir sjukdomsförloppet mer gynnsamt om behandling kommer 

igång tidigt (Skårderud et al., 2010, s. 297).  

  



Socialt nätverk 

En familj är medlemmar som kan vara släkt med varandra, men behöver inte vara det. De kan 

bo tillsammans, men behöver inte göra det. Det innebär att medlemmarna i familjen värnar 

om varandra och medlemmarna i en familj kan själv definiera vilka som ingår i familjen. 

Familjens konstellationer kan förändras när livssituationer förändras. Många människor har 

tillhört två familjer. Dels ursprungsfamiljen, den vi föddes i och sedan familjen som 

människan sedan bildar själv (Arvidsson & Skärsäter, 2006, s. 86). En familj är en grupp 

människor som är bundna till varandra och involveras i varandras samvaro (Kirkevold & 

Strömsnes Ekern, 2002, s. 23; Skårderud et al., 2010, s. 165). Familjens uppgifter och 

funktioner förändras över tid, vilket även påverkar deras roller i gruppen. Familjemedlemmar 

påverkar även varandras hälso- och sjukdomsstatus och omvårdnad är ett traditionellt 

huvudansvar. Familjen kan liknas ha en primär diagnostiseringsfunktion när vaga, ihållande 

och obekanta symptom uppkommer och familjen har därför en avgörande roll för att 

säkerställa att behandling vid behov beaktas (Kirkevold & Strömsnes Ekern, 2002, s. 23, 31, 

33). 

Schizofreni är en ihållande psykisk störning och drabbar inte bara den som insjuknat, utan kan 

drabba hela familjen och medföra svåra lidanden (Caqueo-Urízar, Miranda-Castillo, Giráldez, 

Maturana, Pérez & Tapia, 2014; Herlofsson, et al., 2010, s. 284; Hsiao & Tsai, 2014b; Kaur, 

2014).  Många personer med schizofreni är beroende av anhöriga för ett känslomässigt stöd, 

ekonomiskt stöd och med ett hushåll. De anhöriga ger ofta det behövande stödet, och kan 

uppleva stora bördor som ett resultat av detta (Dixon, Adams & Lucksted, 2000).  

Från början av sjukdomen oroar sig familjen om sin anhörigas välbefinnande och framtida 

vård. Många frågor ställs, så som; Vad är schizofreni? Vad handlar sjukdomen om? Är det 

vårt fel? Kan personen bli bra? Osäkerheten kring diagnos och prognos bidrar till att 

familjemedlemmarna hamnar i kris (Skärsäter, 2010, s. 105-106). För familjen kan även det 

vara påfrestande när den insjuknande blir förändrad, förståndet förloras och kontaktbarheten 

inte är densamma. Personen kan även ofta bli självupptagen och även avvisande eller rasande 

på sina anhöriga. Föräldrar ger ofta sig själv skulden och tänker att de har misslyckats med 

något under uppväxttiden, vilket oftast inte är sant (Herlofson et al., 2010, s. 292-293). Då alla 

familjemedlemmar påverkas av en psykiskt sjuk familjemedlem pratar man ofta om 

familjebörda. Det får konsekvenser i vardagslivet och det sociala nätverket för samtliga 

familjemedlemmar och påverkar relationerna inom familjen. Begreppet familjebörda innebär 

också att familjen bli påverkad av vårdsystemet, det juridiska systemet och samhället (Brunt 



& Hansson, 2005, s. 175; Kaur, 2014). Bördan som uppkommer för familjen av att ta hand om 

en familjemedlem med schizofreni är komplext och omfattar många områden, såsom 

vardagssysselsättningar, administrera medicin till den som är sjuk och det sociala trycket från 

allmänheten. Det kan definieras som ett psykologiskt tillstånd med en kombination av dessa 

områden (Caqueo-Urízar et al., 2014). 

 

Psykiatrisjuksköterskans roll 

Psykiatrisjuksköterskans uppgift är att stödja den enskilda människans möjligheter till att leva 

ett värdefullt liv, även under perioder som psykisk sjukdom gör sig påmint. 

Psykiatrisjuksköterskan har specifik kunskap i psykiatrisk omvårdnad och att kunna knyta en 

god kontakt på ett empatiskt och respektfullt sätt till patienter och familjemedlemmar är 

viktiga förutsättningar i deras profession (Ottoson & Ottosson, 2007, s. 26). Psykiatrisk 

omvårdnad är en mellanmänsklig process som främjar och upprätthåller patientens beteende 

som bidrar till integrerad funktion. Patienten kan vara en individ, familj eller grupp. 

Psykiatrisjuksköterska ska beskriva, mäta och förklara processen och resultatet av den vård de 

ger patienter, familjer eller grupper (Stuart & Laraia, 2005, s. 6, 11).  

 

Teoretisk referensram 

Vi vill undersöka vilka upplevelser som finns av att leva med någon som har diagnosen 

schizofreni. Enligt Joyce Travelbees teori så uppfattar varje enskild individ sjukdom olika, då 

varje person är en unik och oersättlig individ. 

Joyce Travelbee belyser att lidande är ett personligt fenomen som varje människa någon gång 

får erfara. Lidande kan man känna när man förlorat något eller någon som har en betydelse. 

Det beskrivs vidare att lidande för någon, kan en person bara känna om man bryr sig om 

någon eller känner en bindning till någon. Det kan upplevas om man har förlorat någon eller 

är rädd att förlora någon.  

Reaktionen av lidande är individuellt, men det vanligaste reaktionssättet är ”varför just jag”. 

Lidandet upplevs då som meningslöst och orättvist. ”Varför inte jag” är ett reaktionssätt som 

är av mer accepterande karaktär av lidandet.  Joyce Travelbees utgångspunkt är att hon inte 

har en generaliserande människosyn, individuella särdrag skall inte suddas ut. Varje människa 

är unik (Kirkevold, 2000, s. 132-133). Vi väljer att ha denna teoretiska referensram då en 

familj, där någon insjuknar i schizofreni kan uppleva en mening med att vårda, känna att 

någon behöver tas om hand om. Joyce Travelbee beskriver även att det är viktigt att både den 



som är sjuk och att familjens omvårdnadsbehov tillgodoses och att relationen sinsemellan är 

god. Relationen mellan sjuksköterskan och familjen måste vara ömsesidig, men det ligger i 

sjuksköterskans ansvar att se till att relationen etableras och upprätthålls (jfr. Kirkevold, 2000, 

s. 133-134). 

Problemformulering 

Vi önskar få en större förståelse för hur familjemedlemmar till personer med schizofreni 

upplever sin situation för att vi i vår yrkesroll ska kunna bemöta de anhöriga på ett 

professionellt sätt och kunna göra dem involverad i vården. Trots att alla människor är unika 

och upplever och tolkar situationer på sitt sätt hoppas vi kunna få en samlad bild och 

identifiera vad vi som sjuksköterskor kan bidra med för att underlätta anhörigas situation.    

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva familjemedlemmars upplevelser att leva med 

någon som har diagnosen schizofreni. 

Frågeställningar 

- Vilka svårigheter/hinder upplever anhöriga? 

- Upplevs några förändringar i familjen i samband med insjuknandet? 

- Upplever familjen behov av stöd och hjälp? 

Metod 
Valet av metod utgörs av en litteraturstudie för att söka, granska och sammanställa litteratur 

och data från tidigare genomförda studier, utifrån valt problemområde (jfr Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 30).  

Litteratursökning  

Litteratursökning har gjorts via databaserna PsycInfo, Cinahl och PubMed, samt via manuell 

sökning genom referenslista från redan funna artiklar (jfr Forsberg & Wengström, 2013, s. 

74). Sökord som användes i samband med databassökning valdes utifrån det formulerade 

syftet och frågeställning, där utgångspunkten var anhörigas upplevelse att leva med en 

familjemedlem med schizofreni. Sökorden som användes i PsycInfo var schizophrenia, 

experience, family och caring*. I Cinahl användes sökorden schizophrenia, experience, family 

och care*. I databasen PubMed  gjordes två sökningar och i den första sökningen användes 



sökorden schizophrenia, family burden och caring* och i den andra sökningen användes 

sökorden schizophrenia, family burden och experience, se Tabell 1. 

Begränsningar i publiceringsår samt språk användes på samtliga sökningar. Trunkering 

användes för att täcka in fler varianter av ett ord (jfr Forsberg & Wengström, 2013, s. 82). 

Ordet ”living” var tänkt att använda som sökord, men gav inte så högt antal träffar, istället 

användes care*. 

