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Sammanfattning  

Syftet var att utifrån familjemedlemmars perspektiv, beskriva upplevelser och hantering av att ha en 

familjemedlem med diagnosen schizofreni. Metoden tillämpades till vald design, där material till 

litteraturstudien söktes via databaserna Cinahl, MEDLINE och PsycINFO. Studiens underlag bestod 

av 13 artiklar av både kvalitativ och kombinerad ansats, som efter granskning och analys valdes till 

resultat. Resultatet presenterades genom två kategorier följt av fem subkategorier och visade att 

sjukdomens medförda beteendeförändring upplevdes som förlust av den person den drabbade en 

gång var. Känslor som förvirring och förtvivlan upplevdes till följd av den drabbades främmande 

personlighet. Situationen uppgavs som känslomässigt komplicerad, med svårighet att göra 

tillståndet begripligt och hanterbart. I takt med sjukdomens utveckling, upplevdes den drabbades 

förmåga till självständighet minska. Ansvaret att stötta den drabbade, föll på familjemedlemmarna 

som uppgav svårigheter med att uppnå en tillfredställande balans i vardagen. Känslor som skuld, 

hopplöshet och enorm belastning upplevdes till följd av ansvaret att försöka tillmötesgå den 

drabbades och övriga familjemedlemmars behov, samtidigt som de försökte förhindra brutna band 

inom familjen. Sjukdomen upplevdes påverka hela familjen och inte enbart den drabbade. För att 

kunna leva med den omfattande förändring som sjukdomen medförde, uppgav familjemedlemmarna 

vikten och behovet av stöd både inom och utanför familjen.  

 

Nyckelord: ansvar, familjeperspektiv, hantering, schizofreni, upplevelse  

Keywords: experience, family perspective, managing, responsibility, schizophrenia   
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INTRODUKTION  

Ämnet psykiatri och omvårdnad inom psykiatrisk vård, upplevdes av uppsatsförfattarna som 

något som behandlats i liten utsträckning i sjuksköterskeprogrammet. Vidare upplevdes att 

anhörigas del i den drabbades vård fått liten uppmärksamhet under utbildningen. Med detta som 

grund ville uppsatsförfattarna därför öka kunskapen kring detta. Uppsatsen har utgått från ett 

vårdvetenskapligt perspektiv med familjemedlemmarnas livsvärldsperspektiv som utgångspunkt. 

Dahlberg och Segesten (2010) har beskrivit detta som att beskriva och förstå världen så som den 

upplevs av den enskilda människan.  

 

Sjukdomsbeskrivning av schizofreni 

Socialstyrelsen (2010) och Världshälsoorganisationen (WHO, 2010a) har beskrivit schizofreni 

som en psykossjukdom där den drabbade bland annat kan få hallucinationer och 

vanföreställningar. Symtomen kan även orsaka att den drabbade förlorar förmågan att initiera 

och slutföra vardagliga aktiviteter. Den drabbades sjukdom kan ha olika stor omfattning och går 

ofta i skov med fler eller färre symtom, där exempelvis psykotiska episoder kan leda till 

sjukhusintagning (Socialstyrelsen, 2010; WHO, 2010a). Vidare menade WHO (2010a) att 

sjukdomen kan leda till att den drabbade förlorar uppfattningen om verkligheten och sig själv, 

vilket i sin tur kan leda till att den drabbades psykiska hälsa och sociala förmågor reduceras. Det 

har även framkommit att sjukdomen oftast drabbar individer i åldrarna mellan 15 och 35 år. 

Världshälsoorganisationen (2010b) har beräknat att ungefär 24 miljoner människor är drabbade i 

världen och i många fall är sjukdomen kronisk. Socialstyrelsen (2010) har uppgett att risken för 

att insjukna i schizofreni ligger på cirka 0,8 % i Sverige.  

Då WHO (2010a) har uppgett att individer med schizofrenisjukdom ofta har svårigheter att 

behålla ett arbete samt leva ett självständigt liv, kan den drabbades boende se mycket olika ut.   

 

Boendeformer 

I studier av Browne och Courtney (2005, 2007), framkom det att personer med schizofreni som 

levde i eget boende hade större möjlighet till att känna trygghet och tillhörighet. De hade även en 

bättre sjukdomsbild och större möjlighet till bättre livskvalitet (Browne & Courtney, 2005, 

2007). I en av dessa studier framkom dock att kostnaden för det egna boendet ofta innebar att 

den drabbade inte hade råd att köpa möbler och förnödenheter. Det ansågs vara en anledning till 

att många individer som drabbats av schizofreni levde tillsammans med familjen eller levde av 

familjens pengar (Browne & Courtney, 2005). Studien visade även på positiva följder av att bo 
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tillsammans med familjen. Att bo tillsammans med familjen gav den drabbade en större 

möjlighet till socialt utbyte och hantering av relationer samt att skapa ett grundläggande nätverk. 

Den drabbade gynnades ytterligare genom att det alltid fanns någon i hemmet att tala med, någon 

som kunde hjälpa den drabbade att ifrågasätta och diskutera de symtom som uppkom. Detta var 

något som framkom som en nackdel då den drabbade levde i eget boende. Symtom upplevdes 

svårare att hantera ensam och den drabbade kände sig ofta isolerad. Att leva tillsammans med 

andra upplevdes till största del positivt och ansågs vara en hjälp för den drabbade att undvika 

sjukhusvistelse och öka livskvaliteten (Browne & Courtney, 2005).  

I en studie av Brunt och Hansson (2002a), framkom att individer som levde i psykiatriskt 

inriktade gruppboenden tenderade att uppvisa färre utåtagerande symtom samtidigt som de hade 

en ökad möjlighet till högre upplevd livskvalitet, jämfört med de som vistades på 

sjukhusinrättningar. Detta eftersom en mer stabil miljö upplevdes på gruppboenden och en bättre 

grund för symtomhantering kunde uppnås (Brunt & Hansson, 2002a). I en annan studie av Brunt 

och Hansson (2002b) framkom att individer med psykisk sjukdom var i större behov av stöd och 

omvårdnad om de levde i samhället med stödinsatser än om de var inskrivna på 

sjukhusinrättningar. Stödet och omvårdnaden var speciellt viktig inom områden så som boende, 

hushållssysslor, mat och symtomhantering. Även i denna studie sågs familjen som en stor 

tillgång för att den drabbade skulle klara av vardagen (Brunt & Hansson, 2002b). Browne och 

Courtney (2007), fann att den drabbade var i behov av kontakt med sjukvården för att kunna 

hantera sin sjukdom. I studien framkom även att det viktigaste stödet för hantering av sjukdomen 

var familjen, detta oavsett vilken boendeform den drabbade hade (Browne & Courtney, 2007). 

Därför är det viktigt att känna till att möjligheterna till vård och stöd kan se olika ut. 

 

Möjligheter till sjukvård 

Behovet av att utveckla den psykiatriska vården kan, internationellt sett, se olika ut beroende på 

landets resurser och därför kan de drabbade individerna vårdas på olika sätt (WHO, 2010b). 

Eftersom psykiatriska stödorganisationer ofta är offentligt finansierade kan möjligheten till 

kontakt med psykiatrin variera beroende på landets ekonomi. Då stödorganisationer saknas, ökar 

ofta familjens sociala börda genom minskat stöd och ökad isolering från allmänheten, detta 

framför allt i utvecklingsländer (WHO, 2009). Utav det totala antal individer som beräknats vara 

drabbade av schizofreni i värden, har cirka 50 % uppskattats få en otillräcklig behandling. 

Majoriteten av de som inte får någon behandling alls lever i utvecklingsländer (WHO, 2010b). 

Möjlighet och vilja att utveckla den psykiatriska sjukvården har dock visats i vissa 

utvecklingsländer. Detta genom satsning på utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal, stöd för 
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familjer vid vård i hemmet samt ökad kunskap om psykisk sjukdom hos allmänheten, viket 

syftade till att minska prevalensen av utanförskap av den drabbade och dennes familj (WHO, 

2010b). 

 

Sjukvården i relation till familjen 

Dahlberg och Segesten (2010) skrev att, då vården bedrivs utifrån ett vårdvetenskapligt 

perspektiv ses den drabbade som expert. Detta betyder att vårdpersonalen måste respektera och 

integrera dennes kunskap i vården. En inriktning i det vårdvetenskapliga perspektivet är att 

arbeta patientfokuserat som innebär att utgå från den drabbades perspektiv och livsvärld, vilket 

även innefattar familjen. Åsikter och erfarenheter som uttrycks av den drabbade och dennes 

familj ska därför inkluderas i vård utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Detta är speciellt 

viktigt då den drabbade lider av en långvarig sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Socialstyrelsen (2010), har i sin rapport uppgett att familjemedlemmar och andra anhöriga till 

personer som är drabbade av schizofreni ska ses som en tillgång och integreras i behandlingen av 

den drabbade. Vidare ska de, utöver utbildning om sjukdom och behandling, även få stöd i 

problem- och känslohantering från hälso- och sjukvården. Detta kan exempelvis ges genom 

familjeinterventioner som syftar till att minska familjens belastning vid vård av en 

familjemedlem med schizofreni. Detta har visat sig ge resultat genom minskad frekvens av 

återfall, ökad social förmåga och bättre psykisk hälsa hos den drabbade. Familjeinterventioner 

har även bidragit till förbättrade sociala förhållanden och känslomässiga band i familjen.  

