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Sammanfattning 
Bakgrund: I dag har ca 30 000 – 40 000 svenskar av schizofreni som är den mest 
svårförstådda psykossjukdomen. Personer som lider av schizofreni är i stort behov av stöd 
ifrån deras närstående. Det är även vanligt att vården lägger över ett stort ansvar på 
närstående när den sjuke är i hemmet. Att vara närstående till en person som lider av 
schizofreni kan vara mycket krävande och ha en stor påverkan på deras livssituation. Det är 
en del av sjuksköterskans roll ta reda på närståendes upplevelse och erfarenhet och att 
involvera närstående i vårdandet för att på så sätt kunna förbättra omvårdnaden av personen 
med schizofreni.  
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att leva med en närstående 
som har diagnosen Schizofreni. 
Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på nio 
vetenskapliga artiklar som analyserades enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet i studien visade att de närståendes upplevelse var mycket komplex och 
varierande. De närståendes upplevelse beskrev oftast genom emotionella upplevelser som 
påverkades utav olika faktorer. De olika faktorerna som påverkade de närstående var 
sjukdomen, stigma, kunskap och stöd. 
Slutsats: I studien framkom det att närståendes upplevelse var väldigt komplexa och 
påverkades av många olika faktorer. De närstående till en person som lider av schizofreni 
upplevde en stark påverkan både på deras livssituation, framtidssyn och emotionella känslor, 
och genom ökad kunskap och stöd kunde deras upplevelse förändras. 

 
 

Nyckelord: kvalitativ, kunskap, närstående, schizofreni, stigma, stöd, systematisk 

litteraturstudie, upplevelser
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Inledning 
Enligt Socialstyrelsen (2018) är det cirka 30 000–40 000 personer i Sverige som är 

diagnostiserade med schizofreni. Tidigare forskning och kunskap har påvisat att schizofreni 

tar en stor del av den psykiatriska vårdens resurser och är även den vanligaste 

psykossjukdomen. Schizofreni ses även som en av de mest svårförstådda psykiska 

sjukdomarna, men efter en långvarig kontakt med personer som lider utav schizofreni kan 

förståelsen för sjukdomen öka och förändras (Ottosson & Ottosson, 2010; Safasi et al., 2007). 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2012) belyser att man 

klarligen kan se att patienter som lider av schizofreni har ett stort behov av sina närstående. 

Det stöd som de närstående ofta ger är ett emotionellt och praktiskt stöd, ibland kan det även 

finnas behov av de närståendes stöd hela patientens livstid (SBU, 2012). 

 
Tidigare forskning har tydligt påvisat att närstående kan ha en direkt inverkan på återfall 

rörande psykos, den psykosociala funktionsförmågan, den medicinska uppföljningen samt det 

allmänna välbefinnandet för patienten. Forskning har även visat att både närstående och 

patienter hade hjälpts av ett tydligt samarbete med vårdpersonalen då de hade kunnat få stöd i 

problematiska områden som de själva inte kunde hantera (Smeby, 2003). Patienter blir idag 

till viss del tillfrågade om deras upplevelse av den psykiatriska vården samt att deras 

upplevelser dokumenteras för att förbättra vårdkvalitén. Detta görs dock inte i samma 

utsträckning när det kommer till närståendes upplevelser, trots att detta är betydelsefull 

information som hade kunnat både utveckla och förbättra vårdkvalitén, både för patienter 

men även för närstående (Schröder, 2012). Då båda författarna har upplevt vikten av 

närstående inom vården och speciellt inom psykiatrin när det kommer till patienter som lider 

av psykossjukdomer valde författarna att fördjupa sin kunskap inom detta området. Därför 

kommer denna studie fokusera på att beskriva närståendes upplevelser och vad som påverkar 

deras upplevelser av att leva med en person med schizofreni. Närstående är en viktig del för 

den grundutbildande sjuksköterskan och hens omvårdnadsarbetet och behövs därför belysas. 

 

Bakgrund 
 

Schizofreni 
Schizofreni är en psykiatrisk folksjukdom och idag finns det cirka 35 000 personer som har 
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vårdats för schizofreni inom heldygnsvård i Sverige någon gång (Mattsson,2010). Det är 

vanligare att schizofreni framträder bland män än hos kvinnor och det är mer vanligt 

förekommande i storstäder än på landsbygden. Vanligen brukar schizofreni framträda i 

åldrarna 15–35. De kvinnor som insjuknar i schizofreni brukar vanligen få det senare än 

männen (Allgulander, 2008, Kapitel 10; Bodén, 2016). 

 
Schizofreni anses vara en psykiatrisk sjukdom som skall pågått i minst sex månader men som 

också uppfyller två av de specifika symtom som finns i Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, Fifth Edition [DSM V], under en månads tid (Tandon et al., 2013). DSM V 

är ett system som används inom psykiatrin för att klassificera psykiska störningar. Symtomen 

ska då ha påverkat så mycket att studier, relationer eller arbete har påverkats. Några av de 

symtom som finns i DSM V är hallucinationer, vanföreställningar osammanhängandetal, 

negativa symtom såsom viljelöshet eller känslomässigt utslätad. Schizofreni är en 

psykossjukdom som gör att man förlorar uppfattningen om verkligheten, vilket även gör att 

man förlorar fokuset på helheten och själva jaget som person (DSM-V, 2015). Det finns tre 

olika huvudformer som schizofreni delas in i, paranoid schizofreni, desorganiserad 

schizofreni och schizofreni med negativa symtom (Skårderud, Haugsgjerd och Stänicke, 

2014, kapitel 18; DSM-V, 2015). Paranoid schizofreni utspelar sig genom vanföreställningar 

och hallucinationer, vilket ofta upplevs igenom röster som diskuterar eller uppmanar till 

saker. Det kan innebära oförstådd storhet, förföljelse eller kontroll och ofta är 

vanföreställningarna egendomliga och orimliga. Desorganiserad schizofreni kommer ofta 

smygandes och utvecklas ofta i ungdomsåren, vilket brukar upplevas genom 

hörselhallucinationer, jagstörning och tankestörningar men även en tillbakadragenhet. 

Kognitiva störningar, känslomässiga störningar, stumhet, försämrat minne och andra 

kognitiva störningar kan också vara olika tecken på en början till desorganiserad schizofreni. 

Schizofreni med negativa symtom brukar utmärka sig genom att en brist på motivation, 

minskat tal, affektiv avflackning och minskat tankemönster. Negativa symtom innebär att 

man förlorar förmågor som man tidigare haft, men ofta kan vara svåra att påträffa. Symtom i 

form av hallucinationer, vanföreställningar och desorganisation brukar benämnas som 

positiva symtom. Detta gör att de positiva symptomen är lättare att upptäcka än de negativa 

symtomen (Ottosson och Ottosson, 2010, kapitel 20; Bodén, 2016). 
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Etiologi för schizofreni 

Några specifika orsaksfaktorer varför en person insjuknar i schizofreni har man ännu inte 

kunnat fastlägga (Mattsson, 2010). Forskarna har länge upplevt en stor utmaning gällande att 

fastställa orsaken till insjuknandet utav schizofreni och kämpar ständigt med att komma fram 

till nya teorier. Det finns teorier som kan bevisa att olika skador eller virusinfektioner under 

fosterlivet eller vid förlossning kan vara en orsak (Mattsson, 2010; Bodén, 2016). Forskning 

har påvisat att arv har en betydande roll för utvecklingen av schizofreni, vilket innebär att 

det biologiska arvet ifrån familj och släktingar kan vara en orsaksfaktor. Det har även 

bevisats att stress kan vara en faktor, utifrån den sårbarhetsmodell som finns så bevisas det 

att vissa personer är mer stresskänsliga än andra vilket gör att alla hanterar stressituationer 

olika. Överkänslighet, skörhet, ökad tendens för negativa affekter och negativ tankespiral 

under stress kan medföra att självkänslan rubbas. Det har också påvisats att i ungdomsåren 

så sker det en social och känslomässig omställning i livet, då ångest, en tillbakadragenhet 

och en rädsla för att dela sina tankar och känslor med andra kan göra att man grubblar 

mycket. Detta kan också vara en orsaksfaktor som kan leda till insjuknande i schizofreni 

(Skårderud, Haugsgjerd och Stänicke, 2014, kapitel 18). 

 

Behandling av schizofreni 

Det finns olika sätt att behandla schizofreni beroende på vilken sort samt i vilket skede 

sjukdomen befinner sig i (Allgulander, 2008, kapitel 10). Den medicinska behandling som 

används är neuroleptika både i det akuta skedet, men även som en underhållsbehandling. 

Neuroleptika är ett läkemedel som används för att minska hallucinationer och 

vanföreställningar, det förbättrar även de kognitiva funktionerna vilket förbättrar möjligheten 

till rehabilitering och terapi (Ottosson och Ottosson, 2010, kapitel 36). Detta behövs göras 

eftersom cirka 80 procent av patienterna återinsjuknar. Har man en underhållsbehandling så 

minimeras risken för att man återinsjuknar med 2–3 gånger. Intramuskulära depåinjektioner 

med neuroleptika är det vanligaste att ge eftersom patienterna ofta kan ha svårigheter att ta 

rätt dos av medicinerna, på grund utav sin schizofreni men det finns även de som upplever en 

bättre effekt av depåinjektionerna än utav en tablettbehandling (Bodén, 2016). En annan 

behandling som visat sig ha god effekt för schizofreni är kognitiv beteendeterapi [KBT]. 

Denna finns både som en enskild behandling eller i grupp, denna behandling har påvisats i 

studier kunna minska effekter av vanföreställningar, nedstämdhet, hallucinationer men även 

hjälpt vid den sociala återinpassningen (Allgulander, 2008, kapitel 10). KBT kan även bygga 

upp minnet, uppmärksamheten kan förbättras, men det kan även förstärka effekten av 
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neuroleptika (Ottosson och Ottosson, 2010, kapitel 20). Det finns även en behandling där 

man involverar familjen som kallas, psykoedukativt familjearbete, vilket innebär att man vill 

lära familjen om schizofreni och ser dem som en betydelsefull resurs för personen som 

insjuknat i schizofreni. De närstående är osäkra på många saker, framtiden och hur man skall 

hantera situationer, ansvarstagande med mera. I familjer med en familjemedlem som 

insjuknat i schizofreni kan det vara utav vikt att tillsammans verbalt kommunicera 

tillsammans med personal och tillsammans lära sig mer om sjukdomen och arbeta framåt 

tillsammans med stöd från personal (Skårderud, Haugsgjerd och Stänicke, 2014, kapitel 18; 

Bodén, 2016). 

