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Sammanfattning  

 

Inom psykisk ohälsa hamnar fokus oftast på vårdtagaren, och mycket forskning kring 

hur den anhörige får stöd och blir delaktig saknas. Syftet med denna studie avsåg att 

ta reda på anhörigas upplevelser angående stöd, delaktighet och bemötande i sin 

närståendes process hos de olika inblandade verksamheterna. Respondenterna har 

bestått av två vuxna barn och två sambos/partners. Vi har använt oss av en kvalitativ 

metod vid genomförandet där intervjuerna varit semistrukturerade för att nå en 

fördjupning och förståelse inom området. Därefter har en kvalitativ innehållsanalys 

gjorts för att ta reda på resultaten av det som framkommit. Övergripande visade det att 

den generella upplevelsen av stöd, bemötande och delaktighet för de anhöriga var 

negativ och att mycket ansvar hamnat på dem, i stället för hos verksamheterna. 

Slutsatsen mynnade ut i temat: “Anhöriga - Stödet utan hjälpen”, eftersom den 

gemensamma nämnaren var att anhöriga varit en stor fördel i processen kring sin 

närståendes sjukdom. Trots detta var upplevelsen att de ofta fått stå på egna ben och 

inte fått någon kunskap eller information från verksamheterna.  
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Förord 

 

Vi valde att göra en studie med fokus på anhörigas upplevelser av stöd, bemötande 

och delaktighet inom verksamheternas arbete med personer som lider av psykisk 

ohälsa. Anledningen till varför detta område valts var på grund av att forskning kring 

psykisk ohälsa är generellt intressant. Valet av inriktning på anhöriga till personer 

med bipolär sjukdom kom av att forskarna till denna studie, ville avgränsa sig så att 

studien skulle bli kärnfull och fördjupande. Efter diskussion med varandra och 

fördjupande av kunskaper inför detta uppsatsskrivande, återfanns dock inte särskilt 

mycket forskning och studier som belyser just anhörigas perspektiv.  

 

Inom exempelvis missbruksvården talas det ofta om att anhöriga eller närstående till 

den enskilde kan komma att kallas för “medberoende” eller dylikt. Något begrepp 

som motsvarar hur det är att vara nära någon som lider av psykisk ohälsa har dock 

inte hittats. Författarna anser att den anhörige är en viktig del i att underlätta den 

sjukes sociala tillvaro, men upplever att svensk vård och omsorg är väldigt 

individfokuserad. Anhöriga som berörs av den närståendes livssituation glöms ofta 

bort eller hamnar i skymundan och deras delaktighet tas för givet. Förhoppningsvis 

ska denna studie kunna lyfta fram anhörigas perspektiv. 

 

Slutligen så vill vi tacka vår handledare Ove Grape samt de respondenter som ställt 

upp och medverkat i denna studie!
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1. Inledning 
 

Som tidigare nämnt i förordet vill denna studie fokusera på anhörigas upplevelser av 

stöd, bemötande och delaktighet inom den närståendes process hos verksamheterna. 

För att få en bra bild av över området kommer inledningen gå igenom hur det sett ut 

historiskt sett, fram till hur det är idag gällande psykisk ohälsa allmänt.  

 

Omställningarna i bland annat vården och stödet till personer med psykisk 

funktionsnedsättning ska, enligt Markström (2014), ses som en del av 

avinstitutionaliseringens process där idéerna för en avinstitutionalisering 

introducerades i början av 1970-talet. Efter avinstitutionaliseringarna under 1980-talet 

(Socialstyrelsen, 1999) tillsattes flera statliga utredningar de kommande decennierna 

för att samordna och tillgodose de resurser och insatser som behövdes inom 

socialtjänst och primärvård för att stötta och hjälpa personer med psykisk ohälsa. 

Utredningarna såsom psykiatriutredningen, psykiatrireformen och nationell 

psykiatrisamordnare syftade till att utveckla service, stöd och vård för målgrupper och 

förbättra den enskildes livsvillkor. Dessa kom mellan år 1990 till 2003. Markström 

(2014) skriver att psykiatrireformen innebar att landstingen enbart skulle röra 

psykiatrisk behandling och kommunen skulle ta över ansvaret för de sociala 

insatserna och initiativen för att minska påföljderna av ihållande psykiska störningar. 