 

Dahlberg och Segesten (2010) skrev att vårdpersonalens vetskap om den drabbades familj och 

deras känslor, bidrar till en bättre vård av den drabbade. De skrev även att familjens erfarenheter 

och kunskaper kring bland annat upplevelser av att vårda, kunskapsbehov och behov av stöd har 

betydelse vid utveckling av vården. Detta bekräftades av både Socialstyrelsen (2010) och WHO 

(2009) som beskrev den drabbade och familjen som betydande för ökad förståelse och 

utvecklingsarbete då dessa ofta har en stor del i omhändertagandet av den drabbade 

(Socialstyrelsen, 2010; WHO, 2009). Dahlberg och Segesten (2010) beskrev även hur viktigt det 

är att uppmärksamma och ge stöd till den drabbades familj samt att handleda vårdare (Dahlberg 

& Segesten, 2010), vilka i många fall är familjemedlemmar. Därför är det även av vikt att 

beskriva familjens situation då någon drabbats av schizofreni. 
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Familjesituationen  

Det har framkommit att schizofreni orsakar en stor belastning på både den drabbade och dennes 

familj. Detta då familjens livssituation förändras till följd av den drabbades sjukdomsbild 

(Browne & Courtney, 2007; Socialstyrelsen, 2010). Familjen kan ha svårigheter att förstå den 

drabbades symtom och tecken på att hjälp behöver tillkallas (Socialstyrelsen, 2010). I en studie 

av Browne och Courtney (2007) framkom att en bättre psykisk hälsa kunde uppnås hos den 

drabbade då relationerna till familj och vänner var goda. Då sjukdomen orsakar svårigheter i 

sociala samspel kan detta leda till att den drabbades relationer utanför och inom familjen blir 

färre, vilket i sin tur kan leda till försämring i sjukdomen. I samma studie framkom att, då 

sjukdomen ofta orsakar att den drabbade inte kan upprätthålla roller och klara av aktiviteter som 

andra ser som självklara i vardagen, förändras rollfördelningen i hela familjen.  

 

I en studie av Jubb och Shanley (2002) uppgavs att hälso- och sjukvården förväntade sig att 

familjen skulle vårda den drabbade då denne inte vistades på sjukhus. Dock framkom även att 

familjen inte fick tillräckligt stöd från hälso- och sjukvården för att göra detta. I en studie av 

Milliken och Northcott (2003) bekräftades detta. I studien framkom även att, i familjer som 

vårdade utan specifik utbildning på området, fanns en högre risk för att konflikter skulle uppstå 

vilket ökade bördan inom familjen. Dahlberg och Segesten (2010) beskrev vikten av att vardagen 

fungerar för att en människa ska känna välbefinnande. Vidare menades att planering är en stor 

del av vardagen för en familjemedlem med vårdansvar. Då sorg över minnen och oro för 

framtiden tar över tankeverksamhet försämras den egna hälsan. Dock bör en vårdarroll inte ha 

negativ inverkan på livskvaliteten hos den som vårdar om ett gott vårdande ska kunna uppnås. 

Författarna beskrev även att inkludering av den drabbades familj är viktigt, särskilt vid långvarig 

sjukdom då familjen ofta tar på sig en stor del av vårdansvaret. Detta leder även till att de spelar 

en avgörande roll i den drabbades sjukdomsutveckling (Dahlberg & Segesten, 2010). Att ta till 

vara på den drabbades familjs erfarenheter och att även värna om deras hälsa är en del av 

sjuksköterskans ansvar enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Problemformulering 

Schizofreni är en sjukdom som inte bara påverkar den drabbade individen utan även personer i 

dennes omgivning (Browne & Courtney, 2007; Socialstyrelsen, 2010). Familjen förväntas ta ett 

omfattande ansvar för den drabbade, då denne inte vistas på sjukhus (Jubb & Shanley, 2002). 

Dock vårdar många familjer utan tillräcklig kunskap och utbildning inom området (Milliken & 
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Northcott, 2003; Jubb & Shanley, 2002). Då många familjer bär en stor del av vårdansvaret, är 

det viktigt att sjukvårdspersonalen tar till vara på deras kunskap och erfarenheter. Detta för att 

kunna utveckla vården och ge en så god omvårdnad som möjligt (Dahlberg & Segesten, 2010; 

Socialstyrelsen 2010; WHO, 2009). Enligt uppsatsförfattarna är det därför viktigt att söka 

fördjupad kunskap och förståelse för familjens situation, för att vidare kunna utveckla stöd som 

överrensstämmer med familjens behov.    

  

Syfte 

Syftet var att utifrån familjens perspektiv, beskriva upplevelser av att ha en familjemedlem med 

schizofreni. Syftet var även att beskriva familjemedlemmarnas hantering av sjukdomens 

medförda konsekvenser. 

  

Frågeställningar 

Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats:  

• Hur påverkas familjemedlemmarna av den drabbade individens sjukdomstillstånd?  

• Hur hanterar familjemedlemmarna de förändringar som sjukdomen medför? 

 

Begreppsdefinition 

Begreppen familjemedlemmar och deltagare, har i denna studie avsett föräldrar, vuxna barn, 

vuxna syskon, make/maka och partner, som tagit hand om och/eller givit stöd till den drabbade. 

Begreppet den drabbade har i denna studie valts att användas med avseende till den person som 

har diagnosen schizofreni. Begreppet den drabbade har även valts att ersätta artiklarnas 

benämning på personen som patient.  

 

METOD  

Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie.  

 

Tillvägagångssätt vid urval av litteratur 

Ett gemensamt val av databaser har gjorts med begränsning till MEDLINE, Cinahl och 

PsycINFO. Dessa har gett ett brett sökområde innefattande medicin, omvårdnad och det 

psykiatriska området (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Val av sökord togs fram gemensamt 

utifrån relevans till studiens syfte och frågeställningar. De sökord som har använts är; 
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schizophrenia, nursing, family, care, burden, caregiver, experience och experienc*. För att 

fokusera sökningen till valt område, valdes samtliga sökord att användas med den Booleska 

sökoperatorn ”AND”. Med anledning till att utöka sökningen, användes högertrunkering av 

sökordet experienc i Cinahl. Vid sökning i PsycINFO valdes specifik sökavgränsning till 

nyckelord (eng. keywords), vid sökorden schizophrenia, caregiver och burden, detta för att 

undvika irrelevanta sökresultat och för att få ner antalet träffar. Utöver dessa har resterande 

sökord valts att användas utan specifik sökavgränsning till artikelns indelningar, detta då dessa 

sökresultat gav relevanta referenser. Anledningen till att olika kombinationer av sökord och 

övriga avgränsningsmetoder använts i de olika databaserna, var för att minska förekomster av 

dubbletter samt för att få ett hanterbart antal relevanta artiklar med hänsyn till databasens 

inriktning.    

Artiklar som valts att inkluderas i studien var humanstudier på svenska eller engelska, 

tillgängliga för nedladdning i PDF- format samt publicerade år 2001-2010. Artiklarna var 

primärkällor, tillgängliga i fulltext med fokus på diagnosen schizofreni och familjemedlemmars 

perspektiv. Sökningen avgränsades vidare till förhandsgranskade artiklar (eng. peer- reviewed) 

som publicerats i tidskrifter (eng. journals articles). Om artiklar förekom i flera av de valda 

databaserna, har dessa endast inkluderats från en av databaserna. Urval av artiklar utfördes med 

en jämn fördelning mellan uppsatsförfattarna genom översiktsläsning av titel och 

sammanfattning (eng. abstract). Artiklar med kvantitativ ansats samt kvantitativa delar av 

artiklar med kombinerad ansats (eng. mixed method), har exkluderats. Artiklar innefattande 

schizofreni tillsammans med andra diagnoser, vars resultat inte skilde diagnoserna åt, har 

exkluderats. Ytterligare exkludering av artiklar har gjorts då titel och sammanfattning visat sig 

vara irrelevanta, exempelvis då dessa fokuserat på den drabbades eller sjuksköterskans 

perspektiv. Artiklar som bedömts ha låg kvalitet har även valts att exkluderas från vidare 

användning. Resultat av urval redovisas i bilaga 1. 