Tabell 1: Databassökning 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

 1 

Urval  

2 

 

Urval  

3 

Urval 

 4 

PsycInfo Schizophrenia 

AND experience 

AND family 

AND caring* 

 

 

Från 2003 + 

endast engelska 

117777 

9632 

1541 

74 

55 

 

 

20 

 

 

11 

 

 

9 

 

 

8 

Cinahl Schizophrenia 

AND experience 

AND family 

AND care* 

 

 

2005-2015 + 

endast engelska 

11465 

655 

134 

92 

43 

 

 

18 

 

 

11 

 

 

10 

 

 

6 

PubMed Schizophrenia 

AND family burden 

AND caring* 

 

 

Endast 

engelska 

114307 

500 

51 

47 

 

 

27 

 

 

18 

 

 

7 

 

 

3 

PubMed Schizophrenia 

AND family burden 

AND experience 

 

 

Endast 

engelska + från 

2003 

114307 

500 

71 

 48 

 

 

26 

 

 

19 

 

 

6 

 

 

3 

Sökningarna gjordes i databaserna under April/Maj 2015 

 

Urval 1: Artiklar exkluderades ifall inte abstrakt fanns eller om det inte överensstämde med 

syftet till vår studie. Kvar finns de som skall granskas. 

Urval 2: Antal artiklar som är granskade, men som inte uppnådde krav exkluderades här. 

Urval 3: Dessa artiklar är granskade. Vissa artiklar fanns i sökningar i fler än en databas. 



Urval 4: Sortering utförs för att reducera dubbletter av artiklar som finns i mer än en databas. 

Kvar blir artiklar som presenteras i resultat. 

Databassökningen resulterade i 20 artiklar. En artikel har hittats genom manuell sökning, efter 

granskning av tidigare artiklars referenslista. 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier som användes till denna litteraturstudie var att artikeln skulle belysa 

anhörigas upplevelser att leva med en familjemedlem som har diagnosen schizofreni. Artikeln 

ska vara skriven på engelska och ska inte vara äldre än från 2003, vilket avgränsades i 

databassökningen. Artiklar från hela värden inkluderas för att få ett globalt perspektiv med 

eventuella kulturella skillnader.  

Artiklar som belyser vårdpersonalens upplevelser exkluderas. Artiklar som saknade abstrakt 

samt artiklar med låg kvalité exkluderades även de. 

Bearbetning 

Bearbetning av studien har genomförts i tre faser (SBU, 1999a, s. 15-16). 

Fas 1: Den första bedömningen av artiklarna gjordes utifrån sökkombinationerna med syfte att 

välja ut artiklar för fortsatt granskning. 193 titlar och abstrakt gicks igenom. 91 artiklar gick 

vidare för fortsatt granskning.  

Fas 2: De 91 artiklar som famns kvar lästes igenom i sin helhet. 59 artiklar exkluderades i den 

här fasen då de inte bedömdes ha rätt kvalitet eller om de inte motsvarade studiens syfte. Kvar 

fanns 32 artiklar. 12 artiklar sorterades bort då de var dubbletter och fanns i fler än en databas. 

Även en manuell sökning gjordes i Fas 2, vilket gjordes via sökning av referenslistor från 

relevanta artiklar. En artikel hittades.   

Fas 3: De 21 artiklarna som kvarstod kvalitetsbedömdes utifrån en tregradig skala, hög 

vetenskaplig (I), medel (II) eller låg (III) (SBU, 1999a, s. 16, 48-49) och granskades enligt 

granskningsmall, se Bilaga 1. De artiklar som inkluderats till denna studie finns i Bilaga 2. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering och värdering av studierna har genomförts enligt rapport av Statens beredning 

för medicins utvärdering (SBU, 1999a, s. 14-15). Kvalitativ studie (K) har klassificerats enligt 

tabell Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, av studier med kvalitativ metod (SBU, 

1999a, s. 39). I denna typ av studier analyseras data, som insamlats genom intervjuer, 



berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex 

personens upplevelser och erfarenheter (SBU, 1999a, s. 15).  

Kvantitativa studier, såsom deskriptiva studier (DS), som beskriver händelseförlopp, 

förekomst eller samband, har klassificerats enligt tabell Kriterier för bedömning av 

vetenskaplig kvalitet, av studier med kvantitativ metod (SBU, 1999a, s. 38).  

 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig skala; hög 

vetenskaplig (I), medel (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III).  

Analys 

Syftet med analysen är att beskriva, förstå, förklara och tolka (jfr. Forsberg & Wengström, 

2013, s.51). Analysen av de 21 inkluderade artiklarna började med att de lästes var för sig av 

författarna för att få en helhetsbild. Därefter skrevs en sammanfattning av resultaten som 

sedan jämfördes mellan författarna för att uppnå konsensus. Återkommande mönster 

diskuterades och noterades. Varje artikels resultat bearbetades och innehållet delades upp i 

meningsenheter. För att lätt kunna särskilja materialet färglades meningsenheter i olika färger 

och på så vis uppkom subkategorier. Subkategorierna sorterades därefter in i kategorier 

utifrån innebörden i texten, se tabell 2.  

Tabell 2: Kategori och subkategori 

Subkategorier Kategorier_____ 
Oro för livssituationen Upplevda känslor 

Skuldkänslor 

Sorg  

Positiv förändring  

___________________________________________ 

Ekonomiska aspekter Praktiskt i vardagen 

Självuppoffring 

Påverkan av hälsan  

___________________________________________ 

Relationen till vården Behov av stöd 

Socialt nätverk    

 

Etisk granskning 
Inom forskning där människor är deltagare måste försiktighet vidtas för att säkerställa att 

deras rättigheter skyddas. Belmont Raport beskriver tre stora principer som etisk standard 

inom forskning. Det är välgörenhet, respekt för mänsklig värdighet och rättvisa. Välgörenhet 

innebär forskningens skyldighet att minimera skador och maximera fördelar. Respekt för 

mänsklig värdighet innefattar rätten till självbestämmanderätt och bland annat innebär det att 



deltagarna frivilligt kan besluta om de vill delta i en studie eller om de vill dra sig ur. Rättvisa 

omfattar människans rätt till privatliv och rättvis behandling så de inte utnyttjas (Polit & Beck 

2012, s. 150-152, 154-155). Vår litteraturstudie bygger på tidigare dokumenterad kunskap 

inom det valda området och informationen som ska svara på syftet hittas därför i litteraturen. 

Etiska överväganden görs utifrån urval av artiklar. Vi har valt att inkludera studier som har 

fått tillstånd från etisk kommitté eller där noga etiska överväganden har gjorts. Vi redovisar 

alla artiklar och redovisar resultat av artiklar som ingår i litteraturstudien (jfr. Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 69-70).          

Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie innefattar 21 vetenskapliga artiklar. 14 av artiklarna är av 

kvalitativ metod och fem av kvantitativ metod. Två artiklar är av både kvalitativ och 

kvantitativ metod. Vi har valt att kombinera artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats i 

presentationen av resultatet (jfr. SBU, 1999b; Forsberg & Wengström 2013, s. 57). Studierna 

har utförts i följande länder: Australien, Canada, Chile, Indien, Irland, Japan, Nigeria, 

Storbritannien, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Tyskland, Uganda & USA. Resultatet 

presenteras utifrån tre kategorier, upplevda känslor, praktiskt i vardagen och behov av stöd. 

 

Upplevda känslor 

Kategorin inkluderar fyra subkategorier som belyser familjens upplevda känslor som 

uppkommer när en familjemedlem har diagnosen schizofreni.  Den känsla som dominerade av 

att vårda en anhörig med schizofreni var oro för livssituationen. Skuldkänslor och sorg är 

ytterliga negativa känslor som presenteras i resultatet. Familjer upplevde även positiva 

förändringar i samband med den nya situationen. 

Oro för livssituationen 

Flera studier beskrev att familjemedlemmarna var oroliga och rädda över framtiden. (Caqueo-

Urizar & Gutiérrez-Maldonado, 2006; Gater et al., 2014; Sunpaweravong, Weiss, 

Sutharangsee, & Isaralai, 2007). Vissa föräldrar var oroliga över deras sjuka barns framtid. De 

var oroliga över att inte veta hur vården skulle se ut om de inte längre kunde ta hand om sitt 

barn ifall det skulle hända dem något och i så fall hur länge deras eventuellt andra barn skulle 

klara av att ta hand om det sjuka syskonet (McAulife, O´Connor & Meagher, 2013; Mizuno, 

Takataya, Kamizawa, Sakai & Yamazaki, 2013).  

Mammor i en studie från Australien tyckte att det var svårt att planera framtiden, då det fanns 



en stor osäkerhet i hur sjukdomen skulle gestalta sig. Mammorna fokuserade inte på 

morgondagen, utan tog dagen som den kom (Chaffey & Fossey, 2004). Föräldrar uttryckte att 

de var oroliga över att deras barn aldrig skulle klara av att leva ett självständigt liv (Sin, 

Moone & Wellmann, 2005).  De uttryckte även en oro över att syskonen till den sjuke inte 

heller skulle kunna skapa sig ett eget liv med barn och familj, om de var tvungna att vårda sitt 

sjuka syskon (Mizuno et al., 2013). Syskon till den sjuke familjemedlemmen funderade på sin 

framtid och beskrev det som en konstant oro, då de bland annat funderade på hur det skulle bli 

då inte längre föräldrarna fanns. När de förstod att den genetiska risken för schizofreni fanns, 

uttryckte de en rädsla över att deras egna barn skulle insjukna (Barnble, Gaudine, Bennett & 

Meadus, 2006). 