Trots denna uppdelning skulle ändå de två myndigheterna samverka nära med 

varandra. Under 2013 gavs även uppdraget till Socialstyrelsen att synkronisera den 

statliga kunskapsstyrningen inom kategorin psykisk ohälsa tillsammans med flera 

nationella deltagare (Markström 2014). I dagens arbete med psykisk ohälsa har 

ytterligare insatser och krav på de olika myndigheterna ställts, exempelvis är 

kommuner och landsting skyldiga att ha överenskommelser om samverkan kring 

individer med psykisk funktionsnedsättning och en samordnad individuell plan ska 

upprättas för personer som behöver stöd och insatser från båda huvudmännen (SoL 5 

kap 8a§ i SFS 2001:453; HSL 8a§ i SFS 1982:763). Dessutom anges i 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) att anhöriga till personer med psykisk 

funktionsnedsättning ska kunna få stöd från kommunens verksamheter till sig själv.  

 

I och med förändringarna som kom med avinstitutionaliseringen började även 

brukarperspektivet belysas mer och mer. Grunewald (2000, s. 23) skriver att 

“psykiska sjukdomar skiljer sig från de flesta andra genom att den drabbade är 

extremt känslig för förändringar i sin miljö”. Detta gör att socialtjänsten och den 

öppenvården inom psykiatrin får fler och större krav på sig eftersom personen som är 

drabbad bör få vara i sin normala miljö och behålla sitt sociala nätverk. Viljan att 

ändra begreppet till psykiska funktionshinder från psykiska sjukdomar ställer även 

krav på samhället då personer som har svåra psykiska funktionshinder har rätt till en 

så normal livssituation som möjligt. Allt som görs kring den enskilde handlar om att 

informera och lära vilka rättigheter som finns för individen, där ingår 

självbestämmanderätten vilken innebär att inget som helst tvång får utövas och att 

individen själv bestämmer kring genomförandet av den föreslagna åtgärden 

(Grunewald, 2000). Det förutsätter att man utövar empowerment för den enskilde och 
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uttrycker inställningen i stödet som ska ges av samhället. Edvardsson (2015) skriver 

om svårigheten att få gehör för sina symptom. Detta beror på bristen av förståelse i 

vården och ifrågasättande attityder. Det kan leda till att patienten tror att signalerna de 

uppfattar inte har någon betydelse eller att de är falska. Läkarnas och vårdens åsikter 

om humanitet samt attityder till religion, kultur, sexuell läggning och så vidare har 

stor inverkan på bemötandet. 

 

Även om avinstitutionaliseringen inleddes långsamt i arbetet med förändringarna, 

medförde de också framsteg inom flera olika områden (Markström 2014). Som 

tidigare nämnts, innebar det också ett ökat ansvar och större belastning för närstående 

och anhöriga. Östman (2014, s. 189) beskriver det som att “förklaringsmodeller för 

uppkomst av psykiska sjukdomar har skiftat genom tiderna och därmed också synen 

på anhörigas roll”. Hon fortsätter med att under de senaste decennierna har anhöriga 

setts som en betydande resurs i vården av den sjuke. Anhöriga är en grupp i samhället 

som har hamnat i skymundan och speciellt gruppen anhöriga till personer med 

psykisk ohälsa. Jonsson m.fl. (2011) finner i sin studie att anhöriga känner sig ofta 

ensamma i sin situation och det är tungt att axla ansvaret de känner för sina 

närstående och det gör det svårt för den anhörige att fokusera på sin egen framtid. Det 

är viktigt att dessa personer ges möjlighet att dela sina erfarenheter med andra samt 

att de får kunskap och en ökad förståelse för sin närståendes sjukdom. 