 

Tillvägagångssätt vid analys 

Analysen genomfördes i överensstämmelse med tillvägagångssätt vid litteraturstudie enligt Polit 

och Beck (2008). Analysprocessen genomfördes i följande steg: 

• Genom jämn fördelning, utförde uppsatsförfattarna kvalitetsgranskning av artiklar med 

kvalitativ och kombinerad ansats genom användning av modifierade granskningsmallar. 

För granskning av studier med kombinerad ansats användes båda granskningsmallarna 

(se bilaga 2 & 3). Den kvalitativa granskningsmallen som användes bestod av 25 frågor 

medan den kvantitativa hade 29 frågor. Gemensamt för båda mallarna var att varje fråga 
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som besvarats med ”JA” gav ett poäng och varje ”NEJ” gav noll poäng. Utifrån 

granskningsmallarna bedömdes respektive artikels vetenskapliga kvalitet som låg <60%, 

medel 60-80% eller hög >80% (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006; Forsberg & 

Wengström, 2008).  

• Växelläsning utfördes sedan av de granskade artiklarna. Som grund för uppsatsens 

resultat, skrevs i samband med detta, sammanfattningar av relevant data från artiklarna. 

Detta utfördes utifrån uppsatsens frågeställningar. Sammanfattningarna skrevs sedan ut 

och innehållet diskuterades mellan uppsatsförfattarna. 

• Vidare i analysprocessen, omformulerades uppsatsens två frågeställningar, för att sedan 

användas som kategorier. Kategorierna markerades med två olika färger för att 

riktlinjerna i analysprocessen skulle bli mer lätthanterliga.  

• Utifrån det sammanfattade materialet, tog uppsatsförfattarna ut meningsbärande enheter i 

form av meningar och stycken. Dessa färgkodades sedan utefter den kategori som de 

tillhörde. Det färgkodade materialet klipptes sedan ut för att sorteras utefter färg.  

• Det färgkodade materialets innehåll analyserades för att finna eventuella mönster och 

samband i dess innebörd. Uppsatsförfattarna fann då olika förgreningar inom de valda 

kategorierna. Detta resulterade i att fem subkategorier skapades utifrån respektive 

färgkodade materials gemensamma nämnare.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Uppsatsförfattarna har strävat efter att förhålla sig objektivt till det insamlade materialet. Detta 

innebar bland annat att presentation av materialet gjorts så sanningsenligt som möjligt, utan att 

plagierat eller förlorat någon del av familjens upplevelser i översättningen av materialet 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

  

RESULTAT 

Resultatet har presenterats utifrån kategorier och subkategorier som framkommit genom analys 

av materialet. De två kategorierna var upplevelser av sjukdomens påverkan ur 

familjemedlemmarnas perspektiv samt familjemedlemmarnas sätt att hantera de upplevda 

förändringarna i livet. Kategoriernas fem subkategorier var tiden innan diagnostisering; en bro 

mellan frisket och sjukdom, tiden efter diagnostisering; att leva med förändring, framtiden som 

oförutsägbar, hantering genom yttre resurser samt hantering genom inre resurser. Kategoriernas 
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och subkategoriernas relation till varandra samt till resultatmaterialet, redovisas nedan i tabell 1. 

De tretton artiklar som ligger till grund för uppsatsens resultat, presenteras i bilaga 4. 

 

Tabell 1; Överskådligt samband mellan kategori, subkategori och använda artiklar   
Kategori 
  

Subkategori 
 

Upplevelser av sjukdomens påverkan ur 
familjemedlemmarnas perspektiv 
 

Tiden innan diagnostisering; en bro mellan friskhet och 
sjukdom 
 
Tiden efter diagnostisering; att leva med förändring 
 
Framtiden som oförutsägbar 
 

Familjemedlemmarnas sätt att hantera de 
upplevda förändringarna i livet 
 

Hantering genom yttre resurser 
 
Hantering genom inre resurser 
 

 

Upplevelser av sjukdomens påverkan ur familjemedlemmarnas perspektiv 

Tiden innan diagnostisering; En bro mellan friskhet och sjukdom 

I flera studier framkom att sjukdomsdebuten upplevdes som en tid av smärtsam förlust, detta då 

den drabbades personlighet stegvis förändrades. Deltagarna uppgav att det var en känsla av 

förvirring och enorm sorg över att den drabbade inte var som förut, de upplevde det som att ha 

förlorat personen. Upplevelse av frustration var vanligt förekommande då deltagarna hade 

svårigheter att tyda de olika symtom som den drabbade uppvisade (Barnable, Gaudine, Bennett 

& Meadus, 2006; Chaffey & Fossey, 2004; Pejlert, 2001; Rudge & Morse, 2004). En deltagare 

uttryckte: 

 

”We noticed signs of something being wrong…he came to visit me on occasions and 

almost as if he was looking for help and I didn´t realize what he was looking for…not 

understanding the problem or situation…that was part of the frustration…he was 

doing little things that weren´t like him. Acting in a way like we have never seen him 

act before…it was frustrating because we didn´t know how to deal with what was 

happening to him. We didn´t know at that point that it was schizophrenia…it was 

frustrating because we were afraid of the unknown” (Barnable et al., 2006, s. 252).  

 

Vidare framkom i flera studier att, i takt med att den drabbades symtom förvärrades tilltog även 

vårdansvaret. Detta medförde att känslor av börda blev alltmer påtagliga inom familjen, vilket 

gav ökad tendens till att bråk uppstod inom familjen. Känslorna uppgavs växla mellan hopp och 
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förtvivlan, vilket medförde att avståndstagande från den drabbade många gånger övervägdes. 

Trots tvivel, fanns det under denna första tid, hopp om att allt skulle bli till det bättre (Barnable 

et al., 2006; Dangdomyouth, Noerager Stern, Oumtanee & Yunibhand, 2008; Jungbauer, 

Wittmund, Dietrich & Angermeyer, 2003; Jungbauer, Wittmund, Dietrich & Angermeyer, 2004; 

Thara, Kamath & Kumar, 2003). Det fanns en stark drivkraft att stå kvar vid den drabbades sida 

(Jungbauer, Wittmund, et al., 2004; Rudge & Morse, 2004).  Dock sågs denna styrka främst hos 

de med religiös tro samt hos de deltagare som redan innan sjukdomsdebuten, haft en långvarig 

kärleksrelation med den drabbade (Jungbauer, Wittmund et al., 2004). 

 

I studien av Pejlert (2001) framkom att då den drabbade fick diagnosen schizofreni, upplevde 

deltagarna detta som en chock. I studierna av Jungbauer, Wittmund et al. (2004) samt Pejlert 

(2001) uppgav familjemedlemmar, att psykisk sjukdom var något främmande för dem. I en 

studie av Huang, Sun, Yen och Fu (2008) beskrevs att deltagare ansåg att sjukdomen berodde på 

onda makter, medan det i flera andra studier framkom att deltagare såg sig själva som en 

orsakande faktor till den drabbades sjukdom (Barnable et al., 2006; Jungbauer, Stelling, Dietrich 

& Angermeyer, 2004; Jungbauer, et al., 2003; Rudge & Morse, 2004). Sjukdomsdiagnosen 

väckte känslor av rädsla, förvirring, ilska och hopplöshet inför de oberäkneliga förändringar som 

stod framför dem (Barnable et al., 2006; Jungbauer, Wittmund et al., 2004; Pejlert, 2001; Rudge 

& Morse, 2004).   

 

I flera studier uppgavs att den drabbades sjukdomstillstånd inte endast upplevdes som en förlust 

av den person som en gång var, utan även en förlust av den trygga familj som en gång fanns. 

Förändringen symboliserade ett nytt kapitel i familjemedlemmarnas liv och utgjorde en 

omfattande påverkan på hela familjen, vilka förväntades lära sig leva efter nya förutsättningar 

(Barnable et al., 2006; Chaffey & Fossey, 2004; Dangdomyouth et al., 2008; Jungbauer et al., 

2003; Jungbauer, Stelling et al., 2004; Jungbauer, Wittmund et al., 2004; Pejlert, 2001). 

 

Tiden efter diagnostisering; Att leva med förändring 

I flera studier uppgavs att sjukdomen upplevdes ha orsakat regression i den drabbades utveckling 

vilket beskrevs som att den drabbade gått tillbaka till ett tidigare åldersstadium. Den nya 

situationen innebar att den drabbade hade svårigheter att fullt ut leva ett självständigt liv och 

upplevdes ha behov av att lära om många saker på nytt (Barnable et al., 2006; Dangdomyouth et 

al., 2008; Jungbauer et al., 2003; Pejlert, 2001).  I flera studier upplevdes att familjemedlemmar 

frivilligt valt eller i många fall, förväntades ansvara för stöd och vård av den drabbade på 
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obestämd tid. Hjälpen från familjemedlemmarna ansågs ha utgjort en alltmer viktig del i den 

drabbades liv i takt med sjukdomsförloppet. Hjälpen innefattade vardagligt stöd med bland annat 

mat, administrerande av läkemedel, hygien, upprätthållande av rutiner samt kontakt med sjukhus 

och andra myndigheter (Barnable et al., 2006; Chaffey & Fossey, 2004; Dangdomyouth et al., 

2008; Jungbauer et al., 2003; Jungbauer, Stelling et al., 2004; Thara et al., 2003). 