 
 

Närstående 
Enligt Socialstyrelsen (u.å) är begreppet närstående främst en definition av familj eller andra 

nära anhöriga. Begreppet närstående kan syfta på följande personer: make/maka, 

sammanboende, registrerad partner, barn, föräldrar, syskon, far-morföräldrar, makes barn 

som ej är ens egna och/eller när vän. Socialstyrelsen (u.å) skriver även att generellt kan hälso-

och sjukvårdspersonal utgå ifrån att en närstående är en person som frivilligt följer med den 

drabbade personen till sjukhuset utan att tjäna på det eller kräva annan kompensation. 

Kirkevold (2003) beskriver att närstående kan ses som en grupp individer som förs 

samman av olika typer av strukturer, funktionella och/eller känslomässiga band. Kirkevold 

beskriver även att denna sammansättningen är något som förändras över tiden. 

Utvecklingsperspektivet innebär att de närstående är en enhet med olika uppgifter och 

funktioner som kan förändras men även variera över tid, vilket i sin tur drabbar den 

enskilda personens roll och uppgifter i sammanhanget. Inom sin yrkesprofession som 

sjuksköterska möter man familjer i alla faser av livscykeln, inte minst när det kommer till 

omhändertagande av en närstående. Beroende på vilken fas och var i livet de närstående 

befinner sig i samt hur situationen ser ut som styr vilket omvårdnadsbehov de närstående är 

i behov av. De närstående har oftast den främsta rollen i förebyggande och hälsofrämjande 

uppgifter när det kommer till deras närstående, speciellt när det kommer till barn och 

ungdomar. De närstående har även den primära diagnostisering- och 

behandlingsfunktionen för den drabbade personen, eftersom de närstående ofta står främst i 

ledet för att bevittna en persons symtomutveckling eller skada. Kirkevold lyfter även fram 

att det är de närstående som gör den första bedömningen av situationens allvarlighetsgrad, 

omfattning och avgör om situationen kräver professionellt stöd. De närstående har därför 

en avgörande roll för att garantera adekvat behandling vid behov, detta ansvaret kan både 
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vara krävande och ha en tyngande uppgift för de närstående. När man pratar om 

närståendes uppgift rörande vård och omsorg inkluderar detta både praktisk hjälp, 

emotionellt stöd och kontakt, olika former av tillsyn och trygghetsskapande åtgärder och 

assistans i eventuell kontakt med professionella hjälpmedel. Närståendes stöd kan påverka 

den drabbade individens hälsa både i positiv och negativ riktning. Tidigare forskning har 

visat att emotionellt stöd och aktiv bekräftelse ifrån närstående är ett viktigt perspektiv när 

personer utsätts för stress. Socialt stöd från närstående kan vara både ömsesidiga 

förpliktelser, omsorger och praktiska insatser men även råd och vägledning, förebygga 

sjukdom samt främja tillfrisknande och anpassning till det dagliga livet (Kirkevold, 2003; 

Butler, Berry, Varese, Bucci, 2019). Inverkan av emotionellt stöd kan ses i Butler, Berry, 

Varese, Bucci (2019) studie där de undersökte det emotionella stödets påverkan på 

patienter med psykoser. I studien kunde man se ett blandat resultat när det kom till 

emotionellt stöd från närstående till patienter som lider av psykos. I vissa fall hade det 

emotionella stödet en positiv inverkan då det minskade risken för återfall av psykoser, men 

i andra fall kunde man inte urskilja ett samband mellan stödet och återfallet. Liknande 

resultat fick studien genomgående både när det kom till hantering av symtom, risk för 

suicid och den sjukes självförtroende. I studien visade antingen resultatet ett positiv effekt 

av emotionellt stöd eller ingen märkbar påverkan dock visades inga negativa konsekvenser 

uppstå av det emotionella stödet i denna studie (Butler, Berry, Varese & Bucci, 2019). Det 

är inte bara stöd som kan ha en positiv och negativ inverkan på individer utan även 

kunskap detta belyser Safasi et al (2007) i sin studie rörande närståendes kunskap angående 

schizofreni relaterad till deras subjektiva upplevelse av börda. I studien kunde man utskilja 

ett samband mellan kunskap och börda. I studien framkom det att mängden kunskap om 

den närståendes sjukdom ofta skapade mer börda för familjen vilket i sin tur ledde till 

social avgränsning från personen. Detta i jämförelse med närstående som inte innehav lika 

mycket kunskap om schizofreni. Detta vissar att kunskap både kan ha en positiv och 

negativ inverkan på närstående (Safasi et al., 2007). Närstående till en person som 

insjuknat i schizofreni får ofta bära ett mycket stort ansvar. Oftast känner de närstående den 

sjuke personen bäst och kan ge sin erfarenhet av hur det är att ta hand om sin sjuke 

närstående på bästa sätt, vilket kan underlätta, förbättra vården och omsorgen av den sjuke 

personen som ges utav vårdpersonalen. En viktig del för de närstående vid omsorgen av sin 

sjuke närstående är stöd, vilket typ av stöd som en närstående kan behöva är väldigt 

individuellt och ges utifrån vilken situation stödet anses behövas (Socialstyrelsen, 2018). 
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Sjuksköterskans ansvar gentemot närstående 
I Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning gällande den legitimerade 

sjuksköterskan och hens ansvar har närstående en stor plats. Kompetensbeskrivningen 

beskriver den legitimerade sjuksköterskans ansvar rörande omvårdnad, de sex 

kärnkompetenserna och hens pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsarbetet 

är sjuksköterskans primära ansvar, vilket innebär att sjuksköterskan självständigt med hjälp 

av medarbetare och i samarbete med patienten och hens närstående ansvarar för bedömning, 

diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av det aktuella omvårdnadsarbetet 

rörande patienten. Det är alltså sjuksköterskans ansvar att involvera patientens närstående i 

hens vård för att på så sätt påbörja ett partnerskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En 

av sjuksköterskans sex kärnkompetenser som också nämns i kompetensbeskrivning är 

personcentrerad vård (MacCance & MacCormack, 2015). Personcentrerad vård innebär att 

både patient och närstående blir uppmärksammade och förstådda som individer med 

individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar. Sjuksköterskan ska även värna 

om de närståendes integritet och värdighet. En annan kärnkompetens som är viktig för både 

sjuksköterskan och närstående är samverkan i team. Samverkan i team handlar främst om 

att ta vara på allas kompetenser, skapa en bra kontinuitet och ha en god kommunikation för 

att kunna skapa ett bra gemensamt lärande samt ett beslutsfattande för att på så sätt uppnå 

en god och säker vård. Då närstående är en stor del av patientens liv och ofta har mycket 

kunskap både rörande patienten själv och hens sjukdomsutveckling är det av stor vikt att 

involvera de närstående i teamet. Det är även viktigt som sjuksköterska att ha en god 

kommunikation med hela teamet det vill säga både medarbetare, patient och närstående. 

Sjuksköterskan behöver vara respektfull, lyhörd och empatisk gentemot de andra i teamet 

(Berlin, 2015; MacCance & MacCormack, 2015; Chen & Greenberg, 2004) 

 
 

Upplevelse 
Upplevelse är en föreställning gällande hur människor upplever omgivningen och världen 

runt omkring sig. En upplevelse kan vara annorlunda beroende på vilken situation och vem 

den upplevs utav (Dahlberg & Segersten, 2010, kapitel 3). Även Travelbee (1971, kapitel 8) 

lyfter fram är varje människa unik, vilket innebär att varje upplevelse är individuell. Det gör 

att man aldrig heller kan ha en full förståelse eller kan tyda någons upplevelse fullt ut. 

Cullberg (2005) betonar att katastrof ofta kan vara en upplevelse som en familj upplever när 
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en familjemedlem har insjuknat i schizofreni. I föreliggande studie har de tre källornas 

definition av upplevelse valts att användas för att få helhetsbild. 

 
 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 
I Joyce Travelbees (1971) relationsteori är närstående en aspekt som ofta benämns och ses 

som en betydelsefull del utav vården. Travelbee uppmärksammar de närståendes roll i 

patientens liv men ser även de närstående som en egen individ. Travelbee menar på att 

sjuksköterskans ansvar är att uppmärksamma de närstående, genom att göra detta så kan de 

närstående och patienten främjas av detta. Enligt Travelbee är sjukvården en process som 

påverkar alla människor där sjuksköterskan ska stödja individen, närstående eller samhället 

genom att förebygga eller hantera de olika upplevelser som rör sjukvård och lidande. Då 

Travelbee också lyfter fram risken om att närstående blir påverkade på olika sätt av patienten 

samt har en stor roll i vården, så kan sjuksköterskan fortfarande ha ansvar rörande 

involvering och stöd till de närstående. Travelbee menar på att genom att stötta och involvera 

de närstående i vården så kan de sedan stödja och uppmuntra patienten i frågan. Vilket 

Travelbee betonar gällande sjuksköterskans ansvar när det kommer till att stödja både 

individen, men även stödja de närstående för att kunna finna mening med den nya tillvaron 

som kan upplevas vara påfrestande. Ett av de viktigaste redskapen en sjuksköterska kan jobba 

med är kommunikation enligt Travelbee. Kommunikation ses som en ömsesidig process 

mellan två personer där man kan dela och förmedla olika tankar och känslor. Det är enligt 

Travelbee genom kommunikation som man kan uppnå målet för omvårdnad- vilket är att 

hjälpa patienten att bemästra sin sjukdom, sitt lidande samt finna en mening i sin upplevelse 

(Travelbee, 1971). 

 
 

Problemformulering 
Trots att kunskap finns om närståendes betydelse för den psykiatriska vården och patienten, 

så brister ofta både vården och samhället i att uppmärksamma de närståendes upplevelse av 

deras livssituation. Schizofreni är den mest svårförstådda psykossjukdomen, med ca 30 000–

40 000 diagnostiserade personer i Sverige. De närstående till personer som insjuknat i 

schizofreni får oftast ta ett stort ansvar för omsorgen i hemmet, vilket kan ha en stor påverkan 

på deras liv. Idag blir patienter till viss del tillfrågade om deras upplevelse av vården och 

detta blir dokumenterat, dock finns det få dokumenterade uppgifter som lyfter närståendes 

perspektiv av den psykiatriska vården. Trots detta så ses närstående som en samarbetspartner 



12  

i utvecklingen rörande vårdkvaliteten inom den psykiatriska vården. Närståendes synpunkter 

har en särskild vikt när det kommer till att utveckla och förbättra vården, då de närstående 

kan ha en synvinkel av vården som inte vårdpersonalen ser och vilket i sin tur kan leda till 

förbättring av den psykiatriska vården. På grund av den bristande forskningen rörande 

närstående upplevelse av att leva med en person som har diagnosen Schizofreni, så valdes det 

i denna studien att beskriva de närståendes upplevelse av situationen. Förhoppningen med 

denna studien är att få en djupare förståelse och kunskap om närståendes upplevelse för att 

kunna vidareutveckla vården för både vårdpersonal, patienter och för de närstående. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att leva med en närstående som har 

diagnosen Schizofreni. 