1.1. Syfte 

 

Studiens huvudsyfte är att studera psykisk ohälsa ur ett anhörigperspektiv, vilket stöd 

de anhöriga erbjuds samt hur de upplever bemötandet från verksamheterna. Syftet är 

även att undersöka om det finns skillnader i vilket stöd man får/hur man upplever 

stödet och delaktigheten, beroende på vilken typ av anhörig man är. Till sist vill 

denna uppsats ta reda på huruvida de närstående anser sig ha ett samlat begrepp för att 

beskriva sin situation och se om det inger någon trygghet och lättnad för att förklara 

den. 

1.2. Frågeställningar 

 

 Vilken typ av stöd och bemötande får anhöriga till personer inom 

verksamheterna och hur upplever anhöriga detta? 

 Bemöts man på olika sätt beroende på vilken sorts anhörig man är och hur 

uttrycker sig dessa skillnader i sådana fall? 

 Hur stor delaktighet har de anhöriga och upplever de sig få vara delaktiga? 

 Finns det något samlat begrepp för att beskriva de närståendes situation och 

inger det trygghet och/eller lättnad att få en förklaring genom ett sådant 

begrepp? 

1.3. Avgränsningar 

 

Denna studie har avgränsat sig på så sätt att vi enbart valt att fokusera på anhörigas 

upplevelser av stöd, bemötande och delaktighet. Vi har därmed inte tagit in perspektiv 

från den som diagnostiserats. Vi har även avgränsat oss ytterligare genom att söka 
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anhöriga till personer som har bipolär sjukdom i någon form, detta eftersom det är en 

känd sjukdom inom psykisk ohälsa. När vi talar om begreppet “verksamheterna” i vår 

studie så syftar vi på socialtjänsten, socialpsykiatrin, psykiatrin och sjukvården.  

1.4. Begreppsdefinitioner 

 

Det är viktigt att kunna skilja begreppen åt när man talar om psykisk ohälsa, samt 

olika typer av diagnoser och sjukdomar. Här nedan preciseras olika termer som kan 

vara bra att känna till vid genomläsning av denna uppsats. Även specifika begrepp 

som tillämpats vid skrivprocessen förtydligas.  

 

Psykisk ohälsa: Det vida begreppet psykisk ohälsa innefattar bland annat psykisk 

störning och psykisk sjukdom. Psykisk ohälsa innefattar även upplevelsen av psykiska 

besvär som påverkar ens dagliga liv och stör det psykiska välbefinnandet (Eriksson, 

2006). Då man talar om psykisk ohälsa talar man ofta om stress och ångest som i 

längden kan leda till psykisk sjukdom (psykiska-sjukdomar.se, 2012). I vår studie 

använder vi begreppet psykisk ohälsa när vi diskuterar allmänt kring psykiska 

sjukdomar och diagnoser.  

 

Psykisk sjukdom: Termen psykisk sjukdom kallas ofta för psykisk störning. Detta för 

att biologiska faktorer inte kan bevisas utan endast psykiska. Biologiska faktorer är 

dock inte uteslutna, men problemen kan även komma från trauman och uppväxt. 

Tillfälliga psykiska problem brukar inte räknas som en psykisk störning. Psykiska 

sjukdomar innefattar bland annat schizofreni, bipolär sjukdom och tvångssyndrom. 

Uppfattningen är individuell och kan skilja sig åt. Psykiska sjukdomar är därför svåra 

att diagnostisera (psykiska-sjukdomar.se, 2012).  

 

Psykisk funktionsnedsättning: Termen funktionsnedsatt förklarar en kvarstående eller 

tillfälligt nedsatt funktionsförmåga hos en person som uppkommit på grund av 

sjukdom eller annat tillstånd så som medfödd eller förvärvad skada (Sandlund, 2014). 

 

Psykiskt funktionshinder: Funktionshinder förklarar de inskränkningar som 

funktionsnedsättningar innebär för en person i förhållande till samhället, det vill säga 

att funktionshindret uppstår i samband med sin omgivning (Sandlund, 2014). 