Ansvarstagandet innebar även att försöka upprätthålla en god relation och inställning till den 

drabbade (Barnable et al., 2006; Dangdomyouth et al., 2008; Pejlert, 2001). En deltagare 

uttryckte: 

 

”You have to be understanding. You can´t allow yourself to get upset with 

him…which is very hard to do. All the time you have to be your guard. I feel that I 

shouldn´t chastise him…I should let him do his own thing…it almost wears you out. 

It doesn´t leave your mind. You expect the phone to ring any time” (Barnable et al., 

2006, s. 257). 

 

I flera studier uppgav deltagare att de var ständigt oroade över den drabbades funktion i det 

dagliga livet, hälsa samt förmåga till aktivitet och självständighet (Barnable et al., 2006; 

Dangdomyouth et al., 2008; Jungbauer et al., 2003; Pejlert, 2001). Det var vanligt att deltagarna 

var rädda för återfall hos den drabbade (Dangdomyouth et al., 2008; Jungbauer et al., 2003; 

Jungbauer, Stelling et al., 2004; Jungbauer, Wittmund et al., 2004). Ansvaret för att stödja och 

bemöta den drabbade vid eventuella psykotiska återfall omfattande både emotionell och praktisk 

hjälp (Dangdomyouth et al., 2008; Jungbauer, Stelling et al., 2004). En deltagare berättade: 

 

”I´m her mother…I know that psychotic episodes can happen during day or night. I 

want to observe her throughout 24 hours, so I sleep in the same room with her every 

night since she got sick” (Dangdomyouth et al., 2008, s. 44). 

 

I studien av Jungbauer, Stelling et al. (2004) framkom att rädsla grundade sig i tidigare 

erfarenheter av att vissa moment i vardagen var mycket påfrestande för den drabbade, vilket 

riskerade att förvärra sjukdomstillståndet. För att förhindra detta tog familjemedlemmar över fler 

uppgifter från den drabbade (Jungbauer, Stelling et al., 2004). Det kunde även innebära att 

familjemedlemmar upplevde ett behov av att ständigt övervaka den drabbade (Dangdomyouth et 

al., 2008). I studien av Jungbauer, Wittmund et al. (2004) framkom att rädsla för återfall även 

medförde känslor av hopplöshet och otillräcklighet. Detta upplevdes ha tärt på partnerskapet med 
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den drabbade och var en anledning till att separation övervägdes. I flera studier uttryckte 

deltagarna att familjens ömsesidiga ansvar gentemot den drabbade och varandra, resulterade i att 

relationerna inom familjen hade utvecklats. De uppfattades som mer djupa och viktiga än 

tidigare (Barnable et al., 2006; Jungbauer, Stelling et al., 2004; Rudge & Morse, 2004). I 

studierna av Chaffey och Fossey (2004) samt Jungbauer, Stelling et al. (2004) upplevdes 

relationen till den drabbade vara präglad av lärdom, utmaning eller med uppskattning av att 

förälder- barnrelationen blev permanent. I studien av Barnable et al. (2006), upplevdes den 

drabbades framsteg ge familjemedlemmarna ett nytt perspektiv på den tidigare problematiska 

familjesituationen. Det var viktigt att se de positiva delarna och glädjas över dessa. En deltagare 

berättade: 

 

”At the end of the month he pays all of his bills without even having to bother me 

now. He is getting more independent and going to work. Every time I talk to him 

there is something different we can talk about. For me, what has been the most 

helpful is trying to let go and distance myself so that he can stand on his own two 

feet, so that he can have responsibility and he can be a person like us. That is the best 

thing. I feel good when I see him do so well” (Barnable et al., 2006, s.260).   

 

I studien av Jungbauer, Wittmund et al. (2004) fanns det deltagare som såg fördelar med den 

drabbades sjukdom, detta då de ansåg att den förändrade situationen hade stärkt deras 

förhållande. De såg möjligheten att leva tillsammans i ett tillfredställande förhållande trots den 

drabbades sjukdom. I andra studier upplevdes dock relationen till den drabbade som 

känslomässigt komplicerad (Barnable et al., 2006; Dangdomyouth et al., 2008; Jungbauer et al., 

2003; Jungbauer, Stelling, et al., 2004). I studien av Jungbauer, Wittmund et al. (2004) 

upplevdes den drabbades sjukdom endast kunna integreras delvis och sjukdomen tolkades som 

en störning i det vardagliga livet. I flera studier uppgavs ansvaret av den drabbade ge viss känsla 

av besvikelse. Detta till följd av känslan av förlust av det egna livet, då den drabbades sjukdom 

tog upp det mesta av tiden i vardagen samt uppmärksamheten från resterande familjemedlemmar 

(Barnable et al., 2006; Chaffey & Fossey, 2004; Dangdomyouth et al., 2008; Jungbauer et al., 

2003; Jungbauer, Stelling, et al., 2004; Thara et al., 2003). I studien av Jungbauer et al. (2003) 

framkom fysiska konsekvenser av det tunga vårdansvaret, exempelvis uppgav en kvinna att hon 

drabbats av andningssvårigheter och utmattning. Mammor som deltog i studien av Jungbauer, 

Stelling et al. (2004) upplevde, trots flera år sedan sjukdomsdebuten, att vardagen med den 
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drabbade var problematisk. Detta präglades i perioder av att de kände sig utnyttjande. En 

mamma uppgav:  

 

“Well, he lives here. I’m doing his laundry, and he’s got expensive appliances that 

need electricity. We know that he needs the little money he earns on the side for 

himself and he says that he couldn’t give us money. So, he probably thinks he could 

live like this forever” (Jungbauer, Stelling et al., 2004, s. 609). 

 

I samma studie framkom att en fortsatt belastning upplevdes genom den drabbades brist på 

självständighet. Skuldkänslor uppkom av att ansvaret för den drabbade upplevdes som en 

belastning (Jungbauer, Stelling et al., 2004). I studier av Jungbauer, Stelling et al. (2004) samt 

Jungbauer, Wittmund et al. (2004) framkom familjemedlemmars dilemma över att de försökte 

rädda sitt eget jag samtidigt som kärleken till den drabbade var stark. I en av dessa studier 

framkom övervägande att ordna ett annat boende för den drabbade, då påfrestningen av att bo i 

samma hushåll många gånger upplevdes som ohanterlig och kunde leda till att relationerna inom 

familjen skadades. Den enda räddningen för familjemedlemmarna i dessa situationer, upplevdes 

vara den drabbades flytt hemifrån. Beslutsångest och hopplöshet var känslor som kunde 

uppkomma hos deltagarna i samband med detta övervägande (Jungbauer, Stelling et al., 2004). I 

andra studier framkom känslor av skuld och rädsla för att omgivningen skulle se 

familjemedlemmarna som misslyckade till följd av den drabbades sjukdom (Huang et al., 2008; 

Jungbauer, Stelling et al., 2004). En familjemedlem uppgav: 

 

”Every time my friends come to our house, my wife always just sits there and looks at 

them. You know, this situation will make them feel very uncomfortable. And, I also 

feel ashamed about my wife´s behavior…” (Huang et al., 2008, s. 823). 

 

I flera studier framkom att den drabbades ändrade personlighet upplevdes som något skamset 

och att omgivningen inte förstod familjens situation. Detta visade sig ha förankring i att 

familjemedlemmarna själva hade brist på förståelse för den drabbades symtom och udda 

personlighetsdrag. Även rädsla för att omgivningen skulle se dem som odugliga och otillräckliga 

för den drabbade och den resterande familjen, som oftast kom i andra hand (Chien, Norman & 

Thompson, 2006; Jungbauer et al., 2003; Pejlert, 2001; Thara et al., 2003). I studien av Huang et 

al. (2008), uppgavs att omgivningen visade brist på respekt gentemot familjer där en av 

medlemmarna hade schizofreni. Det var endast inom familjen och den närmaste vänkretsen som 
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deltagarna upplevdes kunna vara sig själva utan att någon gjorde narr av dem och deras känslor. I 

flera studier framkom att rädsla för att inte duga i omgivningens ögon, ledde till att 

familjemedlemmarna drog sig tillbaka. Familjens rädsla för omgivningen i kombination med den 

drabbades sociala begränsningar, ledde till svårigheter att hantera det sociala livet utananför 

familjen. Detta innefattade brister i förmåga att skapa nya sociala relationer samt att upprätthålla 

av det befintliga kontaktnätverket (Jungbauer et al., 2003; Jungbauer, Stelling et al., 2004; 

Jungbauer, Wittmund et al., 2004). 