 
Metod 

 
Design 
I föreliggande studie valdes det att genomföra en systematisk litteraturstudie med en 

kvalitativ ansats vilket speglar studiens syfte. Studien utgick från en induktiv ansats eftersom 

målet med studien var att beskriva deras upplevelse. Enligt Kristensson (2014, kapitel 8) har 

oftast en kvalitativ forskningen en induktiv ansats, eftersom detta speglar personers 

upplevelser eller uppfattningar rörande ett specifikt fenomen. Kristensson beskriver även att 

en systematisk litteraturstudie genomförs i tydliga steg och strävar efter att kunna eftersöka, 

granska och sammanställa all relevant litteratur för studien. Enligt Kristensson så höjs 

kvalitén för studien samt ökar resultatets tillförlitlighet om man utgår från ett systematiskt 

arbetssätt. 

 
Datainsamling och urval 
De elektroniska referensdatabaserna som användes för sökningen gällande de vetenskapliga 

artiklarna var CINAHL och PsycARTICLES. CINAHL är en databas som är omfattande 

inom framförallt området vårdvetenskap (Kristensson, 2014, kapitel 11). 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver att CINAHL innehåller referenser till 

vetenskapliga artiklar från omvårdnadstidskrifter och ansågs därmed vara relevant till 

studien. PsycARTICLES är en databas som innehåller vetenskapliga artiklar utifrån 
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psykiatriskrifter och i fulltext som därmed ansågs ha relevans för studien (American 

Psychological Association, 2019) Sökorden som användes var: schizophrenia, family 

experience, caregivers experience, parents experience, siblings experience, spouse 

experience, friends experience, partner experience och significant other experience. I 

CINAHL testades Cinahl Headings, som är en ämnesordlista skapad av CINAHL och 

därigenom få fram artiklar som eventuellt kunde svara på syftet till studien. Dock hade 

ämnesordlistan inga förutbestämda sökord relevanta för vår sökning. Enligt Willman 

et al. (2006) skall olika sökord användas och kan underlätta sökningen genom att 

artiklar som inte svarar på studiens syfte kan sorteras bort. Först gjordes alla 

sökningarna separat, sedan användes det booleska sökordet OR mellan alla 

sökningarna förutom schizophrenia. Vilket Willman et al. (2006) beskriver genom att 

göra en kombination emellan dem olika sökningarna och slår ihop dem så kan detta 

bredda sökningen. Därefter så kombinerades sökresultatet och schizophrenia med det 

booleska sökordet AND. Vidare beskriver Willman et al. (2006) genom att använda 

sig utav AND så avgränsar man sökningen till ett mer specificerat område (Se bilaga 

1). Sedan lästes alla 79 titlar som träffarna på sökningen gav, därefter valdes 68 

artiklar ut för att läsa igenom abstrakten på varje artikel. Efter att ha läst igenom de 68 

abstrakt så ansågs 38 artiklar vara aktuella för att läsas i fulltext. Där efter valdes 11 

artiklar ut som ansågs vara relevanta för studiens syfte. Samma förfarande utfördes i 

Psycartikel där 1 artikel blev utvald då den besvarade studiens syfte. För att ytterligare 

försäkra sig om att inte relevant forskning hade missats valde författarna även göra en 

manuell sökning, detta är ett annat sätt att söka information enligt Forsberg och 

Wengström (2017, kapitel 4). Från den manuella sökningen hittades en artikel som 

ansågs kunna besvara syftet. 

 
Enligt Billhult (2017) så finns det olika kriterier för inklusionskriterierna, dessa skall 

användas när artiklar skall inkluderas i studien för att kunna svara på dess syfte. Billhult 

beskriver också exklusionskriterierna, där det finns olika kriterier som används för att se ifall 

artiklarna inte svarar upp till studiens syfte för att då kunna sorteras bort. 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara på engelska, vilket Friberg 

(2006) belyser är det vetenskapliga språket. De vetenskapliga artiklarna som användes i 

studien skulle vara publicerade åren 2009–2019 för att få så aktuell forskning som möjligt. 

Artiklarna skulle också utgå ifrån hela världen. Artiklarna till studien skulle endast utgå ifrån 

de närståendes upplevelse och perspektiv. Med en grund i socialstyrelsens (u.å) definition av 
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närstående kommer den föreliggande studien även inkludera barn som närstående. Både barn 

som är omyndiga men även barn som är myndiga, då de biologiskt är den sjuke personens 

barn oavsett ålder. Valet att inkludera barn i studien oavsett åldern anser författarna ger en 

bredare inblick i problemområdet och är en viktig aspekt att beskriva då detta ingår i den 

grundutbildad sjuksköterskans ansvarsområde när det kommer till närstående. Artiklarna 

skulle inrikta sig på en närståendes upplevelse av att leva med en närståendes schizofreni. 

Artiklarna skulle även vara Peer reviewed vilket Kristensson (2014, kapitel 11) beskriver 

innebär att artiklarna kritiseras utav experter inom ett specifikt område innan publicering sker 

för att tillförsäkra den vetenskapliga relevansen på artiklarna. Exklusionskriterierna för denna 

studien var patientens upplevelse samt inga medicinska artiklar som endast fokuserade på den 

medicinska påverkan på patienten. 

 

Kvalitetsgranskning 
I studien har Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) mall för kvalitetsbedömning för studier 

med kvalitativ metod använts, som är modifierad av Blekinge Tekniska Högskola (se Bilaga 

3). Mallen användes för att kvalitetsgranska de 13 utvalda artiklarnas kvalitet. Mallen utgår 

från ett poängsystem där max poängen är 15. Mallen är uppbyggd på 15 frågor där man kan 

svara ja, nej eller vet ej. Varje ja ger 1 poäng och varje nej eller vet ej ger 0, totalsumman 

omvandlas därefter till procent. Ju högre procentsats artikeln erhåller ju högre kvalité har 

artikeln. Granskningspoängen delas upp i 3 delar, grad I- hög (80–100%), grad II- medel 

(70–79%) och grad III- låg (60-69%). Efter kvalitetsgranskningen blev resultatet tre artiklar 

med medelhög och tio artiklar med högkvalitet. Endast artiklar av hög kvalité valdes att 

användas i studien för att försäkra oss om kvalitén på forskningen. 

 
 

Dataanalys 
De tio artiklarna som återstod efter kvalitetsgranskningen gick sedan vidare för att analyseras 

med Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Innehållsanalys används 

för att på ett effektivt sätt bearbeta texterna utifrån ett strukturerat arbetssätt, och för att på så 

sätt kunna identifiera mönster samt likheter och skillnader i texten (Kristensson 2014, kapitel 

8). Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys utgår från att meningsenheter 

identifieras och väljs ut från artiklarnas resultat, vilket gjordes genom att båda författarna 

läste igenom de valda artiklarna flertal gånger enskilt och därefter markerades valda 

meningsenheter ut som svarade på studiens syfte. De valda meningsenheterna gicks sedan 
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igenom av båda författarna gemensamt och översattes till svenska. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ska de valda meningsenheterna sedan kondenseras, vilket innebär att de ska 

kortas ner utan att förlora meningens betydelse. Även kondenseringen av meningsenheterna 

skedde gemensamt. Efter kondenseringen tilldelade författarna varje kondensering en kod, 

även detta skedde gemensamt. En kod är en kort sammanfattning som består av endast ett ord 

eller några fåtal, koden kan även benämnas som en etikett för meningsenheten (Graneheim 

och Lundmans, 2004). Därefter lästes alla koder igenom gemensamt av författarna för att 

finna likheter och skillnader bland koderna. Koderna som hade en likhet delas därefter in i 

underkategorier och kategorier. Kategorierna ska spegla kodernas betydelse och bilda 

rubriker i resultatet, detta skedde i enlighet Graneheim och Lundman (2004). De valda 

koderna och kategorierna studerades för att försäkra sig om deras relevans och kompatibilitet 

(se bilaga 2). 

 

Forskningsetiskt övervägande 
Det forskningsetiska övervägandet är det etiska övervägandet som ska göras inför och under 

genomförandet av studien (Kjellström, 2017). Enligt Kjellström ska det finnas ett etiskt 

övervägande genom hela studie, från ämnesval och frågeställning till genomförande samt 

spridning av studien. Detta tog författarna hänsyn till under arbetet med föreliggande studie 

och kontrollerade detta under kvalitetsbedömningen. Kristensson (2014, kapitel 4) belyser att 

ett etiskt övervägande innebär bland annat att ett uppsatsarbete eller en studie inte får riskera 

att skada eller kränka berörda personer. För att minimera risken för etiska dilemman och 

uppnå de bästa forskningsetisk frågorna betonar Kristensson användningen av de fyra 

centrala principerna: autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen samt 

rättviseprincipen. Alla utvalda artiklar i studien hade ett etiskt övervägande och artiklar som 

inte innehöll ett etiskt övervägande exkluderades från studien vilket kontrollerades under 

kvalitetsbedömningen. För att minimera riskerna för etiska dilemman i arbetet utgick även 

författarna från de fyra etiska principerna som Kristensson (2014, kapitel 4) lyfter fram. 

Detta hade författarna i åtanke under datainsamlingen för att kontrollera att studierna var 

etiskt försvarbara och att berörda personer inte påverkat negativt i eller av studien. 

Författarna till föreliggande studie kontrollerade även att resultaten i de valda studierna inte 

var vinklade för forskarnas egna vinning. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ska alltid 

en studies nytta övervägas i relation till risken den genomförda studien kan medföra. För att 

inte riskera skada är det viktigt att ha i åtanke att den berörda personen alltid går förre 

samhällets och vetenskapens behov av forskning. Genom den föreliggande studien 
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diskuterade författarna den eventuella risken och nyttan med studien. Nyttan med studien 

ansåg författarna vara den nya forskningen och kunskapen som framkommer genom 

resultatet för att på så sätt förbättra vården för samtliga parter. De eventuella riskerna studien 

kunde medföra ansåg författarna vara små i jämförelse med nyttan studien kunde bidra med. 

 

Resultat 
Utifrån den genomförda innehållsanalysen presenterades fyra huvudkategorier: Känslan av 

sorg och oro för framtiden, Social påverkan, Behov av kunskap och information och Behov 

av stöd. Samt fyra underkategorier: Att känna sorg, Att känna oro för framtiden, Att förhålla 

sig till stigmatisering och Att leva i social isolering (se figur 1). Dessa kategorierna framtogs 

för att beskriva upplevelsen att leva med en närstående som har diagnosen schizofreni. 