Sandlund (2000) talar om att psykiska sjukdomar med affektiva svängningar, så som 

bipolär sjukdom, överlag ger mindre psykiska funktionshinder, då personen kan 

fungera normalt mellan skoven. Dock kan några procent av dessa ha bestående men 

under flera år, som ger upphov för funktionshinder i samband med detta. Den bipolära 

personen kan få ökade symptom på sjukdomen under de skov som personen har, 

vilket påverkar funktionsnedsättningarna och de funktionshinder som därmed uppstår. 

 

Bipolär sjukdom: Bipolär sjukdom kallades förut manodepressiv sjukdom. Det är en 

kronisk sjukdom som har ett periodiskt förlopp där sjukdomsperioder växlar med 

symptomfria perioder. Återkommande perioder med mani och depression är 

karaktäristiskt för bipolär sjukdom. Under dessa perioder är grundstämningen förhöjd 

vid mani eller sänkt vid depression. Sjukdomsbilder kan se väldigt olika ut både vid 

depression och vid mani, och både maniska och depressiva symptom kan förekomma 
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samtidigt. Det finns olika indelningar såsom bipolär typ I, typ II och cyklotymi 

(Fahlén, 2010). Eftersom denna studie inriktar sig på anhöriga till människor med 

bipolär diagnos kommer ingen fördjupande förklaring av sjukdomen och dess olika 

indelningar beskrivas vidare.  

  

Anhörig: Att vara anhörig innebär att man på något sätt bistår en annan, ofta inom 

familjen eller släkten. Grannar och vänner kan också anta rollen som anhörig. 

Anhörigstöd kan ges genom olika insatser som syftar till att underlätta den anhörigas 

situation fysiskt, psykiskt och socialt (DS 2008:18). Våra respondenter har i detta fall 

varit barn alternativt partner/sambo i sin roll som anhöriga.  

 

Närstående: Med begreppet närstående menas att en närstående är den som tar emot 

stödet som ges av en anhörig, exempelvis inom familjen, släkten, grannar eller vänner 

(DS 2008:18). I denna studie är den närstående personen med bipolär diagnos.  

 

Barnperspektivet: Barnperspektivet innebär att sätta barnets behov i centrum (BBIC) 

och innefattar bland annat att man ska beakta barnets rättigheter. Socialstyrelsen 

(2015) skriver att arbetet utifrån BBIC ska baseras på att barnets bästa är avgörande, 

att delaktigheten ska ges till barnet och dess närstående samt att man ska motverka 

eventuella svårigheter.  

1.5. Källkritik till inhämtat material  

 

Litteraturen som använts i denna studie har bestått av böcker, vetenskapliga artiklar, 

rapporter, riktlinjer, hemsidor med mera. De flesta har varit skrivna under 2010-talet, 

men det finns även äldre litteratur som förklarat hur synen på psykisk ohälsa sett ut 

historiskt samt vid de tillfällen då det inte funnits uppdaterat forskning på området. 

Uppsatsen har använt sig av Google Schoolar och databaserna SocINDEX och 

SwePub samt även hemsidor som belyser psykisk ohälsa och anhörigas situation. De 

sökord som använts för att hitta artiklar, var bland annat: psykisk ohälsa, anhöriga, 

bipolär, stöd, psykiatri, socialtjänst, bipolar, mental illness, children, family, parents 

och så vidare. Även om denna studie vill belysa hur de anhörigas situation ser ut i 

Sverige, har även internationell forskning inhämtats och litteratur för att kunna 

jämföra och hitta likheter mot för hur det ser ut i Sverige. I många länder får de 

anhöriga stort stöd genom samtalsgrupper för anhöriga av verksamheterna själva, 

medan i Sverige verkar detta motsvaras i stor utsträckning av ideella organisationer. 

För att hitta relevanta studier överblickades resultaten, abstrakten med mera i 

artiklarna och rapporterna, medan rubrikerna för kapitlen sågs över och nyckelord i 

böcker och riktlinjer letades. Den mest lämpliga litteraturen av den kvarvarande lästes 

igenom noggrant och gallrades antingen bort eller sammanfattades i tidigare 

forskning.  