I studier av Pejlert (2001) samt Wilkinson och McAndrew (2008), framkom att 

familjemedlemmar även kände sig odugliga i samverkan med vårdpersonal. De upplevde att de 

inte blev förstådda och att vårdpersonalen hade en dömande attityd. Detta resulterade i att 

deltagarna kände större skuld och osäkerhet i rollen som vårdande familjemedlem.  

 

Framtiden som oförutsebar 

I studien av Pejlert (2001), framkom att deltagande familjemedlemmar upplevde minnen av den 

drabbade innan sjukdomsdebuten som något smärtsamt. De visioner och förhoppningar 

deltagarna hade om den drabbades framtid, ansågs inte längre kunna bli förverkligade. Deltagare 

i studien av Jungbauer, Stelling et al. (2004), upplevde svårigheter att släppa taget om 

framtidstankar de hade kring den drabbades utveckling mot ett självständigt liv med familj och 

egen försörjning. De ansåg att sorg och andra känslor de hade kring dessa tankar påverkade 

familjen på ett negativt sätt. En deltagare uppgav: 

 

” It’s not very pleasant when you see that other children are developing in a different 

way. Well [stops, close to tears] it’s not so easy, to accept that… even though he was, 

as I said, a smart child, an intelligent man and has got lot of skills. He is talented at 

music and he loved to draw and paint, and that’s very sad, when you can’t make 

anything of your skills and talents. That’ s terrible” (Jungbauer, Stelling et al., 2004, 

s. 610-611).  

 

I samma studie framkom att familjemedlemmarnas vardag präglades av osäkerhet och oro för att 

deras handlande skulle ha en negativ påverkan på den drabbades framtida utveckling. De 

tvivlade på den drabbades behov av hjälp från familjen samt familjens rättigheter till att vårda 

den drabbade. De var även osäkra på hur mycket hjälp de kunde ge utan att den drabbades 

möjlighet till självständighet skulle ta skada. En deltagare uppgav: 
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“I’d be glad if he didn’t need us so badly. He never cleans or tidies his flat by 

himself. I don’t know, Is it wrong that I’m doing it or should we just leave him alone? 

Do you know, I’ve got my doubts about what I should do…I do worry, that’s a fact. 

Do you understand? [begins to cry]. You might think that’s absurd, but there are 

things where I say to myself, ‘Oh Lord, if he doesn’t do that now, what will happen to 

him? He must learn this! One day I won’t be there anymore’ (Jungbauer, Stelling et 

al., 2004, s. 610). 

 

Liknande upplevelser framkom i studien av Barnable et al. (2006), där det fanns en ständig oro 

för den drabbades förmåga till självständighet i framtiden. Enligt Jungbauer, Stelling et al. 

(2004), uppgav en deltagare att oro för den drabbades framtid kändes deprimerande. Deltagaren 

uppgav även att den drabbade inte klarade någonting på egen hand och ansåg vidare att detta 

tyvärr skulle vara bestående. Hon oroade sig mycket över hur den drabbade skulle klara sig den 

dagen som hon själv inte fanns där. Det deltagaren ansåg som viktigt, var att hon skulle reda ut 

sina tankar genom att göra upp en plan för framtiden, innan det var för sent. I samma studie 

framkom ledsamhet och besvikelse över att den drabbade inte skulle kunna ta hand om 

familjemedlemmarna om de drabbades av sjukdom. Känslorna uppkom i samband med att de 

jämförde sin situation med andra familjers, vars familjemedlemmar var friska (Jungbauer, 

Stelling et al., 2004). Dangdomyouth et al. (2008) fann att, även då familjemedlemmar frivilligt 

hade tagit på sig vårdansvaret för den drabbade uttrycktes trötthet, ledsamhet och oro för den 

drabbades framtid. I flera studier uppgav familjemedlemmarna att de trots tvivlande tankar om 

den drabbades funktion och framtid, upplevde att känslorna gick upp och ned i takt med den 

drabbades sjukdomstillstånd och dess symtom. Den gemensamma slutsatsen var att försöka att 

inte ha stora förväntningar på den drabbades prestation, endast ta en dag i taget och inte ge upp 

(Chaffey & Fossey, 2004; Jungbauer et al., 2003; Pejlert, 2001). En familjemedlem uppgav:    

 

“I really don´t …think about tomorrow, and next week, and next year…I think I´ve 

come to realize that you´ve just got…to grab the day, and the minute, and the instant, 

and not really have too much firmed up about next year” (Chaffey &  Fossey, 2004, s. 

204). 

 

I flera studier uppgav familjemedlemmarna att de aldrig skulle tappa hoppet eller tron på den 

drabbade (Chaffey & Fossey, 2004; Jungbauer et al., 2003; Pejlert, 2001). 
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Familjemedlemmarnas sätt att hantera de upplevda förändringarna i livet 

Hantering genom yttre resurser 

I flera studier framkom att familjemedlemmarna vid sjukdomsdebuten hade stora förhoppningar 

på att få stöd från omgivning och hälso- och sjukvården. Dock upplevdes stora brister i 

vårdpersonalens bemötande, då de inte upplevdes ha visat förståelse för familjemedlemmarnas 

del i sjukdomen. Utebliven information och dåligt bemötande resulterade i att familjen kände 

hopplöshet och utanförskap (Barnable et al., 2006; Chaffey & Fossey, 2004; Czuchta & McCay, 

2001; Jungbauer, Wittmund et al., 2004; Pejlert, 2001; Rudge & Morse, 2004; Wilkinson & 

McAndrew, 2008). I studien av Rudge och Morse (2004) uppgavs att familjemedlemmarna sökte 

hjälp på egen hand genom kontakt med andra nätverk i samhället då samarbetet med vården inte 

blev som förväntat. I flera studier framkom att betydelsen av stöd, kunskap och förståelse, 

upplevdes som det centrala behovet, då ingen tidigare erfarenhet fanns av psykisk sjukdom 

(Chaffey & Fossey, 2004; Czuchta & McCay, 2001; Huang et al., 2008; Thara et al., 2003).  

 

I flera studier framkom att inhämtande av kunskap var viktigt under sjukdomsdebuten. Källor för 

kunskapssökande var bland annat tv-program, böcker och annan media (Chaffey & Fossey, 

2004; Huang et al., 2008). I en av dessa studier framkom kulturellt anknutna metoder, däribland 

naturläkemedel, böner och healing som ett första försök att hantera sjukdomen. Då dessa 

metoder inte gav effekt på den drabbade sökte familjemedlemmarna professionell vård (Huang et 

al., 2008).  

I studien av Pejlert (2001) framkom familjemedlemmars behov av och strävan att upprätthålla 

kontakt med utomstående. En viktig kontakt var genom utbyte av tankar och erfarenheter med 

andra, för att kunna hantera de svåra situationerna i vardagen. I flera studier uppgavs källorna till 

kontakt och stöd kunna vara avlastningshjälp, den egna eller andras familj, vänner, religion eller 

delaktighet i olika schizofreniinriktade organisationer. De sökte sig även till specifika 

stödgrupper för att finna utbildning och självhjälp för deras situation (Czuchta & McCay, 2001; 

Huang et al., 2008; Jungbauer et al., 2003; Jungbauer, Stelling et al., 2004; Pejlert, 2001). En 

familjemedlem delade med sig av sina upplevelser av att ha deltagit i en supportgrupp: 

 

”I feel my group members really supporting me to change my life. It is important for 

me to start practicing the skills of caring learned from them and doing something for 

my family. I have to put more efforts to change my negative feelings to my son 

[patient] and support to face the illness. Even though I sometimes found that the 
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situation seemed impossible to change, I feel more confident to live with them” 

(Chien et al., 2006, s. 973-974). 

 

I studier av Chien et al. (2006) samt Rudge och Morse (2004), ansågs stödgrupper ha bidragit till 

en vändpunkt i deltagarnas liv. Från att tidigare ha känt sig avvikande och utanför samhället, 

upplevdes istället samhörighet med deltagande familjemedlemmar. Stödgruppen gav möjlighet 

till positivt utbyte med andra i samma situation och upplevdes bidra till familjemedlemmarnas 

utveckling. Ökad förståelse och förmåga till hantering i den vardagliga vårdrollen, var centrala 

delar i deltagarnas utveckling. Även förmågan att kommunicera inom familjen utvecklades, 

vilket bidrog till att deltagarna upplevde en mer positiv inställning till den drabbade och dennes 

sjukdom. I studien av Czuchta och McCay (2001) framkom att minskad börda uppnåddes genom 

ökad kunskap om den drabbades beteendeförändringar och hantering av sjukdomen.  