Figur 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

 

Känsla av sorg och oro för framtiden   
 
Att känna sorg  

Majoriteten av personer som har en närstående med diagnosen schizofreni beskriver att de 

upplevde en sorg. Vidare beskriver dom att sorgen var som störst vid första insjuknandet 

samt vid diagnostiseringen av schizofreni (Hernandez & Barrio., 2015; Nieto-Rucian & 

Furness, 2018; Olwit, Musisi, Leshabari, & Sany., 2015). Känslan av sorg var den vanligast 

känslan hos de närstående, därefter kom både stressrelaterade känslor, ilska och en 

existentiell smärta. De närståendes upplevelse av sorgen varierande i intensitet under 

sjukdomsperioden. Flertalet av de närstående beskriver att första insjuknandet och första 

inläggningen på en psykiatrisk avdelning som den smärtsammaste upplevelsen dom har 

erfarit. De beskrev starka känslor av emotionell smärta och sorg.  Det fanns många faktorer 

som påverkade sorgen de närstående kände, dessa faktorer var följande: en ändlös 

omvårdnadsroll, förändring i beteendet hos den sjuka, kriser relaterat till schizofreni, 

utomståendes fördomar, förluster av sociala relationer. Många närstående beskrev att de 
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upplevde en kronisk sorg (Mizuno et al, 2013., Olwit et al, 2016., Takataya, Kamizawa, 

Sakai och Yamazaki., 2013). De närstående vittnade även om att de inte bara påverkas 

emotionellt utan även upplevde fysisk påverkan. De närstående upplevde sorgen så stark att 

den resulterade i en existentiell smärta relaterat till känslan av förlust. En del mödrar såg det 

enklare att själva dö än att se sina barn i de sämre skoven av sjukdomen. Det förekom även 

att närstående jämförde sin sorg med bortgången av en person man håller kär (Mizuno et al., 

2013). Även Hernandez och Barrio (2015) beskriver känslan av förlust hos de närstående och 

även i denna studien kan man se jämförelser till ett dödsfall. Sorgen och stressen som de 

närstående upplevde resulterade i både psykiska och fysiska hälsoproblem. Många 

närstående rapporterade känslor av djup sorg och depression och andra rapporterade att de 

hade fått högt blodtryck och kunde känna bröstsmärtor relaterat till sorg, ångest och stress. 

Även Mizuno et al., (2013) beskriver att de närstående inte bara blev emotionellt påverkade 

av situationen utan att det även påverkade dem fysiskt. Psykiskt och fysiskt våld kunde 

förekomma vilket också skapade sorg och rädsla för de närstående (Hernandez & Barrio, 

2015). 

 

Att känna oro för framtiden 

Den generella oron för framtiden kunde uppkomma på grund utav olika faktorer. Många 

närstående kunde känna en stark oro över vad framtiden skulle utvisa, både för dem själva 

med även för deras sjuke närstående. De oroade sig även för den sjukes möjlighet att ta hand 

om sig själv och sin egenvård, men kände också en oro för vem som skulle ta hand om den 

sjuke närstående när dem dör eller blir för sjuka själva (Hernandez & Barrio, 2015; 

Krupchanka et al., 2017; Mizuno, Iwasaki, & Sakai, 2011; Mizuno et al., 2013; Yang et al., 

2017). Barnen vars föräldrar hade schizofreni oroade sig ofta för att deras föräldrar inte skulle 

bli bättre, vilket ledde till att de oroade sig för sin egen framtid. Barnen oroade sig också för 

att bli omplacerade i fosterhem eller att själva utveckla en psykisk ohälsa i framtiden på 

grund utav ärftlighetsrisken (Dam & Hall, 2016; Nieto-Rucian & Furness, 2018). De 

närstående beskrev även en känsla av hopplöshet gälade framtiden när den sjuke närstående 

fick biverkningar av sin medicinering eller fick återkommande skov i sin sjukdom (Olwit et 

al., 2016). Många av de närstående ifrågasatte sig själva och undrade om dom hade orsakat 

eller kunde ha förhindrat sjukdomen vilket resulterade i deras drömmar om den närståendes 

framtid hade förlorats vilket resulterade i en känsla av förlust och ångest för framtiden. Det 

fanns det även de närstående som upplevde en skam och skuld (Poonnotok, Thampanichawat, 
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Patoomwan, & Sangon., 2016). Många närstående kände att deras nya omsorgsroll skulle 

fortlöpa tills den sjuke avled. Vilket resulterade i upplevelsen av utmattning och svårigheter 

att hantera situationen (Hsieh, Lee, & Chen, 2017). Närstående upplevde även en stark känsla 

av medlidande för den sjuke personen i synnerhet vid psykotiska symtom eller vid inläggning 

och tvångsvård. Medlidandet var grundat i en känsla av kärlek till patienten. Många 

närstående vittnade om en villkorslös kärlek till deras sjuke närstående även fast de var i en 

svår situation. De närstående beskriver att deras kärlek var en drivkraft för att kunnat stötta 

och hjälpa den sjuke närstående, främst under de sämre skoven (Dam & Hall, 2016; Mizuno 

et al., 2011; Poonnotok et al., 2016). Många närstående hade som dröm att deras sjuke 

närstående skulle bli bättre, eller att de skulle finna ett botemedel eller lära sig hantera sin 

schizofreni för att kunna återgå till ett “normalt liv”. När patientens psykotiska symtom var 

under kontroll kände närstående en minskad emotionell stress vilket ökade deras hopp om 

tillfrisknande hos den sjuka och minskade oron för framtiden (Dam & Hall, 2016; Poonnotok 

et al., 2016).  

 

Social påverkan 
Att förhålla sig till stigmatisering 

Majoriteten av alla närstående hade upplevt fördomar och okunskap rörande deras 

närståendes sjukdom (Krupchanka et al., 2016). Stigma såg som en börda då både 

närstående, men även den sjuke blev utsatta för negativa kommentarer och fysiska 

handlingar (Hernandez & Barrio, 2015). Det var inte ovanligt att barnen till föräldrar med 

psykisk ohälsa upplevde mobbning på grund av samhällets fördomar om sjukdomarna (Dam 

och Hall, 2016). Det var både mobbning, utfrysande och brist på förståelse från deras lärare. 

Det var inte heller ovanligt att barnen fick höra mycket fördomar som relaterades till deras 

föräldrars sjukdom, fördomarna gjorde att barnen upplevde att dom hade skapat förälderns 

sjukdom när de hade betett sig illa eller föddes. Hernandez och Barrio (2015) belyser att de 

närstående beskrev att stigman gentemot psykisk ohälsa resulterade i brist på stöd och 

förståelse från utomstående men även från de närmare. Även utomståendes fördomar 

angående orsaken till att patienten blivit sjuk ansågs som en börda för familjen då de ofta 

utsätts för skam och skuld. 

 
Enligt Krupchanka et al., (2016) så kände de närstående ofta en skam över den sjuke 

personen, både över själva diagnosen men även hens beteende. Denna skammen ledde till en 
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känsla av hopplöshet både för deras egna skull men även den sjuke. De närstående vittnade 

om att känslan av hopplöshet och skam på grund av stigma kunde resultera i familjer 

splittringar. Mer än två tredjedelar av den sekundära sociala gruppen i studien uppgav att de 

undvek den sjuke eller tog totalt avstånd från familjen på grund av bristande kunskap 

rörande diagnosen och rädslan för konsekvenserna rörande deras egna privatliv och arbetsliv. 

Dock medförde dessa handlingar ytterligare känslor av skam och skuld hos de närstående. 

När det kommer till den primära social gruppen så rapporterades det att det fanns tendenser 

till splittring av familjen även här. I studien kunde man läsa om flertal familjer som tog 

avstånd från den sjuke personen, då de inte ville förknippas med fördomarna som kom med 

diagnosen schizofreni (Krupchanka et al., 2016). Närstående berättade att de ofta upplevde 

fördomar och okunskap i samhället rörande deras närståendes sjukdom. Många utomstående 

hade tron att den psykiska sjukdomen “smittade” hela familjen och tog därför avstånd från 

hela familjen för att inte råka bli “smittade” eller föra sjukdomen vidare inom sitt egna 

blodsband. Några närstående trodde även att deras nuvarande situation uppstod på grund av 

deras tro, de närstående trodde även att deras karma var dålig eftersom de måste ha 

behandlat sina närstående dåligt eller varit en dålig person i sitt tidigare liv vilket nu 

straffade dem (Mizuno et al., 2013; Poonnotok et al., 2016).6). Mer än två tredjedelar av den 

sekundära sociala gruppen i studien uppgav att de undvek den sjuke eller tog totalt avstånd 

från familjen på grund av bristande kunskap rörande diagnosen och rädslan för 

konsekvenserna rörande deras egna privatliv och arbetsliv. Dock medförde dessa handlingar 

ytterligare känslor av skam och skuld hos de närstående. När det kommer till den primära 

social gruppen så rapporterades det att det fanns tendenser till splittring av familjen även här. 

I studien kunde man läsa om flertal familjer som tog avstånd från den sjuke personen, då de 

inte ville förknippas med fördomarna som kom med diagnosen schizofreni (Krupchanka et 

al., 2016). Enligt Hernandez & Barrio (2015) fann många närstående en lättnad och en 

minskad oro när de förlitade sig på sin tro. Deras religiösa tro gjorde att de fann en mening 

med situationen och fann tröst vid svåra perioder. Krupchanka et al., (2016) skriver att 

förutom tro så fann man andra metoder för att hantera känslorna och stigman de närstående 

kände. De närstående upplevde även att det fanns olika förbättringsarbeten för att minska 

stigman bland annat tillgångar till bra information och möjlighet till assistans för att hantera 

situationen (Krupchanka et al., 2017). Några närstående beskrev även att de inte ansåg att 

sjukdomen var ett problem samt att de såg ingen anledning att skämmas bara för att det var 

en psykiatrisk sjukdom (Mizuno et al., 2011). Barn som var närstående kunde uttrycka en 

känsla av lycka när de vuxit upp i en familj där livet aldrig var tråkigt (Dam & Hall, 2016). 
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Att leva i social isolering 
De närstående upplevde en social påverkan av att leva med en person med diagnosen 

schizofreni. Närstående hade en tendens att begränsa sitt sociala umgänge samt isolera sig 

själv då deras rädsla för stigma från utomstående var påtaglig. Sjukdomen och 

familjesituationen blev en familjehemlighet för många närstående. Rädsla grundades sig i 

oron för att få negativa konsekvenser om utomstående skulle få reda på deras situation. Då 

även deras sociala aktiviteter och arbetsliv kunde ha en negativ påverkan av stigma tog de 

närstående avstånd samt begärde uppsägning från sin arbetsplats (Dam & Hall, 2016; 

Hernandez & Barrio, 2015; Krupchanka et al., 2016; Nieto-Rucian & Furness, 2018; 

Poonnotok et al., 2016). Den vanligaste metoden de närstående använde sig av för att 

förhindra stigma eller negativa konsekvenser var att dölja deras närstående sjukdom. En 

annan metod de närstående valde att använda sig av var att förändra den sjukes beteende samt 

förberedde den sjuke och sig själv på eventuella situationer, detta gjorde bland annat genom 

att få den sjuke att se presentabel ut och tex minska rökande (Krupchanka et al., 2016). Några 

närstående hanterade även stigman genom passiv acceptans och social isolering, då de såg 

deras situation som deras öde, de närstående beskrev även själv undervisning som ett vanligt 

sätt att hantera stigma på (Krupchanka et al., 2017). Mizuno et al., (2013) beskriver även att 

närstående ville att sjukhuset där den sjuke vårdades på skulle vara avskilt från deras 

hemtrakter för att minska risken att bekanta skulle upptäcka var den sjuke befann sig. De 

närstående kände även skam över att vara förknippade med stödorganisationer för psykisk 

ohälsa då de var influerade av stigman i samhället. 