I en artikel från Tyskland beskriver makar att det var skrämmande då de första symtomen 

uppenbarade sig eftersom de var irrationella och svåra att förstå. Ofta gav det sig uttryck av 

maktlöshet, rädsla och förtvivlan (Jungbauer, Wittmud, Dietrich & Angermeyer, 2004). De 

anhöriga uttryckte att de var rädda för sin sjuka släkting då denna kunde ha ett hotfullt 

beteende. De var rädda för att den sjuka skulle vara våldsam mot sig själv eller andra (Huang, 

Hung, Sun, Lin & Chen, 2009; Sunpaweravong  et al., 2007). ” I fear my daughter will 

commit suicide as hallucinatory voices often tell her to kill herself” (Huang et al., 2009).  

Vidare beskriver Huang et al. (2009) att familjen oroade sig över att den sjuka skulle vara ute 

hela natten, begå brott eller tända eld på huset om de lagade mat och familjen var orolig över 

hur de skulle handskas med dessa beteenden. 

” I was worried about leaving her alone in case she got it all wrong and did something 

stupid. Some days she cannot take care of herself” (Small, 2010). 

Skuldkänslor  

Föräldrar beskriver att de själva tar på sig skulden över att deras barn är sjukt. Det kunde röra 

sig om skuld över att de inte hade uppfostrat sitt barn på rätt sätt eller att de hade åsamkat sitt 

barn skada under graviditeten (Huang et al., 2009; Small, 2010). ”Sometimes, I wonder if it is 

me who caused it” (Small, 2010). Föräldrar i en studie från Tyskland kände osäkerhet och 

upplevde skuldkänslor när barnen började visa symptom på försämring i sjukdomen och andra 

föräldrar i samma studie kände hjälplöshet över att utvecklingen av sjukdomen inte gick att 

påverka (Jungbauer, Wittmund, Dietrich & Angermeyer, 2003).  

Syskonen upplevde det genant att bjuda hem vänner då det fanns en känsla av skam över att 

ha ett syskon med schizofreni (Huang et al., 2009). Till en början frågade sig syskonen om de 

själv var skyldig till insjuknandet, men när de förstod vad som orsakade sjukdomen kunde de 



befria föräldrarna och sig själva känslan av skuld (Barnble et al., 2006). I en artikel från 

Sydafrika beskriver familjen att de tyckte det var svårt att berätta för andra att de hade en 

anhörig med schizofreni på grund av stigmatisering (Molefi & Swartz, 2011).  

Sorg 

I en artikel från Uganda beskriver anhöriga en kronisk sorg. Sorg över att omvårdnaden de ger 

till sin sjuka familjemedlem aldrig kommer att upphöra. De kände även sorg över den sjuka 

familjemedlemmens beteende samt samhällets syn på psykiskt sjuka (Olwit, Musisi, 

Leshabari & Sanyu, 2015). Tidigt i sjukdomsskedet upplevde sig mödrarna förvirrade, främst 

över känslan av att förlora sitt barn de en gång hade. Känslan var att barnet fortfarande fanns 

kvar, men var en annan person (Chaffey & Fossey, 2004). Vissa anhöriga förklarade det som 

att de förlorat någon nära som de hållit av då deras sjuka familjemedlem blivit så förändrad att 

de inte kände igen denne längre. Vidare beskriver de att de upplever att sin sjuka 

familjemedlem hade blivit som en varelse och inte var som en person längre (Small, 2010). 

”There is no light at the end of the tunnel…,…it´s not going to end, like at least you get out of 

jail but you can´t get out of this, it´s never ending” (McAulife et al., 2013). 

Anhöriga i en studie från USA uttrycker sin sorg över att de inte kan hjälpa och bota 

familjemedlemmen med schizofreni (Gater et al., 2014). Familjer beskriver en känsla över att 

de inte gjort tillräckligt för den sjuke och kan känna att de är orsaken till eller har bidragit till 

den sjukes tillstånd (Chien, Chan & Morrissey, 2007). 

Familjen tog avstånd från tidigare vänner och uttryckte att de var avundsjuk på vännernas liv 

då de själva nästan hade glömt hur det vara att leva ett normalt liv (Small, 2010). 

Positiv förändring 

Vissa anhöriga upplevde att de hade mer tålamod än innan familjemedlemmen insjuknande  i 

schizofreni och de upplevde att de hade utvecklats till en bättre person (Chen & Greenberg, 

2004; Gater et al., 2014). Andra anhöriga beskrev även att de var glad att ha den sjuka 

hemma, de hade roligt tillsammans och kände att de var som kompanjoner (Gater et al., 

2014).  I en studie från USA visade det sig att en stor del av deltagarna upplevde sig ha en 

större förståelse för personer med funktionshinder nu än innan deras släkting hade fått 

diagnosen schizofreni. Mer än hälften menade på att det hade det lättare att prioritera saker i 

livet och de uttryckte även att de hade fått en större känsla av inre styrka. De upplevde att 

deras självförtroende hade blivit bättre och de hade genomfört saker som de tidigare inte trott 

att de skulle klara av (Chen & Greenberg, 2004). 



Belöningarna som mammorna upplevde var att de själv hade utvecklat en större tolerans för 

andras olikheter och blivit en mer accepterande person när de såg sina söners framsteg i 

återhämtning (Chaffey & Fossey, 2004). 

I en studie där syskon fick beskriva vad de fokuserade på när de såg till de positiva sidorna av 

att vårda sitt syskon samt vad de fokuserade på när de såg bakom sjukdomen var att de 

försökte se till styrkorna syskonet hade, vad de hade för funktioner och vad de såg upp till hos 

dem. Det kom även fram att syskonen upplevde att de hade en meningsfull relation till sitt 

sjuka syskon och att de hade en ökad känsla för empati, förstående och tolerans. Det var 

viktigt för dem att se sitt syskon och inte sjukdomen. Vissa kände sig även mer säker på sig 

själv och ville dela med sig av sina upplevelser till andra och undervisa andra om sjukdomen 

schizofreni (Barnble et al., 2006).  

De föräldrar som upplevde konstant låg börda av att vårda sitt sjuka barn, var när barnet inte 

haft ett psykotiskt genombrott på länge eller inte hade försämrats över en längre tid. Dessa 

föräldrar kände ett växande hopp när inte sjukdomen längre var akut eller när sjukdomen 

kunde kontrolleras genom medicinering eller när livsstilen kunde anpassas genom sjukdomen. 

Ju längre episoder utan symptom desto större känsla av lättnad upplevde föräldrarna 

(Jungbauer et al., 2003). Framtiden sågs ofta osäker, men hoppet fanns i att en 

tillfredsställande medicinering skulle ges, vilket skulle hjälpte den sjuka att komma tillbaka 

till sitt tidigare jag (McAulife et al., 2013).  

 

Praktiskt i vardagen 

Kategorin presenterar de påföljder som upplevs av familjemedlemmar. Subkategorierna är 

uppdelad utifrån ekonomiska aspekter, självuppoffring och påverkan av hälsan.    

Ekonomiska aspekter 

Flera studier belyser att de ekonomiska förutsättningarna blir annorlunda för familjer som 

lever med en schizofren anhörig (Caqueo-Urizar & Gutiérrez-Maldonado, 2006; Koujalgi & 

Patil, 2013). I en studie från Nigeria upplevde 90 % av deltagarna ekonomisk börda 

(Lasebikan & Ayinde, 2013). Den ekonomiska bördan bidrog till att anhöriga upplevde det 

mindre positivt att vårda en sjuk familjemedlem (Kate, Grover, Kulhara & Nehra, 2013). Den 

ekonomiska bördan säger de anhöriga kan bero på att den som är sjuk själv saknar inkomst, 

vilket påverkar hela familjens ekonomi (Caqueo-Urizar & Gutiérrez-Maldonado, 2006; 

Koujalgi & Patil, 2013). De familjemedlemmar som har schizofreni har svårt att ha ett arbete 



eller annan sysselsättning. Även de anhöriga som levde med den sjuka kunde ha svårt att 

behålla sitt jobb, då det krävs mycket tid för att vårda sin sjuka anhöriga (Huang et al., 2009).   

De anhöriga beskrev att ekonomin blev försämrad, vilket kunde härledas till att de som 

vårdade en familjemedlem fick ändra arbetstider eller byta profession, vilket resulterade i att 

det blev en mindre inkomst, som inte räckte till alla utgifter (Gater et al., 2014). Samtliga av 

deltagarna i en studie från Chile upplevde att de inte hade tillräckligt med pengar för att ta 

hand om familjen (Caqueo-Urizar & Gutiérrez-Maldonado, 2006). Mammorna beskrev att de 

behövde söka arbeten anpassade för att de skulle kunna ge sina söner en bra omvårdnad 

(Chaffey & Fossey, 2004). 