 

Hantering genom inre resurser 

I studien av Huang et al. (2008) framkom att familjemedlemmarna hade försökt aktivera sig 

utanför familjen för att tänka på annat än det som tyngde dem. Hantering av den drabbades 

sjukdom genom problemlösning användes redan i början av sjukdomsutvecklingen. 

Familjemedlemmarna ville ta kontroll över situationen och livet. Istället för att förneka, försökte 

de ta tag i de känslor och tankar som uppkom. Sådan problemhantering uppgavs bidra till 

minskad upplevelse av börda till följd av situationen Vissa försökte hantera problem genom att 

fokusera på egna känslomässiga reaktioner, dock ansågs detta vara en ineffektiv metod. 

Ytterligare en aspekt av att ta kontroll över situationen, beskrevs i en studie av Jungbauer, 

Stelling et al. (2004), där familjemedlemmarna i samband med att den drabbade flyttade 

hemifrån, upprättade regler för att vardagen skulle fungera så bra som möjligt för alla 

inblandade. En familjemedlem berättade:   

 

“…He’s got the key for the house. He can come over whenever he wants to, and on 

the weekend he’s here most of the time anyway. But we said to him ‘During the 

week, we need our peace’. That might sound a bit hard now but we just couldn’t go 

on like this…Yes, and that was the reason why we didn’t want to have him here in 

the house anymore” (Jungbauer, Stelling et al., 2004, s. 610). 

 

I studien av Huang et al. (2008) framkom positivt tänkande som en strategi för 

problemhantering. Denna strategi bekräftades i studien av Pejlert (2001) där deltagarna uppgav 
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att de genom positivt tänkande försökte öka sin egen motivation. Vidare uppgavs att de sökte 

acceptans gentemot sjukdomens påverkan, bland annat genom involvering i olika former av 

aktiviteter. Hantering av situationen var nödvändig för att de skulle kunna ge ett så bra stöd som 

möjligt till den drabbade och den resterande familjen. En annan viktig del i hanteringen var 

vetskap och delaktighet i den drabbades vård och vårdplanering. Ytterligare en typ av hantering 

framkom i studien av Jungbauer, Wittmund et al. (2004), där familjemedlemmar genom 

erfarenheter av psykotiska episoder utvecklade en ökad förmåga att hantera den drabbades 

sjukdom och tolka signaler. Genom egna erfarenheter ökades även kunskapen om när och hur 

den professionella hjälpen skulle påkallas. I studier av Chaffey och Fossey (2004) samt Thara et 

al. (2003), framkom att erfarenheter gjorde att familjemedlemmarna kände ett stort behov av att 

beskydda den drabbade. De skyddade den drabbade från kontakt med utomstående utav rädsla 

för att den drabbade skulle fara illa. En deltagare uppgav: 

 

”I suppose [I´m] protecting him from public view…When he´s unwell, he´s very 

private and likes it that way…there´s an understanding that when he´s unwell…´Just 

low key it mum´” (Chaffey & Fossey, 2004, s. 202). 

 

Denna upplevelse av beskyddande, beskrevs vidare i studien av Thara et al. (2003), där 

familjemedlemmar ansåg att bristande kunskap om sjukdomen var orsaken till det 

överbeskyddande beteendet.  

 

I studien av Huang et al. (2008) framkom att familjemedlemmarna hade svårt att känna 

acceptans gentemot den drabbades sjukdom. De uppgav att blotta tanken på sjukdomens 

påverkan, gav upphov till sorg och gråt. Vidare beskrevs att hantering genom fokusering på egna 

intressen, med tiden gjorde situationen mer lätthanterlig. I studien av Chaffey och Fossey (2004) 

framkom vikten av familjemedlemmars förmåga att kunna göra skillnad på sina egna och den 

drabbades intressen, för att kunna hantera rollen som vårdare. I flera studier framkom dock att 

familjemedlemmarna upplevde svårigheter att hitta en balans mellan sina egna intressen, andra 

ansvarstaganden och ansvaret gentemot den drabbade. Detta upplevdes som ett dilemma vilket 

gav vidare uttryck i känslor av tvivel och dåligt samvete (Barnable et al., 2006; Jungbauer, 

Stelling et al., 2004; Rudge & Morse, 2004).  
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Under analysprocessen har övergripande samband identifierats mellan studiernas resultat. Dessa 

presenterades genom två kategorier: Upplevelser av sjukdomens påverkan ur 

familjemedlemmarnas perspektiv och familjemedlemmarnas sätt att hantera de upplevda 

förändringarna i livet, samt genom fem subkategorier: Tiden innan diagnostisering; en bro 

mellan friskhet och sjukdom, tiden efter diagnostisering; att leva med förändring, framtiden som 

oförutsägbar, hantering genom yttre resurser, hantering genom inre resurser. 

Utifrån familjemedlemmarnas perspektiv, upplevdes den drabbades sjukdom som en omfattande 

förändring inom familjen, vilket ledde till att familjen var tvungen att lära sig leva utifrån nya 

förutsättningar (Chaffey & Fossey, 2004; Jungbauer, Stelling et al., 2004; Jungbauer, Wittmund 

et al., 2004; Pejlert, 2001). Upplevelsen av förlust av familjemedlem, framtidsförhoppningar och 

gemensamma mål, beskrevs i flera studier (Chaffey & Fossey, 2004; Jungbauer, Stelling et al., 

2004; Pejlert, 2001). Samtliga studier beskrev familjemedlemmarnas känslor i relation till den 

medförda förändringen. Dock präglades upplevelserna till största del av negativa känslor som 

bland andra var rädsla, förtvivlan, skuld och hopplöshet (Chaffey & Fossey, 2004; Chien et al., 

2006; Czuchta & McCay, 2001; Huang et al., 2008; Jungbauer, Stelling et al., 2004; Jungbauer, 

Wittmund et al., 2004; Pejlert, 2001; Wilkinson & McAndrew, 2008). En av de mest omfattande 

konsekvenser av sjukdomen, var den drabbades bristande förmåga att fungera självständigt i 

vardagen. Detta medförde förändring i familjens rollfördelning, då ansvaret för vården av den 

drabbade och upprätthållande av vardagen föll på resterande familjemedlemmar. Ansvaret 

beskrevs som permanent och innebar bland annat att sköta den drabbades hygien, skapa rutiner 

samt i många fall låta den drabbade vara hemmaboende på obestämd tid (Chaffey & Fossey, 

2004; Jungbauer, Stelling et al., 2004; Jungbauer, Wittmund et al., 2004; Pejlert, 2001). 

Förändringen och ansvaret som sjukdomen medförde upplevdes i många fall som en belastning, 

vilket resulterade i utmattning, tvivel samt mindre upplevd självständighet hos de vårdande 

familjemedlemmarna (Chaffey & Fossey, 2004; Czuchta & McCay, 2001; Huang et al., 2008; 

Jungbauer, Stelling et al., 2004; Jungbauer, Wittmund et al., 2004; Pejlert, 2001; Wilkinson & 

McAndrew, 2008). Familjemedlemmarna kände sig distanserade från omgivningen som 

upplevdes ha brist på förståelse för deras situation. Detta uppgavs medföra att det sociala utbytet 

utanför familjen och vården, blev nästintill obefintligt (Chaffey & Fossey, 2004; Chien et al., 

2006; Jungbauer, Stelling et al., 2004; Jungbauer, Wittmund et al., 2004; Pejlert, 2001). Det 

fanns en vilja till kunskap om den drabbades sjukdom, särskilt då familjemedlemmarna till en 

början upplevde den drabbades beteende som svårhanterligt och främmande (Chaffey & Fossey, 
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2004; Czuchta & McCay, 2001; Huang et al., 2008; Jungbauer, Wittmund et al., 2004; Pejlert, 

2001). Det framkom olika vägar för att få förståelse för den drabbades beteende, förmåga att 

hantera förändringarna samt få stöd. Yttre resurser som framkom var bland annat religion, 

litteratur samt olika verksamheter så som professionell vård och stödgrupper (Chaffey & Fossey, 

2004; Chien et al., 2006; Czuchta & McCay, 2001; Huang et al., 2008; Pejlert, 2001). Inre 

resursen som användes var bland annat positiva tankar, att inte ha för höga förväntningar, att ta 

en dag i taget samt att upprätthålla vissa regler för att göra vardagen mer hanterbar (Chaffey & 

Fossey, 2004; Czuchta & McCay, 2001; Huang et al., 2008; Jungbauer, Wittmund et al., 2004; 

Pejlert, 2001; Wilkinson & McAndrew, 2008).  