 
 

Behov av kunskap och information  
I början av sjukdomstillståndet hade de närstående ofta svårigheter att begripa vad sjukdomen 

innebar och var ofta i förnekelse, på grund av den bristande kunskapen och informationen 

som var tillgängligt fick de närstående inte det stöd som de behövde. Majoriteten av de 

närståendes kände både förvirring och oro när deras sjuke närstående blev utskriven från 

sjukhuset, på grund av deras bristande kunskap visste de inte hur de skulle hantera 

situationen. Några av de närstående i studien vittnade om att efter 10 år kände det fortfarande 

samma känslor av ovisshet och okunskap rörande sjukdomen (Mizuno et al., 2013). Även 

Hernandez & Barrio (2015) beskriver att de närstående kände att de hade mycket okunskap i 

början av sjukdomstillståndet vilket ledde till chock och rädsla då de inte visste vad som 

hände med deras sjuke närstående eller hur de skulle hantera situationer. Bristen på 

information bidrog till en ökad stress och rädsla hos de närstående och okunskap om hur de 
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skulle kunna stötta den sjuke personen. Ignoransen av psykisk ohälsa ökar närståendes kamp 

för att förstå och hantera samt identifiera psykiska ohälsa. (Dam & Hall, 2016; Krupchanka et 

al., 2017). På grund av den bristande kunskapen de närstående erhöll sökte de sig efter 

alternativ behandling, då de såg psykiatrisk hjälp som en sista utväg (Krupchanka et al., 

2016; Krupchanka et al., 2017; Poonnotok et al., 2016). På grund av deras bristande 

erfarenhet och vårdkunskaper, så upplevde de närstående problematik rörande 

omhändertagande av psykotiska episoder samt att hantera det dagliga medicinintaget och 

förändring av framtida skov. För att kunna hantera sina känslor rapporterade deltagarna att 

information var en viktig del (Poonnotok et al., 2016). 

 
Närstående såg stora svårigheter i att få bra och aktuell information om de olika 

behandlingarna och omvårdnadsbehoven, detta presenterades som ett stort problem från de 

närståendes sida. Förutom att de närstående ansåg att de var svårt att få information upplevde 

de också svårt att prata med sjukvårdspersonalen. De ansåg att sjukvårdspersonalen gav 

motsägande information beroende på vem man samtalade med samt att de fick dålig kontakt 

med personalen (Krupchanka et al., 2016; Krupchanka et al., 2017). En viktig del av 

informationen närstående hade behov av var förståelse för sjukdomen samt 

sjukdomsutvecklingen och eventuella konsekvenser. Även vilka typer av symtom hantering 

som var aktuella var viktiga, men även kunskap om var man kunde få hjälp och stöd vid 

behov. På grund ut av den bristande informationen av vården blev en vanlig källa för 

information personer som var i samma situation som dem själva. Även böcker, 

informationsblad och tv program rörande psykisk ohälsa sågs som bra stöd och information. 

Kunskapen hjälpte dem att hantera sin verklighet samt deras närståendes symtom på ett mer 

effektivt och korrekta tillvägagångssätt (Poonnotok et al., 2016). Det framkom även att 

barnen till föräldrar med schizofreni som hade förstått och accepterat sina föräldrars sjukdom 

kunde hantera situationen bättre, förståelsen ökade bland annat genom information och 

kunskap. Barnen hade ett stort behov av att prata med lärare eller sakkunniga. Barnen som 

fick information beskrev det som mycket användbart/hjälpsamt. Kunskapen gjorde att deras 

emotionella smärta blev mindre intensiv, minskad känsla av isolering och ökad känsla av 

öppenhet och samhörighet med deras närstående (Dam & Hall, 2016; Mizuno et al., 2013; 

Nieto-Rucian & Furness, 2018). Närstående ville ha korrekt information direkt av 

vårdpersonalen även om det var jobbig och tung information. Detta för att bättre kunna 

hantera sina egna tankar och känslor men även för att på bästa sätt kunna stötta den sjuke 

(Mizuno et al., 2013; Poonnotok et al., 2016). Mizuno et al., (2013) beskriver även vikten av 
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att de närstående får korrekt och aktuell information under hela sjukdomen. 

 
Behov av stöd 
Majoriteten av de närstående beskrev att de kände att det var deras ansvar och plikt att ta 

hand om den sjuke närstående i synnerhet när det rörde sig om den primära sociala gruppen. 

Barn som var närstående till en förälder med schizofreni tog ofta ett stort ansvar för den 

övriga familjen, föräldern och hemmet, speciellt under de svåra perioderna. Många av de 

närstående såg även sin ansvarsroll som en börda och att den hade en negativ effekt på deras 

liv (Dam & Hall, 2016; Mizuno et al., 2011; Poonnotok et al., 2016; Yang et al., 2017). 

 
Många närstående vittnade om ett behov att finna stöd hos andra personer, vården eller 

använda sig av andra stödjande metoder. De närstående såg ett positivt stöd i att samtala med 

personer som visade medkänsla och förståelse, både personer med och utan förkunskaper för 

sjukdomstillståndet kunde ses som stöd, bara på olika sätt. De närstående fick ofta 

ekonomiskt, informativt stöd samt emotionellt stöd från deras maka/make, barn eller annan 

partner. Andra personer som de närstående fann stöd hos var familj, vänner och 

kyrkomedlemmar. Det största stödet de fick var sympati och kunde utifrån detta finna tröst 

samt socialt sällskap. Några ansåg även att helande grupper från kyrkan var ett bra stöd. 

Genom stödet de närstående mottog kunde de känna sig mer “normala” (Dam & Hall, 2016; 

Mizuno et al., 2011; Olwit et al., 2016; Poonnotok et al., 2016; Yang et al., 2017). Det 

framkom även se att när den sjuke närstående hade bättre perioder vågade de andra 

närstående ge över en del av ansvaret till den sjuke tex deras medicinhantering och 

medicinförebredelse. Detta kunde i vissa fall leda till nya skov då den sjuke inte alltid kunde 

hantera detta. Även få närstående fick informativt eller emotionellt stöd från vården och detta 

stödet gjorde att de kände sig mer bekväma samt att det gjorde det lättare att hantera olika 

situationer (Mizuno et al., 2011; Poonnotok et al., 2016.) 

 
Sjukvårdspersonalen rapporterades att vara bästa stöd vid behov av medicinering och för att 

minska symtom samt onödiga inläggningar. En minoritet av de närstående såg 

sjukvårdspersonalen som ett bra stöd när det kom till närstående perspektivet och deras 

kronisk sorg (Olwit et al., 2016). Enligt de närstående såg dom positivt på psykiatrisk 

inläggning då det gynnade både den sjuke och den närstående. De närstående kände att den 

sjukes symtom förbättrades under inläggning och de själva kunde tillfälligt slappna av och 

inte oroa sig då de fick stöd (Yang et al., 2017). Istället för att se sjukvårdspersonalen som 
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ett stöd såg majoriteten av de närstående sjukvårdspersonalen som en triggande faktor till 

deras lidande. Ohjälpsamma faktorer som vårdpersonalen gjorde var att utrycka fördomar, 

säga negativa skämt rörande psykisk ohälsa samt skratta när närstående blev sjuka (Olwit et 

al., 2016). De närstående ansåg att det var brist i kommunikationen med vårdpersonalen 

och svårt att få en tid till den sjuke personen samt att de fick felaktig och bristande 

information. 

 
Många närstående vittnade om ett behov av bättre stöd och bemötande från vårdpersonalen 

(Olwit et al., 2016). Ett av de främsta behoven de närstående hade var att få korrekt 

information på ett respektfullt sätt, detta inkluderade råd rörande olika situationer i familjen 

samt information om andra behandlingsalternativ och andra möjligheter. Andra behov de 

närstående upplevde de behövde stöd med var följande: sjukdomsutbildning, 

samhällsutbildning rörande psykisk ohälsa, möjlighet till stöd från professionella samt kunna 

få uppföljningssamtal. (Dam & Hall, 2016; Krupchanka et al., 2016; Olwit et al., 2016; 

Poonnotok et al., 2016). Hälsosystemet sågs som frustrerande, stressande och svåranvändbart 

samt okunskap i de funktionsnedsättningar som kom med psykisk ohälsa. I vissa fall var de 

närstående som besökte en patient på sjukinrättningar, rädda att fråga personalen om vissa 

saker då de trodde att patienten skulle kunna straffas av personalen i senare skede för att dom 

varit besvärliga. Deltagarna var oftast väldigt skeptiska mot en positiv förändring inom den 

psykiatriska vården eller andra relaterade stödåtgärder (Krupchanka et al., 2017). Även 

samhällsstöd som polis sågs som en stor faktor till liknande då de inte hade kunskap eller 

förståelse för psykisk ohälsa, vilket gjorde att de närstående inte fick de stöd de behövde i 

vissa situationer (Olwit et al., 2016). På grund av sin rädsla för sanningen var det inte 

ovanligt att närstående väntade en längre period för att uppsöka vården för hens sjuke 

närstående. De närstående beskrev sedan att stöd från vården och medicinering för att 

symtomlindring hos den sjuke resulterade i en känsla av hopp för framtiden (Krupchanka et 

al., 2016; Mizuno et al., 2013; Olwit et al., 2016).   