 

Eftersom det inte fanns särskilt stort utbud av forskning kring anhörigas upplevelser 

av psykisk ohälsa och främst då diagnosen bipolär har hemsidor och andra 

internetkällor använts för att få mer information i ämnet. Detta kan utgöra en nackdel 

för studien eftersom sökmotorerna var tvungna att breddas och därmed inte gett stort 

resultat i efterforskningarna efter nationell litteratur eller inom bipolär sjukdom.  
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2. Metod 

2.1. Tillvägagångssätt  

 

Vi valde att rikta in oss på anhöriga till personer med psykisk ohälsa för vår studie där 

studien ville ta reda på anhörigas upplevelser av bemötande, delaktighet och stöd från 

verksamheterna. Tidigare forskning inhämtades för att sedan forma syftet och 

frågeställningarna. Studien avgränsades till anhöriga till personer med bipolär 

sjukdom och intervjupersonerna skulle vara nära anhörig det vill säga på nått sätt varit 

ett stöd eller vårdat den närstående och vara väl insatt i den närståendes livssituation 

och sjukdom. Åldersgränsen för intervjupersonerna sattes från 18 år och uppåt dels av 

etiska skäl samt att det var att ha med några års erfarenhet som anhörig. De etiska skäl 

som låg till grund för avgränsningen var känsligheten i frågorna om intervjupersonen 

varit ett barn under 18 år samt även möjligheten, hos den anhörige, att kunna 

reflektera över orsaker och samband med mera. 

 

Arbetet började omgående med att leta intervjupersoner då det fanns en oro över att 

inte få in tillräckligt med respondenter. Efter att några respondenter intresserat sig för 

studien skickades ett informationsbrev ut (se bilaga 1) med syfte, målgrupp och 

forskningsetiska principer. Informationsbrevet utformades med stor omsorg då det var 

av stort vikt att personerna skulle känna sig trygga med att ställa upp på intervju. 

 

Intervjuerna gjordes i en lokal på Umeå Universitet varav en intervju gjordes via 

telefon. Alla intervjuer spelades in med godkännande av intervjupersonen. 

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor och efterföljande teman. Det fanns 

underfrågor under varje tema men endast i syfte som stöd för intervjupersonen då 

målet var att intervjupersonen skulle prata fritt och öppet kring intervjuguidens teman 

(se bilaga 2). 

 

Transkriberingen av intervjumaterialet gjordes av envar hemma där det innan hade 

bestämts hur transkriberingen skulle genomföras. Detta för att det skulle bli så 

enhetligt som möjligt, för att sedan kodas och kategoriseras tillsammans (se bilaga 3). 

Respektive författare hade huvudansvar för olika delar i analysen vilket beskrivs 

närmare i avsnitt 2.2, medan analysmetoden förklaras i avsnitt 2.5. Därefter 

sammanställdes resultatet och diskussionen. Slutligen gjordes en översikt för att se 

över formalia och design.  

2.2. Arbetsfördelning 

 

Under tiden för uppsatsskrivandet har forskarna fördelat arbetet jämt och haft 

huvudansvar för olika delar. Alla har sökt och läst olika artiklar, böcker, avhandlingar 

samt annan relevant litteratur och sedan sammanfattat dessa under kategorier som 

inriktat sig mot internationell och nationell forskning samt litteratur som inriktar sig 

specifikt mot anhörigas roll vid bipolär sjukdom. För att få en röd tråd genom detta 

moment fick alla läsa igenom och skriva om texterna ytterligare. 
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Vad gäller intervjuerna bestämdes det i förväg att dessa skulle genomföras två och 

två, men att alla skulle delta i minst två stycken. Då studien fick fyra intervjupersoner 

totalt föll det sig att M.A. deltog i tre intervjuer, J.B. i tre och P.B. i två stycken. Efter 

intervjuerna genomfördes transkriberingar var för sig, även här var det jämt uppdelat 

eftersom J.B. och M.A. transkriberat en var och P.B. två stycken. Analysarbetet av 

resultatet från transkriberingarna kodades tillsammans för att hitta meningsbärande 

enheter och sedan kunna skapa kategorier. Utöver detta har M.A. ansvarat för att 

skriva om de forskningsetiska principerna och hur arbetsfördelningen genomförts. 