Självuppoffring 

I en studie från Tyskland beskrev föräldrar konstant hög börda över att vårda sitt barn. De 

upplevde det tidskrävande och omfattande vilket formad hela familjens vardag (Jungbauer et 

al., 2003).  

Omvårdnadsåtgärderna tog över föräldrarnas liv och det kändes som ett heltidsjobb. Mödrar i 

en studie från Australien beskrev att de engagerade sig i sina söners vård, dels arbetet med att 

få psykiatrisk hjälp och även för att se till sina söners välbefinnande. Att bevaka sina söners 

beteende var ett av mödrarnas största ansvar. Detta innebar att de ständigt behövde vara 

observanta på sonens mående för att kunna skydda sonen (Chaffey & Fossey, 2004). 

Anhöriga hade även stort ansvar gällande dagliga sysselsättningar, hushållssysslor, hjälpa till 

med personlig hygien, få recept på medicin, övervaka medicinintag, hjälpa till med bank och 

shoppingärenden, ansvara för transport och hjälpa till med andra ärenden. Detta bidrog till att 

de anhöriga fick mindre tid för sig själv (Chaffey & Fossey, 2004; Gater et al., 2014; 

McAulife et al., 2013; Mizuno, Iwasaki & Sakai, 2011; Sin et al., 2005).  

Trots att mammorna i studien från Australien tyckte att de valt det bästa alternativet för sina 

barn, att de fick bo hemma hos sig, betydde det att mammorna upplevde sig ha lite tid för 

egna sysslor (Chaffey & Fossey, 2004). I andra studier beskrev anhöriga en sorg över att inte 

hinna med fritidssysselsättningar som blev åsidosatt. Detta ledde till att de inte kände sig 

tillfreds med sig själva (Caqueo-Urizar & Gutiérrez-Maldonado, 2006; Chaffey & Fossey, 

2004; Huang et al., 2009).  Vissa fick sluta med en hobby för att kunna jobba extra och tjäna 

mer pengar (Chaffey & Fossey, 2004). I en studie från USA beskriver de anhöriga att de 

kände sig ensamma om att vårda familjemedlemmen med schizofreni, trots att de hade en stor 

familj. De upplevde att de inte fick tillräcklig med hjälp från andra i familjen (Gater et al., 

2014). Föräldrar i en studie från Irland belyser att det var påfrestande för äktenskapet att leva 



med ett barn med schizofreni, då föräldrarna inte fick så mycket tid över för varandra, vilket 

påverkade relationen (McAulife et al., 2013).  

I en studie från Tyskland upplever makarna ofta ett större ansvar och ytterligare 

arbetsuppgifter i familjen då den sjuka maken inte har samma styrka. De sjuka personernas 

passiva och händelselösa liv kan bli en stor börda för makarna. Tiden som makarna spenderar 

hemma med sin sjuka man eller hustru ledde till att han eller hon missade många aktiviteter 

såsom att gå på promenad, träffa vänner eller gå på bio. Många av deltagarna berättade att de 

tappat sitt sociala nätverk eftersom vänner och bekanta dragit sig bort eller försvunnit. Den 

sjuka orkade inte heller lägga energi för att behålla kontakten då han/hon var rädd för att deras 

bekanta skulle döma dem eller inte förstå sig på sjukdomen (Jungbauer et al., 2004).  

 

Påverkan av hälsan 

Familjemedlemmar till personer med schizofreni upplever psykiska och fysiska problem av 

att vårda sin anhöriga (Gater et al., 2014; Mizuno et al., 2013; Small, 2010). Försämrad sömn, 

sämre koncentrationssvårigheter och minskat självförtroende var några av besvären de 

anhöriga upplevde (Ishola, 2013; Mizuno et al., 2011).  

Barnable et al. (2006), Mizuno et al. (2013) Small (2010) och Sunpaweravong et al. (2007) 

belyser att deltagarna även beskriver magproblem, högt blodtryck och utmattning till följd av 

att leva med en familjemedlem med schizofreni.  

 

Behov av stöd 

Kategorin beskriver behovet av stöd som familjen upplever sig ha. Behovet av att få stöd och 

stöttning är uppdelat utifrån professionell hjälp från sjukvården och även medmänsklig 

stöttning av det sociala nätverket. 

Relationen med vården 

Ett flertal artiklar beskriver hur anhöriga är i behov av information om sjukdomen och att de 

ofta upplevde att de fick för lite information. Anhöriga trodde att detta berodde på att 

sjukvården inte ville belasta dem med information och berätta för dem hur omfattande 

sjukdomen var. Men det var tvärtom. De anhöriga önskade veta allt om sjukdomen så de 

kunde förbereda sig psykiskt och emotionellt när de skulle vårda sin anhörige (Huang et al., 

2009; Mizuno et al., 2013; Olwit et al., 2015)  



Sin et al. (2005) beskriver att deltagarna som hade vårdat sin sjuka en längre tid, uppskattade 

då sjukvården lyssnade på deras erfarenheter, men de hade önskat att få stöd tidigare i 

sjukdomsskedet.  

I en studie från Taiwan beskriver deltagarna att de fick emotionellt stöd men saknade stöd 

kring sjukdomen som hur de skulle hantera den sjukes hallucinationer (Huang et al., 2009).  

Deltagarna beskriver att stödgrupper för anhöriga till en person med schizofreni skulle vara 

något positivt för att erhålla lämplig information om sjukdomen samt för att kunna dela med 

sig om erfarenheter och känslor till andra. Man kände sig också mer delaktig i 

behandlingsprocessen och fick en ökad känsla av tillfredställelse med vårdandet (Chen & 

Greenberg, 2004; Molefi & Swartz, 2011). Chaffey & Fossey (2004) beskriver att ett flertal 

mammor, fick lära sig via utbildningsprogram att se sin son som en vuxen individ och inte 

som ett litet barn. De fick lära sig att skilja på att fostra och att ge omvårdnad. Deltagarna i 

studien beskrev att det var en fortlöpande process för att lära sig att hantera situationen, samt 

att de med tiden fick lära sig att skilja på sina barns behov och sina egna.   

Socialt nätverk 

Anhöriga beskriver att de främst får hjälp och stöttning av andra familjemedlemmar och 

vänner i tuffa situationer (Olwit et al., 2015). Ett fungerande och bra socialt stöd var den 

viktigaste faktorn för att bördan av vårdandet skulle minska (Chien et al., 2007). Familjer i en 

studie från Japan tyckte att det underlättade att få prata med andra familjer som var i liknande 

situation, då de kunde organisera sina tankar, få perspektiv och tänka nytt (Mizuno et al., 

2013). 

Chien et al. (2007) beskriver i sin studie att familjer som vårdar en familjemedlem med 

schizofreni känner sig bortstött från resten av släkten och känner då ilska och frustration.  

I en studie från Storbritannien beskriver anhöriga att sin sjuka familjemedlem hade blivit en 

varelse och inte var en person längre. Familjen tog avstånd från tidigare vänner och uttryckte 

att de var avundsjuka på vänners liv då de nästan hade glömt hur det var att leva ett normalt 

liv (Small, 2010). 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Utgångspunkten var att finna relevanta artiklar utifrån litteraturstudiens syfte. Både artiklar 

utifrån kvalitativ och kvantitativ metod har granskats och inkluderats i arbetet, men främst har 



studier med kvalitativ metod används i litteraturstudien. 

Kvalitativa forskningsmetoder har bland annat utvecklats inom psykiatrin och dess syfte är 

förstå och förklara fenomen och upplevelser eller erfarenheter. Kvantitativ forskning kan 

finnas inom omvårdnad, men studierna genomförs främst för att hitta bevis för att 

behandlingsmetoder, omvårdnadsåtgärder eller rutiner är till nytta för framtiden (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 85, 129). Valet av att inkludera artiklar med kvantitativ design, trots att 

litteraturstudiens syfte var att belysa upplevelser, beror på att kvantitativa studier strävar efter 

att se samband, förutsäga och förklara, vilket kan styrka det som kvalitativa studier beskriver 

(jfr. Forsberg & Wengström, 2013, s. 53). 

Artiklarna som inkluderades är publicerade mellan 2003-2015 men i granskningen ser vi att 

resultaten i artiklarna berör ämnet på ett likartat sätt oavsett om de är skriven 2003 eller 2015.  

Vi valde att genomföra artikelsök i tre databaser; PubMed, PsycInfo och Cinahl, för att få ett 

bredare utbud. Samtliga databaser fokuserar på omvårdnad (jfr. Forsberg & Wengström, 

2013, s. 75, 77). 