 

Resultatdiskussion 

Sjukdomens påverkan på familjemedlemmarna 

I flera studier framkom att sjukdomsdebuten sågs som en smärtsam period där sorg och 

frustration var framträdande känslor då den drabbade förändrades mer och mer. Det var svårt att 

tyda de tecken på sjukdom som förekom och en förlust av den drabbades personlighet upplevdes 

(Barnable et al., 2006; Chaffey & Fossey, 2004; Pejlert, 2001). Uppsatsförfattarna ser detta som 

en mänsklig reaktion då en familjemedlem drabbas av sjukdom. Det naturliga i att lida med, 

känna förtröstan för samt viljan att skydda då sjukdom drabbar en familjemedlem, kan kännas 

igen. Vidare ser uppsatsförfattarna detta som ett tydligt tecken på att sjukdom inte endast 

påverkar den drabbade utan även dennes familj, vilket framgår i en studie av Browne & 

Courtney (2007). 

 

Flera olika föreställningar om schizofrenisjukdomens uppkomst framkom i litteraturstudiens 

resultat. Däribland fanns teorier om onda andar och att familjemedlemmarna själva skulle ha 

bidragit till den drabbades sjukdom (Barnable et al., 2006; Huang et al., 2008; Jungbauer, 

Stelling et al., 2004). Detta är något som uppsatsförfattarna ser som tecken på okunskap samt att 

det finns ett behov av att information och utbildning kring uppkomsten av sjukdomen. Liknande 

resultat beskrivs i studier av Ferriter och Huband (2003) samt Grausgruber, Meise, Katschnig, 

Schöny och Fleischhacker (2007) där uppfattningen om sjukdomsorsak var spridd bland 

deltagarna. 

 

I flera av studierna framkom att familjemedlemmarna upplevde att sjukdomen orsakade att den 

drabbade gick tillbaka i utvecklingsstadiet, vilket medförde ökat hjälpbehov hos den drabbade 

och omfördelning av roller i familjen (Barnable et al., 2006; Pejlert, 2001). Detta ser 
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uppsatsförfattarna som en möjlig anledning till ökad börda hos familjemedlemmarna, då dessa 

tog över den drabbades tidigare roller och sysslor. Detta bekräftades även i studien av Browne 

och Courtney (2007). 

 

I flera studier framgick att sorg uppstod vid tanken på att den drabbade inte kunde förverkliga de 

förväntningar som fanns för framtiden, vilket ansågs ha en negativ inverkan på hela familjen. 

Exempel på sådana framtidstankar var hoppet om att den drabbade skulle komma att leva ett 

självständigt liv och bilda egen familj (Barnable et al., 2006; Jungbauer, Stelling et al., 2004; 

Pejlert, 2001). Vardagen präglades av oro för den drabbades självständighet i framtiden och hur 

denne skulle klara sig då familjemedlemmarna inte längre fanns (Barnable et al., 2006; 

Jungbauer, Stelling et al., 2004). Trots många negativa känslor, framkom i flera studier att 

familjemedlemmarna aldrig skulle ge upp hoppet och sluta tro på den drabbade (Chaffey & 

Fossey, 2004; Jungbauer et al., 2003; Pejlert, 2001). Hoppet om framtiden ser uppsatsförfattarna 

som något naturligt. Även sorgen känns naturlig då den drabbades sjukdomstillstånd och 

begränsade förmåga att hantera vardagen bryter mot den förväntade utvecklingen. Detta får stöd 

i studien av Jungbauer, Stelling et al. (2004), där ledsamhet och besvikelse uppkom då familjens 

situation jämfördes med andra familjer där samtliga individer var friska. 

 

I några studier framkom sjukdomens positiva påverkan på familjen. Detta genom att 

förhållanden stärktes och glädje fanns av att se den drabbades framsteg. Även känslor av att växa 

som person, bli mer förstående och tålmodig beskrevs (Barnable et al., 2006; Chaffey & Fossey, 

2004; Jungbauer, Stelling et al., 2004; Jungbauer, Wittmund et al., 2004). Att det endast i ett 

fåtal studier framkom positiva känslor ser uppsatsförfattarna som ett intressant fynd. Tankar som 

uppkommit kring detta var varför just dessa deltagare klarat av att se de positiva följderna som 

sjukdomen medför. En tänkbar teoretisk modell för detta är ”känsla av sammanhang” (KASAM), 

vilken diskuterar upplevelse av positiv påverkan på problem och kriser, med grund i att dessa 

människor inte låter sig begränsas av sina problem. Oftast ser de sin situation som utmanande för 

fortsatt utveckling och med en positiv inställning till sin livssituation. Vidare ses denna positiva 

inställning som realistisk, där människorna gör val som främjar deras upplevelse av hälsa, utan 

att uppleva sin situation som ett nederlag (Antonovsky, 1991).  

 

Hantering av sjukdomen 

Ett sätt att hantera sjukdomen, som framkom i flera studier var kunskapssökande för att försöka 

förstå sjukdomen. Kunskap söktes genom böcker, media, samhällsgrupper och sjukvården 
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(Chaffey & Fossey, 2004; Czuchta & McCay, 2001; Huang et al., 2008). Detta ser 

uppsatsförfattarna som något positivt och anser att förståelse är viktigt för effektiv hantering. Att 

söka förståelse och kunskap om sjukdomen var även något som bekräftades i studien av 

Wilkinson och McAndrew (2008) där detta sågs som en viktig del av hanteringen.   

 

Att söka kontakt och stöd från andra var en annan viktig strategi som framkom i flera studier. 

Kontaktkällorna kunde vara vänner, religiösa kontakter eller schizofreniförbund och stödgrupper 

(Czuchta & McCay, 2001; Huang et al., 2008; Jungbauer et al., 2003; Pejlert, 2001). Stödgrupper 

sågs som en god källa till positiva känslor av bland annat samhörighet och utveckling (Chien et 

al., 2006). Detta beteende ser uppsatsförfattarna som en hälsosam hanteringsprocess och tror att 

stöd från andra kan leda till minskad upplevd belastning på den drabbades familjemedlemmar. 

Antagandet bekräftas i en studie av Grandón, Jenaro och Lemos (2008), där stöd från andra ses 

som en mycket viktig variabel för den upplevda belastning som sjukdomen ger på familjen.  

 

I flera av studierna framkom att familjemedlemmarna kände besvikelse då de vände sig till 

sjukvården och samhället för att få stöd i hanteringen av den drabbade. Detta speciellt då 

vårdpersonalens bemötande, inställning till den drabbades familj samt delgivning av information 

upplevdes som bristfällig, vilket bidrog till att familjemedlemmarna kände sig hjälplösa och 

utanför (Barnable et al., 2006; Chaffey & Fossey, 2004; Czuchta & McCay, 2001; Jungbauer, 

Wittmund et al., 2004; Pejlert, 2001; Wilkinson & McAndrew, 2008). Detta ses av 

uppsatsförfattarna som förvånande, då myndigheter och organisationer på både nationell och 

internationell nivå menar att den drabbades familj skall ses som en tillgång i vården och delges 

information (Socialstyrelsen, 2010; WHO, 2009) vilket även beskrivits i introduktionen av denna 

litteraturstudie. Vidare anser uppsatsförfattarna att sjukvården bör vara en trygg och 

förtroendeingivande organisation och ser därför familjens upplevelser som mycket oroväckande. 

 

I studierna av Chien et al. (2006) samt Pejlert (2001) framkom upplevelser av att omgivningens 

inställning till den drabbade och dennes familj förändrades i takt med sjukdomens utveckling. 

Detta är något som uppsatsförfattarna tror kan bero på allmänhetens okunskap och fördomar mot 

personer med schizofreni. Antagandet bekräftades i studie av Grausgruber et al. (2007) som 

visade på en negativ inställning till umgänge med personer som drabbats av schizofreni. I studien 

framkom även att allmänheten i stor utsträckning trodde att personer som drabbats av schizofreni 

är mer våldsamma än den allmänna befolkningen. 
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Ett intressant fynd som uppsatsförfattarna såg skilja sig från resterande studier, är något som 

framstod i studien av Jungbauer, Wittmund et al. (2004). I studien framkom att partnerskap där 

den drabbades partner hade upplevt eller själv var drabbad av psykotisk sjukdom, hade andra 

förutsättningar för hantering. Förhållandet upplevdes som stödjande då den drabbades partner 

fann att hantering var lättare utifrån egna erfarenheter och en bättre förståelse av den drabbades 

symtom kunde uppnås. Uppsatsförfattarna anser att fyndet är mycket intressant. Detta speciellt 

då det i samtliga studier utom denna, funnits kriterier på att deltagande familjemedlemmar skulle 

vara utan psykisk sjukdom. Genom detta har tankar uppstått kring att resultatet av denna 

litteraturstudie kanske skulle sett annorlunda ut om fler studier funnits där deltagarna haft 

personlig erfarenhet av schizofreni.      