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studien var att beskriva upplevelsen av att leva med en närstående med 

diagnosen schizofreni, därför valdes studien att utföras genom en litteraturstudie med en 

kvalitativ ansats. Det ansågs vara en bra metod för detta valda syftet då Kristensson (2017) 
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beskriver att en kvalitativ ansats lyfter individers egna upplevelser. En annan lämplig metod 

som skulle kunna styrka syftet ytligare hade varit en empirisk studie. Genom en empirisk 

studie hade författarna själva kunnat genomföra intervjuer med närstående samt komma med 

följdfrågor, vilket hade kunnat ge ett annat resultat. Då det inte fanns möjlighet att genomföra 

en empirisk studie på grund av högskolans riktlinjer samt bristande tid, uteslöts denna metod. 

Därför valdes det att göras en litteraturstudie med kvalitativ ansats då en kvantitativ ansats 

inte ansågs kunna besvara syftet för studien på likvärt sätt när det handlar om att beskriva 

individers egna upplevelser. Även Kristensson (2014, Kapitel 11) beskriver att de finns 

många fördela att genomföra en litteraturstudie istället för en empirisk studie. Den främsta 

anledningen är oftast att det finns olika behov hos forskare att sammanställa andras 

forskningsresultat för att därefter kunna besvara forskarnas egna syfte. Detta ansåg författarna 

i denna studien var ett effektivt sätt för att besvara deras syfte på vilket gjorde att de valde 

den aktuella metoden. 

 
Enligt Pribe och Landström (2017) finns det alltid en relativistisk medvetenhet om människan 

inom omvårdnadsforskning. För att hantera denna medvetenheten är det av vikt att identifiera 

forskarnas förförståelse för studieobjektet. Förförståelse handlar både om värderingar och 

tidigare erfarenheter både akademisk och utom akademiskt. Författarna i den genomförda 

studien diskuterade och reflekterade över sina tidigare kunskaper och uppfattningar om 

psykisk ohälsa och närståendes betydelse inom vården. Författarna kom fram till att båda har 

erfarenhet då båda studerar till sjuksköterskor. En av författarna har erfarenhet av 

hemtjänsten sedan tidigare samt erfarenheter från praktikerna under utbildningen, men med 

brist inom psykiatri då denna var på en barn- och ungdomsavdelning och stötte ej på 

schizofreni. Den andra författaren har erfarenheterna från utbildningen samt praktiken under 

sjuksköterskeutbildningen, men har även utöver detta haft en anställning inom psykiatri, där 

författaren träffat en del patienter med diagnosen schizofreni men har ingen erfarenhet av 

närstående i samband med situationen. Efter genomför diskussion beslöt författarna att de 

kunde sätta sin förkunskap inom parantes för att minska risken för att influera resultatet. 

Författarna valde att använda sig av triangulering för att minska risken för tolkning. 

Trianguleringen skedde genom att de två författarna samt en utomstående person granskade 

och diskuterade fynden vilket författarna ansåg minskade risken för tolkning.  

 
 

Trovärdighet 

För att kunna bedöma och beskriv den gjorda studiens hållbarhet valde författarna att utgå 
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från Lincoln och Gubas (1984) fyra trovärdighets dimensioner: Tillförlitligheten för en studie 

fokuserar på sanningshalten i det presenterade resultatet och i vilken grad underlaget för 

resultatet har tolkats av författarna. Lincoln och Guba (1984) beskriver triangulering som ett 

bra sätt att öka tillförlitligheten i studien. Triangulering innebär att två eller flera personer har 

analyserat och tolkat underlaget för resultatet tillsammans. Författarna i denna studien läste 

artiklarna separat men gjorde därefter analysarbetet gemensamt, för att minska risken att 

utvalda underlagen blir påverkat av enskilda personers värderingar och förförståelse. För att 

öka tillförlitligheten ytterligare i en studie beskriver Graneheim och Lundman (2004) att man 

kan använda sig av ett varierat urval, detta för att medvetet få ett mer varierat resultat med 

olika perspektiv. Författarna i den genomförda studien valde aktivt att inte utesluta någon av 

de kategorier av personer som ingick i begreppet närstående eftersom alla kategorier av 

personer ansågs relevant för studiens syfte. Detta gjordes för att få ett varierande resultat som 

möjligt för att spegla samtliga närståendes upplevelse. Under sökningsfasen i studien tog 

man hjälp av bibliotekarie för att komma fram till en bra sökmetod. Forsberg och Wengström 

(2017, Kapitel 8) belyser att med hjälp av en bibliotekarie kan man får till en så effektiv 

databassökning som möjligt. För att kunna öka tillförlitligheten i studien ännu mer så valde 

författarna att endast använda artiklar med ett väl formulerat etiskt övervägande. Detta för att 

kunna vara säkra på att inga har blivit negativt drabbade under studierna samt att försäkra sig 

om att författarna har gjort ett korrekt och etiskt försvarbart arbete och inte förvrängt 

resultatet, då det hade kunnat påverka tillförlitligheten i denna studiens resultat. 

 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver vikten av att synliggöra analysprocessen för att på 

så sätt göra tolkningsprocessen så transparant som möjligt. I denna studien har Graneheim 

och Lundmans (2004) innehållsanalys valts att användas detta för att få en så tydlig analys 

som möjligt samt vara textnära under hela processen (se bilaga 2). Då det utvalda underlaget 

var skrivet på engelska behövdes en översättning till svenska ske. Vid översättning finns en 

risk för fel tolkning och fel översättning, för att minska risken för detta använde sig 

författarna av triangulering även här. Författarna tolkade och översatte texterna enskilt och 

eventuella olikheter diskuterades tillsammans för att därefter gemensamt komma fram till 

innebörden av materialet. 

 
Överförbarhet handlar om att resultatet ska vara giltigt i andra sammanhang och situationer 

(Lincoln & Guba, 1984). Graneheim och Lundman (2004) beskriver att överförbarhet handlar 

om att läsaren ska ha möjlighet att själva utför en rimlighetsbedömning av arbetet. Författaren 
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kan då stärka överförbarheten genom att tydligt presentera och beskriva deltagarna och studie 

kontexten. I den genomförda studien valde författarna att inte exkludera olika länder detta gör 

dock att möjligheten för överförbarhet minskar. Då de olika länderna har olika 

sjukvårdssystem och olika syn på psykisk ohälsa varierar resultatet. Länderna som ingick i 

studien är: Taiwan, Japan, Thailand, USA, Uganda, Vitryssland, Sverige, Norge, Finland, 

Storbritannien, Skottland, Belgien, Australien, Canada, Spanien och Iran. Författarna i denna 

studien diskuterade för och nackdelar med det spridda valet av länder och kom fram till att 

variationen av länderna gav resultatet en djupare insyn i problemet. Då författarna var 

medvetna om eventuella risker att länderna har olika sjukvårdssystem samt normer och syn 

på psykisk ohälsa ansåg författarna att de närståendes upplevelser att leva med en person med 

kronisk psykisk ohälsa kunde vara jämförbart oberoende av utomstående faktorer. Författarna 

hade även i åtanke att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle och anser därför att det är 

viktigt att belysa andras kulturer och värderingar, vilket skulle kunna stärka studiens 

överförbarhet i vårt samhälle då det belyser olika synsätt. Författarna anser även att resultatet 

i den utförda studien kan överföras till den kliniska verksamheten när det kommer till 

samtliga kategorier av vårdpersonal för att få en djupare inblick i närståendes upplevelse. 

Författarna anser även att till viss del kan resultatet överföras till andra verksamheter än 

psykiatrin då närståendes upplevelse kan vara liknande vid andra kroniska sjukdomar. Även 

för att öka överförbarhet i studien till andra kontexter valde författarna i urvalet att inkludera 

samtliga som socialstyrelsen beskrev som närstående. Detta gjordes för att få en bredare 

inblick på upplevelsen och inte begränsa överförbarheten. 

 
Giltighet innebär att det utvalda materialet till resultatet har en stabilitet över tid vilket i sin 

tur gör att resultatet får en stabilitet (Graneheim & Lundman, 2004). För att få ett så giltigt 

resultat som möjligt valdes det att starta sökningens begränsningar till att max vara 20 år för 

att kunna få en uppfattning om området därefter valdes endast artiklar inom de senaste 10 

åren, de flesta av artiklarna var dock inom ramen av fem år. Författarna valde att minska 

åldern på materialet med risk att utesluta tidigare forskning var då det framkom att 

psykiatrisk vård har förändrats de senaste åren (Åsberg & Agerberg, 2016). Författarna 

diskuterade hur resultatet skulle kunna förändra med tiden och ansåg att det kunde finnas 

flertal faktorer som påverkade detta. De främsta faktorerna som kunde förändra resultatet 

med tiden ansågs vara utvecklingen av psykiatrisk vård, samhällets syn och kunskap om 

psykisk ohälsa. Trotts dessa faktorer anser författarna att resultatet visar hög hållbarhet över 

tid, vilket ansågs styrka giltigheten. Anledning till att författarna ansåg att arbetet kommer 
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ha en hållbarhet över framtiden men inte förr i tiden är pågrundav av den drastiska 

förändringen av psykiatrisk vård. Patienter med psykisk ohälsa blev förr i tiden inlåsta på 

mentalsjukhus hela deras liv utan kontakt med omvärlden, medan man idag försöker få 

patienter att bli så involverade i samhället och sin egna vardag som möjligt (Åsberg & 

Agerberg, 2016). Författarna diskuterade även om det fanns en möjlighet för en sådan stor 

förändring för psykiatrisk vård som skulle haft den inverkan på patienter och närstående. 

 
Verifierbarhet beskriver hur väl resultatet speglar det insamlade materialet samt i vilken 

utsträckning tolkningar och resultat kan verifieras (Lincoln & Cuba, 1984). För att öka 

kvalitén i studien valde författarna att använda sig av Willman., Stoltz och Bahtsevani, (2011) 

kvalitetsbedömnings mall, och valde att använda sig av material som höll hög kvalitet. I 

föreliggande studie valde författarna att hämta material från PsycARTICLES och CINAHL 

samt manuella sökningar. CINAHL valdes eftersom det är den främsta databasen inom 

omvårdnadsforskning och PsycARTICLES är stor inom psykiatrisk forskning. Författarna 

ansåg att de fick tillräckligt datamaterial från dessa två databaser samt manuella sökningen 

för att svara på syftet och få en mättnad, det diskuterades gällande behovet av att använda sig 

utav PubMed. Detta är en stor databas inom Hälso och sjukvårdsforskning, dock så ansåg 

författarna att PubMed var alltför medicinskt inriktad vilket gjorde att denna exkluderades. 