De granskade artiklarna är samtliga skrivna på engelska och vi har, för att minska risken för 

feltolkning valt att läsa artiklarna upprepade gånger var för sig samt tillsammans. Vi ser det 

som en styrka att ha varit två till detta arbete, dels för tolkningen av artiklar samt för 

diskussioner som uppkommit för sammansättningen av resultatet som sammanställdes i 

kategorier. De subkategorier som uppkom utifrån meningsenheter valde vi att kategorisera 

utifrån upplevelser som ”liknade varandra”. Vi diskuterade ifall vi istället skulle ha 

kategoriserat och sammanställt resultatet utifrån ett tidsintervall, i debuten av sjukdomen, 

första mötet med sjukvården och efter och emellan olika sjukdomsskov. Detta valde vi bort då 

många artiklar inte beskrev vart i sjukdomen den sjuke befann sig.  

Artiklar från hela världen är inkluderade. Detta leder till att resultatet är brett utifrån ett 

globalt perspektiv.  

En familj beskrivs som en grupp medlemmar, där konstellationen bestäms utifrån 

medlemmarna och kan förändras över tid (jfr. Arvidsson & Skärsäter, 2006, s. 86). Vi valde 

att inte dela upp olika familjemedlemmar, såsom föräldrar, syskon och makar var för sig, utan 

har sammanfattat samtliga under de kategorier som framkom. Detta kan ses som en svaghet 

av studien, då upplevelser kan skilja dem emellan. 



Resultatdiskussion 

Vi har valt att redovisa resultatet utifrån artiklarna under tre huvudkategorier; upplevda 

känslor, praktiskt i vardagen och behov av stöd. Man kan likna kategorierna de upplevda 

känslorna med subjektiv börda och praktiskt i vardagen med objektiv börda.  

Redan på 1960-talet skrevs det om familjebörda i forskningssammanhang och man skiljde 

subjektiv och objektiv börda åt. Den objektiva bördan innebär påtaglig, konkret och iakttagbar 

effekt på familjen, som exempelvis inkomstbortfall och praktiska åtaganden. Den subjektiva 

bördan belyser de negativa psykologiska påverkan på anhöriga som den psykiska sjuka 

personen kan utgöra, exempelvis känslor såsom skuld och skam. Att hjälpa en anhörig som är 

psykiskt sjuk innebär både glädje och sorg och den personliga relationen mellan anhörig och 

personen med sjukdom kan upplevas mycket positivt av båda parter (Brunt & Hansson, 2005, 

s. 175-176).  

Syftet med studien var att beskriva familjemedlemmars upplevelser av att leva med någon 

som har diagnosen schizofreni. De negativa effekterna dominerar över de positiva effekterna 

av att leva med en familjemedlem med schizofreni. Trots att sjukdomen schizofreni kan 

medföra stora personlighetsförändringar och är en allvarlig och kronisk psykisk sjukdom så 

belyser vissa artiklar de positiva sidorna som att banden inom familjen kan stärkas.  

 

Upplevda känslor 

Rädsla och oro var den känsla som dominerade hos vårdgivarna. En anledning till detta kan 

vara att det fanns många olika orsaker till den upplevda rädslan. Man oroade sig för själva 

sjukdomen, vad den stod för och man oroade sig för att den sjuka kunde vara våldsam men 

även inför framtiden och hur den skulle bli. Vi tror att när man står inför en stor förändring 

som man inte vet innebörden av som till exempel en allvarlig sjukdom, så känner många 

personer rädsla inför detta. När man inte vet hur man skall hantera situationen på grund av 

brist på kunskap om en sjukdom som en anhörig får, blir många rädd. När en person drabbas 

av en sjukdom som gör att den förändras kan familjen uppleva en rädsla av att förlora 

personen som de en gång hade.  

Beskrivningen av Joyce Trabelbees teori speglas av att varje människa är unik och varje 

människa upplever lidande på sitt eget sätt. Lidande beskrivs som ett grundläggande 

mänskligt fenomen och kan bara upplevas om man han förlorat någon eller är rädd att förlora 



någon, vilket kan liknas med en familj där en familjemedlem insjuknat i schizofreni (jfr. 

Kirkevold, 2000, s. 132-134). 

Joyce Travelbee menar att känslan av att känna mening med att vårda någon, då någon 

behöver en, gör livet värt att leva (Kirkevold, 2000, s. 133). Vi tror att de flesta personer 

skulle gör allt som krävs om en anhörig blev sjuk på något sätt. De flesta skulle kämpa in i det 

sista hur jobbigt det än skulle vara. Dels skulle man inte kunna överge någon person som man 

håller av väldigt mycket och dels skulle varje tecken på respons av den omvårdnad man ger 

innebära att man fick ny kraft och att kämpa vidare. Skårderud et al. (2010, s. 171) förklarar 

att familjen till en person som drabbas av psykisk ohälsa alltid blir berörd av personens 

problem. Familjen är den sjukes viktigaste stöd och är därför också en central 

behandlingsmässig resurs. Brunt & Hansson (2005, s. 176) beskriver att engagemanget av att 

vårda en psykiskt sjuk familjemedlem kan upplevas både belastande men är samtidigt värt 

mödan. De beskriver vidare att personer kan känna både glädje och sorg, men den känslan 

som tar över är den glädjande känslan av att hjälpa personen.  

Med adekvat information skulle familjer kunna förstå att de som enskilda individer inte är 

orsaken till att familjemedlemmen insjuknat. De skulle inte behöva känna skuld och skam 

över att det uppfostrat på ”fel sätt” (jfr. Huang et at., 2009; Small, 2010). Anhöriga som är 

med i behandlingsprocessen känner en högre känsla av tillfredställelse. Och för att kunna vara 

mer delaktig i behandlingsprocessen behövs mer information om sjukdomen. Ökad 

tillfredställelse leder även till högre motivation av att vårda. 

Vi tror att om familjemedlemmarna skulle få rätt information i god tid, i ett tidigt 

sjukdomsskede skulle det kunna underlätta bördan. De irrationella symptomen som var svår 

att förstå, skulle lättare kunna hanteras ifall de anhöriga visste mer om sjukdomen och kunde 

sätta sig in i problematiken.  Känslan av förtvivlan, maktlöshet, frustration och hjälplöshet 

skulle kanske inte vara lika påtaglig. (jfr. Barnable et al., 2006; Jungbauer et al., 2004).  

 

Praktiskt i vardagen 

I de flesta studierna beskriver anhöriga att deras ekonomi blir väldigt ansträngd då deras 

anhöriga drabbas av schizofreni. Det beror dels pg a de själva inte kan jobba i samma 

omfattning men dels också för att den sjuke inte kan bibehålla eller få ett arbete. Denna börda 

belyses i artiklar från ett flertal länder, såsom, Taiwan, Indien, Nigeria, Chile, USA och 

Australien (jfr. Caqueo-Urizar & Gutiérrez-Maldonado, 2006; Chaffey & Fossey, 2004; Gater 



et al., 2014; Huang et al., 2009; Kate et al., 2013; Koujalgi & Patil, 2013; Lasebikan & 

Ayinde, 2013).  

Vi tror att den sjuke skulle behöva någon meningsfull sysselsättning även om det inte skulle 

innebära ett heltidsarbete. Detta skulle skapa rutin i vardagen vilket är viktigt för den sjuke 

men också att få känns sig delaktig i ett sammanhang och behövd, trots att man har en 

allvarlig sjukdom. Socialstyrelsen (2011, s. 34) beskriver att det är viktigt att erbjuda 

anpassad sysselsättning dels för att erbjuda samvaro men även för att bryta isolering.  

Vi har inte läst i någon artikel där det beskrivs att den sjuke har någon form av sysselsättning. 

Vi har däremot läst artiklar där anhöriga är oroliga över att den sjuke skall hamna i 

problematiska situationer eller begå brott när de är ute ensamma (jfr.Huang et al., 2009). 

Många artiklar belyser att risken är hög att anhöriga drabbas av somatiska åkommor, såsom 

magbesvär, sömnsvårigheter och högt blodtryck. (jfr. Barnable et al., 2006; Ishola, 2013; 

Mizuno et al., 2011; Mizuno et al., 2013; Small, 2010; Sunpaweravong et al., 2007). Detta 

skulle kunna leda till att anhöriga ej kan prestera på sitt arbete samt att sjukskrivningstillfällen 

skulle kunna öka. Vi tror att den hälsan skulle kunna förbättras, om man som anhörig kände 

mer stöd från psykiatrin (jfr. Navidan, Kermansaravi & Rigi, 2012). Oron hos anhöriga skulle 

även kunna lättas om den sjuke fick rutin i vardagen av någon slags sysselsättning vilket 

skulle avlasta de anhöriga i sitt omvårdnadsarbete. De anhöriga skulle också kunna uppleva 

att de inte var ensamma i sitt omvårdnadsarbete. De skulle även kunna arbeta i större 

omfattning och ha råd till att ta hand om familjen.      