 

Metoddiskussion  

Uppsatsförfattarna anser att genomförandet av studien som en litteraturstudie i enlighet med 

Polit och Beck (2008), gett en bred kunskap och uppfattning om familjemedlemmars perspektiv i 

valt problemområde. Valet att endast inkludera kvalitativt material i studien anser 

uppsatsförfattarna vara mest relevant till studiens syfte av att beskriva upplevelser och hantering, 

vilket bekräftas av Polit och Beck (2008). 

Vid artikelsökning användes databaserna Medline, Cinahl och PsycINFO. Då dessa databaser 

innefattade forskningsområden för omvårdnad, medicin samt psykiatri, ansåg uppsatsförfattarna 

att ett brett sökområde gavs. Sökorden som användes, togs fram genom dess relevans till syfte 

och frågeställningar. Något som enligt uppsatsförfattarna stärkte artikelsökningens relevans 

ytterligare, var valet av utökad sökning genom trunkering vid ett av sökorden som användes i 

Cinahl samt att tre av sökorden valdes att begränsas till sökning i ett specifikt område i 

PsycINFO. Anledning till detta var att uppsatsförfattarna önskade ett mer hanterbart antal träffar, 

då de olika databasernas omfattning av referenser skilde sig åt. 

 

Antal artiklar som exkluderades från studien var 87 stycken av totalt 100 artiklar från de 

ursprungliga sökresultaten. Det stora bortfallet förklaras genom att dessa inte uppfyllde studiens 

kriterier samt att vissa av artiklarna förekom i flera databaser. Ett av kriterierna var att artiklarna 

skulle finnas tillgängliga i PDF- fulltextformat. Detta kan ses som en svaghet i studien, då 

användbart material genom denna exkludering kan ha gått förlorad. Dock bidrar kriteriet även till 

att studiens primärkällor blir mer lättillgängliga.  

Analysprocessens kvalitetsgranskning av artiklarna samt uppsatsförfattarnas val att exkludera de 

artiklar som erhöll låg kvalitet enligt Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, 
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Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008), ansåg uppsatsförfattarna 

utgöra grunden för att stärka resultatets trovärdighet. Denna granskning ledde till ett bortfall av 

totalt tre artiklar. Genom att uppsatsförfattarna läst och granskat artiklarna enskilt för att sedan 

träffas och diskutera innehållet, styrktes resultatets trovärdighet då feltolkning av artiklarna 

minimerades. Vidare lästes och granskades litteraturstudien av andra medstudenter. Detta gav 

möjlighet till kontinuerlig utveckling av innehålet, vilket uppsatsförfattarna anser ha gett studien 

ytterligare trovärdighet. 

 

Artiklarnas geografiska spridning kan ha medfört att deltagarna har haft olika förutsättningar för 

tillgång till sjukvård, utbildning och ekonomi vilket kan ha påverkat litteraturstudiens resultat. 

Den geografiska och kulturella spridningen på resultatets artiklar anser författarna vara en styrka. 

Detta då de flesta artiklars resultat överensstämde med varandra. Det spridda kunskapsnätet, 

ledde till att uppsatsförfattarna fick en bred uppfattning om andra länders hälso- och sjukvård 

samt dess påverkan av kultur och religion, vilket ansågs vara en styrka i kommande roll som 

sjuksköterska i ett mångkulturellt samhälle.  

 

Slutsats och klinisk användbarhet 

Genom denna studie, belyser uppsatsförfattarna livsvärlden utifrån familjens perspektiv. Att 

familjemedlemmar tar ansvar för den drabbade visade sig vara vanligt förekommande och kräver 

uppbackning av den professionella sjukvården. Dock visade studiens resultat att många av 

familjemedlemmarna upplevde brister i samarbetet med vården (Huang et al., 2008; Jungbauer, 

Stelling et al., 2004). Vidare framkom i resultatet, både positiva och negativa upplevelser av att 

vara familjemedlem till en person med diagnosen schizofreni. Dock förekom de negativa 

upplevelserna i större utsträckning och utgjorde hinder för att familjemedlemmarna skulle kunna 

leva ett tillfredställande liv (Jungbauer, Stelling et al., 2004). Med anledning till detta, anser 

uppsatsförfattarna att det behövs ökad kunskap om hur dessa familjemedlemmar upplever sin 

vårdande roll samt vad sjukvårdspersonalen kan göra för att underlätta deras situation. Vidare 

anser uppsatsförfattarna att kommunikation mellan delaktiga parter i den drabbades vård är av 

betydelse för att sjukvårdspersonal ska kunna bedriva en god vård med fokus på hela familjen. 

Det är även viktigt för att kunna se situationen ur familjemedlemmarnas perspektiv och göra dem 

delaktiga i vården samt ge en känsla av samarbete, trygghet och tillit.   
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Förslag till vidare forskning 

De upplevelser som framkom i uppsatsens resultat var övervägande negativa. Endast ett fåtal 

artiklar tog upp positiva aspekter (Barnable et al., 2006; Huang et al., 2008; Jungbauer, Stelling 

et al., 2004). Uppsatsförfattarna fann på grund av detta, intresse för vidare kvalitativ forskning 

med syfte att belysa positiva aspekter av att vara familjemedlem till en person med schizofreni 

och vad som ger upphov till dessa. Uppsatsförfattarna anser att kunskap om familjemedlemmars 

positiva och negativa upplevelser och hantering av fenomenet är av stor nytta i den framtida 

yrkesrollen. Genom denna kunskap skulle omvårdnadsarbetet även kunna tillämpas med 

inriktning på positiva faktorer för att kunna bidra till ett mer tillfredställande och hanterbart liv 

för personer med denna problematik. 

 

Ett annat av uppsatsförfattarnas förslag till vidare forskning, grundar sig i resultatets uppenbara 

förekomst av familjemedlemmars negativa upplevelse till samarbete med vården. 

Kommunikation och möjlighet till stöd och delaktighet, upplevdes av många deltagare som 

bristfällig (Pejlert, 2001; Wilkinson & McAndrew, 2008). Uppsatsförfattarna anser att dessa 

upplevelser utgör ett stort problemområde i sjukvårdens omvårdnadsarbete och hämmar 

familjemedlemmarnas möjlighet till att hantera den förändring som uppstått i familjen efter 

sjukdomsdebuten. Uppsatsförfattarna vill med anledning av detta, få mer kunskap gällande 

delaktiga parters olika upplevelser gentemot samarbetet, vården och varandra. Förslag till vidare 

forskning är att studera och jämföra sjukvårdspersonal och familjemedlemmars upplevelser av 

samarbetet i vården. Detta skulle kunna bidra till ökad kunskap om vad som orsakar att 

samarbetet i många fall upplevs som problematiskt och bristfälligt. Kunskapen skulle kunna ge 

en bättre förståelse för familjemedlemmarnas perspektiv och utgöra en bra grund för att hantera, 

bemöta och införa eventuella åtgärder för att gynna samarbetet med familjemedlemmar i denna 

situation. Ökad kunskap om problemområdets olika perspektiv skulle kunna förhindra negativa 

upplevelser av samarbete mellan vårdpersonal och den drabbades familj.   
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(Keywords) 
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 AND burden 
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 AND experience 65 0 0 0 

 AND family 64 0 0 0 

 AND nursing 36 0 0 0 

 AND care 34 34 8 6 
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 AND care 311 0 0 0 

 AND experienc* 81 0 0 0 

 AND family 15 15 3 3 
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3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
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14.  Finns populationen beskriven?   
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20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
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Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg 

och Wengström (2008). 
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phenomenological study 
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Chaffey, L., & Fossey, E. 
 
Caring and daily life: Occupational 
experiences of women living with sons 
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2004 

Att utifrån mödrars perspektiv, beskriva upplevelser av 
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schizofreni 

Kvalitativ 
Intervjuer 

N=6 Medel 
 

Chien, W-T., Norman, I., & Thompson, 
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for family carers of people with 
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2006 
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Czuchta, D.M., & McCay, E. 
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experiencing a first episode of 
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Mixad metod 
Intervjuer 
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schizophrenia after medication changes 

Australien 
2004 
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Intervjuer 
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Thara, R., Kamath, S., & Kumar, S. 
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Indien 
2003 

Att förstå familjemedlemmars attityder gentemot 
psykisk sjuka kvinnor med brutna äktenskap, 
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Mixad metod 
Intervjuer 

N=75 Hög 

Wilkinson, C., & McAndrew, S.  
 
“I´m not an outsider, I´m his mother!” A 
phenomenological enquiry into carer 
experiences of exclusion from acute 
psychiatric settings   

Stor- 
brittannien 

2008 

Att utifrån familjemedlemmarnas vårdande 
perspektiv, förstå deras upplevelser av situationen då 
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vård på en akutinrättning 

Kvalitativ 
Intervjuer 
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