Genom detta utförande finns en risk att aktuellt material missades men författarna ansåg att 

detta inte har en större inverkan på resultatet. De valda sökorden togs fram genom 

ämnesordlistor för att öka trovärdigheten och få en korrekt översättning. Under 

artikelsökningarna efter relevant material testades olika kombinationer av sökord för att få så 

relevant material som möjligt. Detta ledde till att sökningarna gjordes om flertal gånger då 

mycket irrelevant material framkom. Slutsökningen som valdes att göras ledde till en smal 

inblick men med hög grad av relevans, för att kontrollera att viktigt material inte hade missats 

jämfördes tidigare sökningar och fria sökningar med den slutgiltiga sökningen. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet i denna studien som besvarades i resultatet var att beskriva upplevelsen att leva med en 

närstående som har diagnosen schizofreni. I resultatet framkom fyra huvudkategorier som 

relaterades till studiens syfte, de fyra kategorierna var följande: Känslan av sorg och oro för 

framtiden, Social påverkan, Behov av kunskap och information och Behov av stöd. I 

resultatet framkom vikten av kunskap och stöd relaterat till de närståendes upplevelse som 

två av de centrala fynden och väljs därför att diskuteras då författarna anser att de berör 
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samtliga fynd från resultatet. 

 
I resultatet framkom olika känslor relaterat till de närståendes upplevelse av deras situation. 

Många av de närstående vittnar om starka känslor i början av deras närståendes insjuknade, 

detta kopplade många av dem till okunskapen om sjukdomen och vad framtiden höll. I 

resultatet ser man att många närstående beskyllde sig själva och ansåg att dom kunde vara 

orsaken till sjukdomen. Denna reaktionen kan man koppla till de närståendes okunskap om 

sjukdomen. Okunskapen rörande sjukdomen ledde även till att många närstående inte visste 

hur de skulle hantera den sjuke samt deras nya vardagssituation. Den bristande kunskapen 

resulterade därför i ännu starkare känslor och spädde på deras upplevelse av börda. Denna 

okunskapen de närstående känner kan man se som ett tecken att vården inte har gett de 

närstående de stöd de behöver. Både stöd i form av kunskap men även i andra vardagliga 

situationer. Detta beskriver Maschio et al (2019) är utav vikt att ge de närstående adekvat 

stöd i deras nya situation, utan adekvat stöd kommer de närstående uppleva situationen ännu 

värre. Baserat på Maschio et al (2019) och resultatet i den föreliggande studien kan man se 

sambandet mellan sjukvårdens stöd och närståendes mående. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan ser personerna bakom situationen och anpassar sitt arbetssätt efter deras 

behov. Vilket Travelbee (1971) betonar är viktigt att skapa en mellanmänsklig relation med 

de berörda personerna, för att på så sätt förstå och kunna stödja personerna ut efter hur dom 

upplever situationen. Deras ökade känslor och upplevelser av börda resulterade i sin tur i 

skam och skuld. Skammen som de närstående upplevde ledde till att de isolerade sig från 

sociala sammanhang och begränsade sina egna liv. I andra fall så var det okunskap och 

stigma från samhället som ledde till att närstående valde att isolera sig och inte delta i sociala 

sammanhang, Denna stigman från samhället visade sig i resultatet vara en stor faktor till hur 

närstående upplevde sin situation och påverkade dem i stor utsträckning negativt. Det 

framkommer även i resultatet att denna upplevelsen kan ändras genom rätta förutsättningar 

och kunskap om sjukdomen hos de närstående. Det visade sig dock att i de flesta fallen att 

närstående hade problem med att få tag i informationen och kunskap på ett adekvat sätt, detta 

kan ses som källan i problemet. I resultatet kan man se att de närstående har en önskan att få 

information från vården och i de fallen då dom fått det hade deras oro och rädsla minskat. 

Vilket Chen och Greenberg, (2004) beskriver i sin forskning att närstående upplevde ett stöd 

relaterat till sina känslor och fick mer lugn då dom fick stöd i form av information från 

sjukvården. Även stödgrupper samt familjemedlemmars stöd kunde ge liknande effekter 

visade deras studie. Då både tidigare forskning och resultatet i denna studien beskriver att 
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närstående upplever ett stort behov och att de får en positiv effekt av stöd samt information är 

det viktigt att den ansvariga sjuksköterskan har detta i åtanke. 

 
Många närstående i resultatet beskriver att deras situation och vardag hade underlättats och 

reducerat jobbiga känslor om de hade fått korrekt information om sjukdomen. Även hur de 

skulle hantera hemsituationen efter utskrivning samt hantering av övriga problemområden i 

deras vardag. Även forskning gjort av Li och Arthur (2006) skriver att sjuksköterskor ansåg 

att närstående behövde kunskap om sjukdomen, symtom, medicinens effekt och bieffekter 

vid psykisk ohälsa. Även hur de skulle förebygga eventuella återfall, hur de skulle hantera 

hem situationen, hjälpa den sjuke personen med egen vård både rörande medicinering och 

hantering av sjukdomen samt att få familjen att förstå betydelsen av familjestöd. 

Både närstående och sjuksköterskorna i Li och Arthurs (2006) studie beskriver behovet av 

kunskap till de närstående styrker detta resultatet i föreliggande studie. Majoriteten av 

deltagarna i resultatet ansåg att det var sjukvårdens ansvar att delge denna informationen, då 

många närstående fann det svårt att hitta adekvat information själva. Eftersom det var svårt 

att finna adekvat information valde många att söka alternativ behandling för sjukdomen vilket 

i sin tur kunde leda till negativa konsekvenser då denna behandling inte var evidensbaserad. 

Mycket av den alternativa behandlingen närstående fann var healers och religiösa alternativ. I 

resultatet kunde man även se att information ledde till en ökad kunskap vilket i sin tur ledde 

till minskad isolering och skam i synnerhet om både närstående och omgivningen fick 

informationen. Vilket den svenska sjuksköterskeförening (2017) beskriver är utbildning både 

för patienten, närstående och samhället ett av sjuksköterskans ansvarsområden. Därför är det 

av stor vikt att sjuksköterskan tar sitt ansvar när det kommer till undervisning för närstående 

och samhälle. Detta kommer i sin tur att leda till en minskad börda, skam och en ökad Några 

närstående beskrev även att de inte ansåg att sjukdomen var ett problem samt att de såg ingen 

anledning att skämmas bara för att det var en psykiatrisk sjukdom (Mizuno et al., 2011). Barn 

som var närstående kunde uttrycka en känsla av lycka när de vuxit upp i en familj där livet 

aldrig var tråkigt (Dam & Hall, 2016). Resultatet påvisar även vikten av stöd, stöd var en stor 

del av de närstående upplevelse av att leva med en person med diagnosen schizofreni. Både i 

form att de är stöd till sin närstående men även deras upplevelse av stöd från utomstående så 

som andra närstående eller vänner, vården och övriga samhällsaktörer. De närstående i 

resultatet ansåg att vården var det bästa stödet när det kom till stöd vid medicinering, för att 

minska eller hantera symptomen och undvika onödiga inläggningar. En minoritet av de 

närstående i resultatet ansåg även att vården var ett bra stöd generellt för de närstående och 
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deras kroniska sorg, dock ansåg inte majoritet av deltagarna detta. Det framkom att flertalet 

hade en upplevelse av att vården kunde bidra till lidande då man fick dålig kontakt. De 

närstående upplevde att de fick ett dåligt bemötande av vården. Några närstående i resultatet 

beskrev att viss personal i vården var diskriminerande mot patienter men även närstående och 

de närstående kunde i vissa fall även uppleva en rädsla gentemot vårdpersonal. Vilket går 

emot den svenska hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS nr: 2017:30) då hälso- och sjukvård 

ska ske på lika villkor för hela befolkningen samt ske med respekt för patienten och 

närstående, vilket är något man bör ha i åtanke som sjuksköterska vid bemötandet med 

närstående och patient i vården. Eftersom detta är en svensk lag kan det inte appliceras 

fullständigt på studiens resultat, då resultatet är baserat på olika länder och sjukvårdssystem 

ser olika ut precis som acceptansen rörande psykisk ohälsa variera mycket beroende på land. 

Dock kan man dra en slutsats att sjukvårdspersonalen oberoende av land inte ger de 

närstående det stödet de behöver. Vilket man även kan se som en brist när det kommer till 

sjuksköterskans ansvar rörande personcentrerad vård, då närstående är en stor aspekt när det 

kommer till personcentrerad vård för hens patienter. Genom personcentrerad vård innebär det 

att sjuksköterskan ska ha patientens behov i centrum och detta inkluderas behovet att ha 

närstående som stöd och att de förstår vad som händer. Genom att inte ge bra stöd eller 

genom att diskriminera både patient och närstående ökas närståendes upplevelse av börda och 

känslan att vården inte stödjer dom på de sätt de behöver. 

 
Man kan även koppla att ett stöd vården bör ge de närstående och samhället är kunskap, 

många närstående i resultatet hade en tro att genom kunskap till övriga närstående och 

samhället skulle stigman rörande psykisk ohälsa minska. Resultatet beskriver att närstående 

har olika upplevelser av stigman rörande psykisk ohälsa. Majoriteten av de närstående kände 

en stor skam och isolerade sig själva och den sjuke närstående på grund av stigman de fick 

utstå eller var rädda kunde uppstå. Dock upplevde en minoritet i resultatet att de inte hade en 

större påverkan av stigman som uppkom av samhället. Vilket Muralidharan et al. (2016) 

beskriver i sin studie att majoriteten inte upplevde stigma och samma gällde skammen runt 

sjukdomen deras resultat visade att närstående inte upplevde skam och såg ingen anledning 

att dölja sjukdomen. Detta kan då jämföras med vårt resultat då det motsäger de närstående i 

resultatet eftersom där ansåg majoriteten att stigma hade en stor och negativ inverkan på 

deras liv medan det visade sig inte i Muralidharan et al. (2016) studie. Denna skillnaden 

skulle kunna ha uppstått då materialet i föreliggande studie inte haft några begränsningar i 

valet av länder materialet är taget ifrån, då det kan vara länder med högre stigma kring 
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psykisk ohälsa. 

 
Slutsats 
I litteraturstudien framkom de att upplevelsen att leva med en närstående med diagnosen 

schizofreni var komplext. Upplevelserna var varierande och påverkades av olika faktorer. 