Vi tolkar det som att anhöriga ser det som en självuppoffring i stor grad när de vårdar den 

sjuke. Fördelarna med att behöva vårda den sjuke är att banden mellan dem kan stärkas och 

att de positiva aspekterna är dominerande. Nackdelarna som vi ser det är att föräldrarna tar på 

sig en vårdande roll och föräldrarollen vilket omfattar uppfostran därmed försvinner. Detta 

skulle kunna ses som ett misslyckande, för någonstans finns det hos föräldrar en vilja att 

uppfostra och se en utveckling hos sitt barn, vilket kan utebli när de anhöriga istället tar på sig 

en omvårdnadsroll.  

Socialstyrelsen (2011, s. 103) menar att social färdighetsträning för personer med schizofreni 

skulle kunna ge personen möjlighet leva ett mer självständigt liv.  

I resultatet framgår det att anhöriga ofta får sätta sina egna liv åt sidan. Det framkommer att 

det är tidskrävande att ta hand om en sjuk person och de anhörigas egna sysslor och hobbys 

fick sättas åt sidan. Skulle den sjuka kunna leva ett mer självständigt liv, skulle den kunna 



leda till att familjens uppoffring skulle minska och därmed leda till att de kunde återuppta 

några tidigare fritidssysselsättningar.  

Patienters reaktioner samt acceptans av situationer och lidande beskrivs i Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori som individuella. Detta kan jämföras med de anhöriga till personer med 

schizofreni. Vissa anhöriga accepterar situationen och förstår att deras situation är en naturlig 

del av tillvaron. Andra kan tänka ”varför just jag”, och ser sig själva som orättvis drabbade 

och uppgivenhet samt självmedlidande kan komma att uttryckas. De som kan acceptera 

situationen kan på ett bättre sätt möta sjukdom och lidande och är bättre rustad för situationen 

(jfr. Kirkevold, 2000, s. 131-132). Vi tolkar det som att flera familjemedlemmar i de 

bearbetade studierna hamnar i en kris när de får reda på att sin anhörige insjuknat i 

schizofreni. Det är svårt att acceptera den nya situationen när sjukdomen debuterar. Många 

reagerar med negativa känslor som oro, skuld och sorg (jfr. Navidan et al., 2012). Däremot 

accepteras sjukdom och lidande med tiden och många anhöriga vill själva vårda den sjuka i 

hemmet. Frågan är om någon människa accepterar situationen i den akuta fasen när en 

allvarlig kronisk sjukdom drabbar en, eller om Joyce Travelbee menar att den accepterande 

attityden kommer senare i mer eller mindre utsträckning.  

En jämförelse av detta kan göras med Wright, Watson & Bell (2002, s. 86), som beskriver att 

vissa familjer kan se en sjukdom eller ohälsa som ett hot eller straff, medan andra familjer kan 

se det som en utmaning. En persons diagnos kan i vissa fall förena familjemedlemmar, medan 

hos andra familjer kan klyftan mellan medlemmarna bli större.  

 

Behov av stöd 

Familjer som har en anhörig med schizofreni är behov av stöd, då bördan är stor för dem. I 

resultatet framkommer det att dessa familjer är i behov av stöd, både från vänner och från 

sjukvården. Anhöriga beskrev att det blev svårt att berätta för andra om deras sjuka anhörige 

och därför hade många familjer tappat sociala kontakter på grund av att en anhörig var sjuk 

(Jungbauer et al., 2004; Molefi & Swartz, 2011). 

Flera deltagare i en studie från Kina upplever att det viktigaste stödet kommer från deras 

sociala nätverk (Chien et al., 2005). Samtidigt framkommer det i ett flertal studier att anhöriga 

förlorar många sociala kontakter på grund av stigmatisering av sjukdomen schizofreni. Då 

stigmatisering är ett problem skulle det vara viktigt att förändra trenden i att vänner försvinner 

då dessa betyder mycket för familjerna. Vi tror att om familjen och familjens vänner skulle få 

information i tidigt skede skulle de bli bekant med sjukdomen och förstå den bättre. Detta 



skulle minska rädslan som många människor upplever för det okända, vilket skulle kunna leda 

till att vänner och bekanta stannade kvar och stöttade familjen. Om vänner stannade kvar 

skulle även känslan av skam kunna minska, då det ofta är omgivningen som inte förstår vad 

sjukdomen innebär.  

Anhöriga beskriver att de fick för lite information om sjukdomen vilket de trodde berodde på 

att sjukvården inte ville belasta dem med information (Huang et al., 2009; Mizuno et al., 

2013; Olwit et al., 2015). En annan orsak till att inte tillräcklig information ges, skulle kunna 

vara att man i dagsläget själv kan söka information om det mesta över Internet och att 

sjukvården på grund av detta inte är lika noggrann med att ge detaljerad information. Då man 

som anhörig upplever stor börda är vikten av att få personlig information stor. Inte bara 

informationen i sig utan också att få möjligheten att ventilera och känna trygghet av att vården 

finns för dem och att informationen är vetenskapligt grundad vilket man inte med säkerhet 

kan veta att material som man hittar på Internet är.  

Vi tror att det finns en negativ bild över vad psykisk ohälsa innebär. Denna syn har till viss 

del förändrats över tid men är till viss del fortfarande tabubelagt. Det leder till stigmatisering, 

oavsett vilken psykisk ohälsa det handlar om (jfr. Olwit et al., 2015). Vi hoppas att detta 

skulle kunna minska om sjukvårdspersonal och personer som är kunniga om vad psykisk 

ohälsa innebär förmedlar sin kunskap till andra. Skårderud (2010, s. 172) beskriver att det är 

viktigt att sjukvårdspersonal ger kunskap både till den som är sjuk och anhöriga. Kunskap gör 

det lättare att bära ett psykiskt lidande dels genom att rasera tabun och minska fördomar. Ett 

annat sätt att lära sig om sjukdomen skulle kunna vara genom utbildningsprogram. Mammor 

lärde sig via dessa program att ge adekvat omvårdnad (jfr. Chaffey & Fossey, 2004; Hsiao & 

Tsai, 2014b). Det var inte många artiklar vi granskat som tog upp detta så det är oklart hur 

vanligt utbildningsprogram är.  

En viktig aspekt som varit framträdande i artiklar vi läst är att sjukvården ger rätt och 

tillräcklig information. Anhöriga kan, som resultatet beskriver, uppleva det olika att vårda den 

sjuke. Det är därför viktigt att sjukvårdspersonal inte har ett stereotypt synsätt, utan mer som 

Joyce Travelbee beskriver det i sin teori, se människan som unik och att en mellanmänsklig 

relation inte ska ses utifrån abstrakta roller, såsom patient- och sjuksköterskeroller. Det är 

även viktigt att sjukvårdspersonalen kan hjälpa den som är sjuk samt dennes familj att svara 

på frågan ”hur ska jag komma igenom detta?”, vilket är en viktig fråga för dem att finna svar 

på (jfr. Kirkevold, 2000, s. 133-134).  



Slutsats 
Utifrån många artiklar tolkar vi det som att de anhöriga gör mycket själva för den som är sjuk. 

De hjälper den sjuka med dagliga sysselsättningar, hushållssysslor, hjälp med hygien, hjälper 

att hämta ut mediciner, ser till att de tar sina mediciner etc. Varför sjukvården inte tar större 

ansvar framkommer inte i de granskade artiklarna. Författarna tolkar det som att de anhöriga, 

inte ens i ett psykotiskt skov, får avlastning ifrån psykiatrin utan tar hand om detta själv. 

Artiklar som granskats är från olika delar av världen, så en orsak skulle kunna vara att 

psykiatrin och dess uppdrag skiljer sig åt beroende på varifrån man kommer. 

Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som påverkar anhöriga så pass mycket att tillgång 

till information om sjukdomen bör vara en självklarhet, vilket även genomsyrar hela 

resultatet. Joyce Travelbee belyser i sin teori att kommunikation är ett viktigt redskap för att 

etablera en mellanmänsklig relation. Det är via kommunikationen som förståelsen av 

varandras känslor och tankar förmedlas och i ett möte pågår ständigt en språklig och icke 

språklig kommunikation. Därför är det viktigt att som sjuksköterska lyssna till de anhörigas 

behov, även om de anhöriga inte muntligt talar om vad de behöver. En sjuksköterska måste 

försöka läsa av kroppsspråket eller kunna läsa mellan raderna vad behovet är, först då har 

sjuksköterskan uppnått syftet med kommunikationen (jfr. Kikevold, 2000, s. 136). 

Studierna som vi har granskat belyser olika familjemedlemmars upplevelser som föräldrar, 

syskon och makar etc. Däremot hittade inte författarna några studier som belyste barns 

upplevelser av att leva med en förälder som har sjukdomen schizofreni, vilket skulle vara 

intressant att veta. 

De positiva aspekterna av att leva med en sjuk anhörig är sparsamt beskrivet i studierna. Vi 

vet inte om detta beror på att vi hittade lite inom detta område utifrån sökorden eller om det 

beror det på att de negativa aspekterna dominerar? 

Något vi har hittat i litteraturen men som det står lite av i artiklarna är förekomsten av 

psykosteam. Dessa finns runt om i Sverige men är sällan något man hör något om. 

Psykosteam har som uppgift att åka runt till personer med en psykossjukdom dels på sjukhem 

men även i deras egen bostad. Där kan de sjuka få hjälp med medicinering och de utbildar och 

stöttar anhöriga. Teamen stöttar också den sjuka för att kunna börja med daglig sysselsättning 

eller arbetsinriktad produktion. Det skulle vara intressant att veta förekomsten av psykosteam 

i andra länder och om det finns några liknande insatser (jfr. Ottosson & Ottosson, 2007, s. 

130-131). Vi upplever det som att ett psykosteam skulle kunna vara en viktig del i 



rehabiliteringen av den sjuke och något man skulle vilja läsa mer om i 

forskningssammanhang.  
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Kontext Ja _ Nej _  
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Bilaga 2  

Översikt av inkluderade artiklar 

Författare,  

land, årtal 

Titel  Studiens syfte Design/data-

insamling/ 

Analysmetod 

Deltagare 

(bortfall) 

Huvudresultat Vetenskaplig 

kvalité 

Barnable et al., 

Canada, (2006) 

Having a sibling 

with schizophrenia: 

a phenomenological 

study. 

Syftet med studien var att 

undersöka effekterna av att ha 

ett syskon med schizofreni. 

Kvalitativ; 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

studie genom 

semi-

strukturerade 

intervjuer.   

6 syskon Resultatet presenterades i fyra 

teman; Kämpa med att förstå, 

kämpa med systemet, ta hand som 

syskonet och se syskonet bakom 

sjukdomen. 

(II) 

Caqueo-Urizar & 

Gutiérrez-

Maldonado, Chile, 

(2006) 

Burden of care in 

families of patients 

with schizophrenia. 

Syftet med studien var att testa 

generaliserbarheten av tidigare 

studier gjorda i utvecklade 

länder och jämföra resultatet i 

två länder där förhållande inte är 

likadan.  

Kvantitativ; 

frågeformulär: 

Zarit Caregiver 

Burden Scale.  

41 Studien visade att deltagarna 

upplevde ekonomiska svårigheter 

och skattade hög grad av börda, 

speciellt mammor, de äldre 

anhöriga, de med låg utbildning, de 

utan jobb och de som levde med en 

yngre person.  

(II) 

Chaffey & Fossey, 

Australien, (2004) 

Caring and daily 

life: occupational 

experiences of 

women living with 

sons diagnosed with 

schizophrenia. 

Studien syftar till att utforska 

sex kvinnors upplevelser av att 

vårda söner med diagnosen 

schizofreni ur ett 

aktivitetsperspektiv. 

Kvalitativ; 

Semistrukturerade 

intervjuer via 

OPHI-II 

intervjuguide. 

Grounded theory. 

6 mammor Resultatet presenterades utifrån 5 

teman; "Det är en helt ny sak"; 

"Behovet av att stödja"; "Den här 

situationen bara utvecklas"; "En 

stor del av våra liv är fokuserad på 

honom"; och "Bli inte alltför 

optimistisk". 

(I) 

Chen & Greenberg, 

USA, (2004) 

A positive aspect of 

caregiving: The 

influence of social 

support on 

caregiving gains for 

family member of 

relatives with 

schizophrenia. 

Studiens syfte var att  undersöka 

familjemedlemmars 

omvårdnadvinster som ett 

resultat av att ta hand om sina 

släktingar med schizofreni och 

inflytande av formellt och 

informellt socialt stöd av dessa 

positiva erfarenheter. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

deskriptiv; 

tvärsnittstudie. 

Strukturerade 

intervjuer via 

Family Burden 

Questionnaire. 

560 Resultatet visade på att många av 

deltagarna kommenterade hur de 

kände att de hade blivit en bättre, 

mer förståelse, och tålmodig person 

som ett resultat av att hantera deras 

familjemedlem med schizofreni. 

Samt att de upplevde att de fick 

större omvårdnadsvinster om de var 

med i stödgrupper eller fick mer 

stöttning från övriga i familjen.  

(II) 



Chien et al.,  

Hong Kong, (2007) 

The perceived 

burden among 

Chinese family 

caregivers of people 

with schizophrenia. 

Studiens syfte var att undersöka 

nivån av upplevd börda för 

kinesiska familjer som har en 

anhörig med schizofreni och 

testa om det har med 

demografisk karaktär, sociala 

och familjära faktorer eller hälsa 

att göra.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär; 

FBIS, FAD, 

SSQ6, SF-36. 

Korrelationstest; 

Spearmans´s och 

Pearson´s. 

203 (47) Resultatet visa på att de familjer 

som uppfattas en högre nivå av 

omvårdnadsbörda var de familjer 

som hade sämre funktioner, sämre 

hälsa och mindre socialt stöd. 

Negativt samband av upplevd börda 

var om familjen hade sämre 

månadsinkomst och hur många de 

var i familjen. Socialt stöd visade 

på det bästa skyddet mot att 

uppleva börda.  

 (II) 

Gater et al., USA, 

(2014) 

Sometimes it´s 

difficult to have a 

normal life: Results 

from a qualitative 

study exploring 

caregiver burden in 

schizophrenia. 

Studiens syfte var att undersöka 

de subjektiva upplevelserna för 

anhöriga till personer med 

schizofreni.  

Kvalitativ; Open-

ended, semi-

strukturerade 

Intervjuer där 

man satt ansikte 

mot ansikte. 

Grounded theory. 

19 Resultatet visade på att anhöriga 

upplevde att de hade mindre tid för 

sig själv och att de upplevde både 

fysiska och psykiska egna problem, 

såsom trötthet och oro.  De 

upplevde även en rädsla över 

framtiden samt sorg over att inte 

kunna hjälpa. 

 (I) 

Huang et al., 

Taiwan, (2009) 

The experiences of 

carers in Taiwanese 

culture who have 

long-term 

schizophrenia in 

their families: a 

phenomenological 

study. 

Studiens syfte var att utforska 

upplevelsen hos anhöriga som 

lever med någon med 

schizofreni i Taiwan. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie, med semi-

strukturerade 

intervjuer. Data 

analyserades 

utifrån Colazzi´s 

sjustegs metod.  

10 familje-

medlemmar 

Resultatet presenterades i tre teman; 

Börda av att vårda, emotionell 

börda & copingstrategier. De 

anhöriga upplevde i stor 

utsträckning rädsla över våldsamt 

eller irrationellt beteende. Många 

upplevde att det var en lång tid av 

ansvarstagande till den sjuka 

personen. 

 (II) 

 

Ishola, Nigeria, 

(2013) 

Burden of families 

caring for people 

living with 

schizophrenia in 

two selected 

hospitals in Ibadan 

Oyo State, Nigeria. 

Studiens syfte var att identifiera 

patienternas funktionshinder 

och familjens 

sociodemografiska egenskaper 

som bidrar till belastning. Syftet 

var också att undersöka 

sambandet mellan varaktighet 

av sjukdom, 

familjemedlemmars 

copingstrategier och 

erfarenheter av börda. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

med strukturerade 

frågeformulär. 

WHO-BDAS & 

BQO. Data 

analyserades i 

SPSS. 

150 Resultatet visade på att hög känsla 

av börda hos vårdgivarna var 

signifikant associerad med 

patienternas funktionshinder. 

Familjemedlemmarna upplevde 

både objektiv och subjektiv börda 

till följd av omvårdnaden.  

 (II) 



Jungbauer et al., 

Tyskland, (2003). 

Subjective burden 

over 12 months in 

parents of patients 

with schizophrenia. 

Syftet med denna studie var att 

upptäcka subjektiv börda för 

föräldrar till barn med 

schizofreni under en 12-

månaders period. 

Kvalitativ studie, 

med narrativa 

intervjuer och 

uppföljnings-

intervjuer.  

Grounded theory. 

47 

(4) 

Resultatet visade att deltagarnas 

känsla av börda hade ett samband 

med patientens skiftande mående. 

Den upplevda bördan presenterades 

i sex olika utvecklings-typer av 

börda, från konstant hög börda till 

konstant låg börda. 40% av 

deltagarna upplevde konstant hög 

börda under 12-månader. 

Deltagarna upplevde även 

skuldkänslor och hjälplöshet 

gentemot det sjuka barnet.  

(I) 

Jungbauer et al., 

Tyskland, (2004). 

The disregarded 

caregivers: 

Subjective burden in 

spouses of 

schizophrenia 

patients. 

Studiens syfte var att 

konceptualisera och genomföra 

särskilda stöderbjudanden för 

makar till personer med 

schizofreni. 

Kvalitativ studie; 

narrativ 

intervjumetod och 

uppföljnings-

intervjuer. 

Grounded theory. 

52 

 

Resultatet visade på att deltagarna 

upplevde det skrämmande när de 

första symptomen visade sig samt 

att de fick ta större ansvar i familjen 

efter att deras anhörig insjuknat i 

schizofreni. De anhörigas tid för sig 

själv samt sitt sociala nätverk blir 

åsidosatt. 