I studien kunde man urskilja de närstående upplevelse av sjukdomen, deras emotionella 

upplevelse och hur dessa påverkades av inre och yttrefaktorer. Faktorerna som hade en 

påverkan på de närståendes upplevelse var vilken information och kunskap de hade samt 

vilket stöd dom fick från familj, vänner, vården och samhället. I studien kan man se vikten av 

att sjuksköterskan uppmärksammar och involverar de närstående för att öka vårdkvalitén men 

även för att förebygga en dålig upplevelse hos de närstående. Baserat på studiens resultat och 

brist på tidigare forskningen rörande närståendes upplevelse att leva med en person med 

diagnosen Schizofreni, så anser författarna i arbetet att det finns en mycket stor nytta i att 

fortgå forskning inom detta område. Genom att öka forskningen kring närståendes upplevelse 

att leva med en person med psykisk ohälsa, kommer både patienter, närstående men även 

vården att främjas då sjuksköterskor kan få en djupare uppfattning av deras livssituation. Det 

skulle även vara utav vikt att mer forskning inom detta området skedde inom Sverige för att 

få en tydligare inblick på hur Sverige ser ut gällande Schizofreni och de närståendes 

upplevelser. 

 
 

Självständighet 
I den genomförda studien valde författarna att dela upp bakgrunden, Viktoria skrev om de 

närstående och Sjuksköterskans ansvar gentemot närstående. Samtidigt skrev Marcus om 

schizofreni och upplevelse delen, därefter valdes den teoretiska referensramen ut och skrevs 

gemensamt. Metoden genomfördes och skrevs gemensamt, även analysarbetet genom arbetet 

skedde tillsammans. Resultat, metoddiskussion och resultatdiskussion skedde även 

gemensamt. 
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Bilaga 1. Databassökningar 
Sökningar i CHINAL 
       
Sökning Sökningskombinationer Datum Antalträffar Abstrakt Fulltext Valda 

1 schizophrenia 15/4-19 12367    
2 family experience 15/4-19 3812    
3 caregivers experience 15/4-19 1480    
4 parents experience 15/4-19 2453    
5 siblings experience 15/4-19 206    
6 spouse experience 15/4-19 221    
7 friends experience 15/4-19 198    
8 partner experience 15/4-19 930    
9 significant other experience 15/4-19 28    

       

 
10 

s2 or s3 or s4 or s5 or s6 or s7 or 
s8 or s9 

 
15/4-19 

 
8347 

   

11 s1 and s10 15/4-19 79 68 35 11 
       

 
 

Sökningar i Psycartikel 
Sökning Sökningskombinationer Datum Antalträffar Abstrakt Fulltext Valda 

1 schizophrenia 16/4-19 1437    
2 family experience 16/4-19 294    
3 caregivers experience 16/4-19 54    
4 parents experience 16/4-19 185    
5 siblings experience 16/4-19 22    
6 spouse experience 16/4-19 14    
7 friends experience 16/4-19 26    
8 partner experience 16/4-19 93    
9 significant other experience 16/4-19 2    

       

 
10 

s2 or s3 or s4 or s5 or s6 or s7 or 
s8 or s9 

 
16/4-19 

 
632 

   

11 s1 and s10 16/4-19 5 5 3 1 
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Bilaga 2. Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet på 
engelska 
 

Meningsenhet översatt till 
svenska 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod 

Underkategori Kategori 
.., being informed of 
the fact that is a severe 
illness would help me 
organize my feelings. 

…, vara informerad om 
faktumet att det är en 
allvarlig sjukdom skulle 
ha hjälp mig att 
organisera mina känslor  

Att vara 
informerad om 
sjukdomen hade 
hjälpt mig  

Information 
som hjälper    

 

Behov av 
kunskap 
och 
information 

Searching for 
information about the 
illness included the 
participants’ actions in 
trying to understand 
schizophrenia, in 
terms of the course of 
the illness, symptom 
management, and 
sources of help. 

Att söka efter information 
om sjukdomen 
inkluderade deltagarnas 
åtgärder för att försöka 
förstå schizofreni, vad 
gäller sjukdomsförloppet, 
symptomhantering och 
hjälpmedel. 

Deltagarna sökte 
information för att 
förstå sjukdomen  

Söka 
information  

 

Behov av 
kunskap 
och 
information 

The knowledge that 
they acquired helped 
them to face the 
reality and deal with 
their child’s symptoms 
more effectively 

Kunskapen som de 
förvärvade hjälpte dem att 
möta verkligheten och 
hantera deras barns 
symptom mer effektivt 

Kunskapen hjälpte 
dom förstå 
sjukdomen  

Kunskap ledde 
till förståelse  

 

Behov av 
kunskap 
och 
information 

Because of their lack 
of experience and 
caregiving skills, they 
experienced agony in 
controlling the 
unstable psychotic  
symptoms, especially 
in maintaining 
medication adherence, 
managing symptoms, 
and preventing the 
exacerbation and 
relapse of psychotic 
symptoms. 

På grund av sin brist på 
erfarenhet och omsorgs 
arbete upplevde de oro 
vid kontrollen av de 
instabila psykotiska 
symptomen, särskilt vid 
upprätthållande av 
läkemedlets hantering , 
hantering av symtom och 
förhindrande av 
förvärring och återfall av 
psykotiska symtom. 

Bristande kunskap 
ledde till oro  

Okunskap  

 

Behov av 
kunskap 
och 
information 

Family members 
usually did not know 
what was happening to 
their loved one when 
symptoms rst 
appeared, leading to 
feelings of 
apprehension and fear.  

Familjemedlemmar visste 
vanligtvis inte vad som 
hände med deras 
närstående när symptom 
först uppträdde, vilket 
ledde till känslor av oro 
och rädsla. 

Okunskapen ledde 
till oro och rädsla  

Okunskap   

 

Behov av 
kunskap 
och 
information 

Ignorance of mental 
illnes increases the 
childrens struggle to 
understand, recognise 
and manage their 
parents illnesses.  

Okunnighet om psykiska 
sjukdomar ökar barnens 
kamp för att förstå, känna 
igen och hantera sina 
föräldrars sjukdomar. 

Okunnighet ökar 
barnens kamp att 
förstå sjukdomen.  

Okunskap   

 

Behov av 
kunskap 
och 
information 
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Bilaga 3. Granskningsprotokoll 
  

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid 
Blekinge Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. 
(2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

Artikelns    författare/titel   ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Tidskriftens bedömningssystem Peer review 

Double blinded Singel blinded Ej angivet 
 

Finns det ett tydligt syfte? Ja Nej Framkom ej 
Karaktäristika för 
informant 

Ålder    …………………………………………….. 
Antal    …………………………………………….. 
Man/kvinna    ……………………………………… 

Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 
Finns etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej 
Urval 
- Relevant? Ja Nej Vet ej 
- Strategiskt? (om tillämpligt) Ja Nej Vet ej 
Metod för 
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 
-datainsamling tydligt 
beskriven? 

Ja Nej Vet ej 
 

Ja Nej Vet ej 

- analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 
Giltighet 
- Är resultatet logiskt och 
begripligt? 
- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

Ja Nej Vet ej 
 

Ja Nej Vet ej 

- Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej 
Kommunicerbarhet 
-Redovisas resultatet klart 
och tydligt? 
-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram? 

Ja Nej Vet ej 
 

Ja Nej Vet ej 

-Genereras teori? Ja Nej Vet ej 
 

Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%)  
Totalpoäng:…………………. 

 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 



40  

 
 
 

Bilaga 4. Artikelöversikt 
 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Olwit, C., Musisi,S., 
Leshabari, S., & Sany, I. 

Chronic Sorrow: Lived 
Experiences of 

Djupgående intervju 
med 7 av deltagarna 
och gruppintervju 
med resterande. 

22 deltagare, 5 maka/ make, 9 syskon, 
6 föräldrar (mammor) och 2 barn. 

Hög 

2014 Caregivers of   
Uganda Patients Diagnosed   

 With Schizophrenia   
 in Butabika Mental   
 Hospital, Kampala,   
 Uganda.   

Krupchanka, D., Kruk, N., Experience of stigma in 
private life of relatives of 
people diagnosed with 
schizophrenia in the 
Republic of Belarus 

En kvalitativ 
intervjustudie 
inklusive en 
pilotstudie först 

20 närstående: 40 % mamma, 20% 
pappa, 10% make/maka, 10% barn, 
20% övriga bärstående tex kusiner 
m.m. 

Hög 
Murray, J., Davey, S.,  
Bezborodovs, N., Winkler,  
P., & Sartorius, N.  
2016  
Republic of Belarus  

Krupchanka, D., Kruk, N., Experience of stigma En kvalitativ 
litteraturstudie med 
induktiv ansats 

20 närstående, 8 mammor, 4 pappor, 2 
make/maka, 2 barn och 4 andra 
närstående 

Hög 
Sartorius, N., Davey, S., in the public life of  
Winkler, P., & Murray, J. relatives of people  
2017 diagnosed with  
Republic of Belarus schizophrenia in the  

 Republic of Belarus  
Yang, C., Hsieh, M., Lee, L., & 
Chen, S. 

Experiences of caring for 
a sibling with 

Semistrukturerade 
djupgående intervjuer 

10 syskon Hög 

2017 schizophrenia in a    
Taiwan Chinese context: A    

 neglected issue.    
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Mizuno, E., Takataya, K., 
Kamizawa, N., Sakai, I., & 

Female Families’ 
Experiences of 

2 gruppintervjuer 
med 7 och 4 
deltagare. 

11 deltagare, mellan åldrarna 37-76 
år. 

Hög 

Yamazaki, Y. Caring for Persons   
2013 With Schizophrenia.   
Japan    
Dam, K., & Hall, E. O. C. 
2016 

Navigating in an 
unpredictable daily 

En kvalitativa 
litteraturöversikt 

Baserat på 22 artiklar Hög 

 life: a metasynthesis    
 on children’s    
 experiences living    
 with a parent with    
 severe mental illness.    

Hernandez, M., & Barrio, C. Perceptions of Djupgående intervju 
på en tid mellan 30- 
110 minuter. 

25 föräldrar, 17 mammor, 8 pappor. Hög 
2015 Subjective Burden   
Thailand Among Latino   

 Families Caring for a   
 Loved One with   
 Schizophrenia.   

Poonnotok, Struggling to Restore Djupgående intervju 25 föräldrar Hög 
P.,Thampanichawat, W., Normalcy: Thai    
Patoomwan, A., & Sangon, Parents’ Experiences    
S. in Being Caregivers    
2016 of Children with    
Thailand Early Schizophrenia.    
Mizuno, E., Iwasaki, M., & Subjective Semistrukturerade 

intervjuer som varade 
i ca 50 minuter. 

12 makar Hög 
Sakai, I. Experiences of   
2011 Husbands of Spouses   
Japan With Schizophrenia:   

 An Analysis of the   
 Husbands’   
 Descriptions of Their   
 Experiences   
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Nieto-Rucian, V., & Furness, The experience of Djupgående intervju 6 deltagare, 3 män och 3 kvinnor Hög 
P. J. growing up with a    
2018 parent with    
Spanien schizophrenia—A    

 qualitative study    
 
 