 (I) 

Kate et al., Indien, 

(2013). 

Positive aspects of 

caregiving and it´s 

correlates in 

caregivers of 

schizophrenia: A 

study from north 

India. 

Studies syfte var att studera de 

positiva effekterna av att vårda 

en anhörig med schizofreni.  

Kvantitativ; 

frågeformulär. 

SPACE, FBI, 

IEQ, SSQ, 

WHOQUL-

BREF, 

WHOQOL-SRPB 

& GHQ-12.  

200 

(39) 

Anhöriga som vårdade en person 

med schizofreni kunde uppleva av 

positiva aspekter av att vårda. De 

positiva aspekterna var associerade 

med bättre livskvalité.   

 (I) 

Koujalgi & Patil, 

Indien, (2013). 

Family burden in 

patient with 

schizophrenia and 

depressive disorder: 

A comparative 

study. 

Syftet med studien var att 

undersöka familjers 

omvårdnadsbörda för familjer 

med en familjemedlem med 

schizofreni och jämföra detta 

med familjer som har en 

familjemedlem med depression. 

Kvantitativ;  

tvärsnittsstudie, 

FBIS, chi-square 

test. 

200 Omvårdnadsbördan var signifikant 

högre hos familjer som lever med 

en familjemedlem med schizofreni, 

förutom effekten av psykisk hälsa 

för övriga familjemedlemmar.  

 (II) 

Lasebikan & 

Ayinde, Nigeria, 

(2013) 

Family burden in 

caregivers of 

schizophrenia 

patients: Prevalence 

Syftet med studien var att 

fastställa förekomst och 

sociodemografiska  

Kvalitativ och 

kvantitaitv; 

intervjuer ansikte 

mot ansikte; 

368 

(40) 

De anhöriga till personer med 

schizofreni upplever enorm börda 

och är i riskzonen för psykisk 

ohälsa. 324 anhöriga rapporterade 

 (II) 



and socia-

demographic 

correlates. 

korrelationer till familjers börda 

vid schizofreni. 

FBIS, t-test, 

ANOVA 

hög objektiv börda och 310 

anhöriga rapporterade hög subjektiv 

börda. 

McAulife et al., 

Irland, (2013) 

Parent´s experience 

of living with and 

caring for an adult 

son or daughter with 

schizophrenia at 

home in Ireland: a 

qualitative study. 

Studiens syfte var att utforska 

föräldrars upplevelse av att ta 

hand om deras vuxna barn med 

schizofreni. 

Kvalitativ;  

deskriptiv, 

semistrukturerade 

djupgående 

intervjuer. 

6 föräldrar Resultatet visade på fyra teman; 

”psykologisk flodvåg”, vårdande 

aktiviteter, hantera sjukdomen & 

osäker framtid. Föräldrarna 

upplevde även att det kunde vara 

påfrestande för deras förhållande då 

ett barn insjuknat i schizofreni, 

samt att de var oroliga över 

framtiden.  

 (I) 

Mizuno et al., 

Japan, (2011) 

Subjective 

experiences of 

husbands of spouses 

with schizophrenia: 

An analysis of the 

husbands 

descriptions of their 

experiences. 

Syftet var att beskriva och förstå 

makars upplevelse av vårdandet 

när de lever med sin fru med 

schizofreni. 

Kvalitativ; 

Semistrukturerade 

intervjuer, ansikte 

mot ansikte. 

Intervjuerna 

spelades in. 

Innehållsanalys. 

12 makar Resultatet av studien gav sex 

teman; identifiering och 

godkännande av sjukdomen, 

tidigare och nuvarande erfarenheter 

med hustrun med schizofreni, 

makens regler och bördor, 

äktenskapliga relationer, sociala 

resurser och delaktighet i samhället 

& framtidsperspektiv.  Makarna 

upplevde att de fick mindre tid för 

sig själva, samt att deras hälsa blev 

försämrad när de levde med en 

maka med schizofreni.  

 (I) 

Mizuno et al.,  

Japan, (2013) 

Female families 

experience of caring 

for persons with 

schizophrenia. 

Syftet med studien va att 

utforska kvinnliga 

familjemedlemmars upplevelse 

att ta hand om en anhörig med 

schizofreni. 

Kvalitativ; 

deskriptiv 

utforskande 

design, fokus-

grupp intervjuer. 

Innehållsanalys. 

11 familjer Resultatet presenterades I fem 

teman; Tidiga upplevelser i 

familjen, familjens uppfattning om 

sjukdomen, familjens börda och 

lidande, familjens attityd till 

släkting med schizofreni & 

familjens tankar om samhället. 

Familjerna uttryckte rädsla och oro 

över framtiden, dels för den som 

var sjuk men även över eventuella 

syskons situation. Deltagarna 

uttryckte även att det underlättade 

när de fick prata med andra familjer 

i liknande situationer.  

 (I) 



Molefi & Swartz, 

Sydafrika, (2011) 

Caring for a relative 

with schizophrenia: 

Understandings, 

challenges and the 

interface with 

mental health 

professionals. 

Studiens syfte var att utforska 

familjers upplevelse till 

personer med schizofreni, deras 

förståelse för sjukdomen, deras 

upplevelse att leva med den som 

var sjuk och deras kontakt med 

sjukvården. 

Kvalitativ; Semi-

strukturerade 

intervjuer, ansikte 

mot ansikte. 

Innenhållsanalys. 

10 familjer Resultatet visade att det var en stor 

förvirring över vad schizofreni är. 

Familjen hade dålig relation till 

sjukvårdspersonal och önskade att 

de fick mer information om 

sjukdomen.  

 (I) 

Olwit et al., 

Uganda, (2015) 

Chronic Sorrow: 

Lived experiences 

of caregivers of 

patients diagnosed 

with schizophrenia 

in Butabika Mental 

hospital, Kampala, 

Uganda. 

Denna studie syftade till att 

undersöka kronisk sorg som ett 

uttryck för sorg sett bland 

anhöriga till personer med 

diagnosen schizofreni i Uganda. 

Kvalitativ; 

deskriptiv, 

fokusgrupp 

diskussioner och 

djupgående 

intervjuer som 

spelades in. 

Innehållsanalys. 

22 + 10 Resultatet presenterades utifrån 

teman; Upplevelse av kronisk sorg, 

triggande faktorer, copingstrategier, 

hjälpfulla/inte hjälpfulla situationer 

och anhörigas förslagna 

rekommendationer. De anhöriga 

upplevde att de var behov av 

information. 

 (I) 

Sin et al., 

Storbrittanien, 

(2005). 

Developing services 

for the carers of 

young adults with 

early-onset 

psychosis – 

listening to their 

experiences and 

needs. 

Syftet med studien var att förstå 

upplevelsen från en förälder att 

ta hand om en ung vuxen, 

nyinsjuknad i en psykos och 

deras behov i förhållande till 

utvecklingen av ett tidigt 

ingripande för psykos tjänsten. 

Kvalitativ; 

Fenomenologisk, 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. Data 

analyserades 

utifrån 

responsive-

reader-metod.  

11 föräldrar 

(4 föräldrar) 

Föräldrarna upplevde att de 

behövde stötta den sjuka i praktiska 

göromål, hjälpa till ekonomiskt och 

vara ett känslomässigt stöd. 

Föräldrarna upplevde även att inte 

sjukvårdspersonal lyssnade på dem 

och upplevde en rädsla över att 

deras barn aldrig skulle klara av att 

leva ett självständigt liv.  

 (I) 

Small, 

Storbritannien, 

(2010). 

Carer burden in 

schizophrenia: 

considerations for 

nursing practice. 

Syftet med studien var att 

beskriva skillnaden mellan 

anhöriga och vårdpersonal till 

personer med schizofreni i hur 

de uppfattar sin roll som 

vårdare.  

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie; dagboks-

anteckningar samt 

intervjuer. 

13 Föräldrarna upplevde både objektiv 

och subjektiv börda. Dels kände sig 

föräldrarna sig skyldig över att de 

inte uppfostrat på rätt sätt, sedan 

upplevde de sin egna hälsa som 

försämrad. 

 (II) 

Sunpaweravong et 

al., Thailand, 

(2007). 

Expressed emotion 

of family caregivers 

of persons with 

schizophrenia: A 

study in a southern 

province of 

Thailand. 

Syftet med denna pilotstudie var 

att identifiera de sätt 

familjemedlemmar uttrycker 

känslor de upplever att ta hand 

om en släkting med schizofreni. 

Kvalitativ design; 

Semi-

strukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

kodades via 

Boyatzis. 

Thematic 

analysis. 

10 familjer Resultatet presenterades i sju teman 

kring upplevd känsla; kritiska 

kommentarer, fientlighet, känslor 

över engagemanget, värme, positiva 

anmärkningar, emotionell reglering 

emotionell inblandning.  De 

upplevde rädslor över den sjukes 

beteende samt över framtiden. 

 (II) 

 

 



 