P.A. ansvarade för valet av metod för intervjuerna samt genomförandet och J.B. har 

ansvarat för urvalsmetod och -problematik samt om validitet och reliabilitet. Vad 

gäller resultat- och diskussionsdelen har P.B. ansvarat för att skriva om “Anhörigas 

upplevelser av bemötande” medan M.A. ansvarat för “Anhörigas delaktighet i 

kontakten med verksamheterna” och “Påverkan på den anhöriga”. “Känslan av ett 

obefintligt stöd” och “Begrepp som identifierar anhöriga” har J.B. ansvarat för att 

skriva. Trots dessa ansvarsuppdelningar har genomgångar av texten gjorts 

tillsammans för att få en så bra röd tråd som möjligt samt att alla ska varit lika insatta 

och delaktiga i arbetet. I övriga delar har författarna skrivit tillsammans och 

strukturerat upp texten. 

2.3. Urvalsmetod och -problematik 

 

I kvalitativ forskning tillämpas i regel ett icke-sannolikhetsurval till exempel ett 

bekvämlighets- eller tillgänglighetsurval (Fejes & Thornberg, 2015). I ett 

bekvämlighetsurval använder sig forskaren av de personer som för tillfället råkar 

finnas tillgängliga, som annars kan vara svåra att få tag på. Det är vanligt att använda 

ett bekvämlighetsurval då forskaren genom en tillfällighet får möjlighet att samla in 

data från ett urval av respondenter (Bryman, 2011). Det är svårt att veta hur stort 

urvalet bör vara eller vad som är tillräckligt. Då man beslutar hur stort urvalet ska 

vara brukar det ske genom en kompromiss mellan bland annat tid och pengar 

(Bryman, 2011). Efter att hänsyn till tiden för uppsatsen tagits, var målet att hitta 4-6 

intervjupersoner. Tillgängligheten på intervjupersoner var också en faktor som 

spelade in för oss, på grund av att uppsatsens ämne kunde ses vara av känslig 

karaktär. Det hade varit önskvärt att få fler intervjupersoner men tillgängligheten och 

tiden för uppsatsen utgjorde begränsningar.   

 

För att få tag på deltagare inleddes arbetet med att maila olika myndigheter. 

Bipolarna.se kontaktades och eftersökningar av deltagare gjordes på sociala medier. 

Inga intervjupersoner återfanns genom professionella aktörer utan de som till slut 

hörde av sig var deltagare via sociala medier. Efter att de hade kontaktat oss så 

skickades informationsbrevet ut och frågade ifall de fortfarande ville delta. Tid och 

plats för intervjun bokades sedan in.  

 

Sammanfattningsvis så användes ett bekvämlighetsurval. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar ansågs det vara en lämplig urvalsmetod. Totalt gjordes fyra intervjuer 

varav två kvinnor och två män, där relationen till de närstående antingen var barn eller 

partner/sambo. Studien fick en stor geografisk bredd på deltagarna då deras ärenden 

gällande sin närstående inte enbart var kopplade till Umeå kommun och Västerbottens 
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Läns Landsting, utan även Norrbotten och Jämtland samt olika kommuner vid både 

kusten och inlandet i dessa tre läns landsting.  

 

De problem som forskarna sett med urvalsmetoden är att resultatet av data inte gör att 

man får några slutgiltiga resultat men man får en bra utgångspunkt för fortsatt 

forskning (Bryman, 2011). Fejes och Thornberg (2015) finner att kritiker menar att 

det är omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer vid ett icke-

sannolikhetsurval så som genom ett bekvämlighetsurval. Fejes och Thornberg (2015) 

drar slutsatserna att sociala fenomen är svåra att generalisera oavsett vilken 

urvalsmetod man använder sig av. För att sociala fenomen är alldeles för varierande, 

föränderliga och kontextbundna. Vilken relation intervjupersonen har, hur länge de 

har känt den närstående om man har varit eller är sammanboende etcetera kan ha 

spelat in och påverkat vårt resultat. Det viktiga för författarna i denna studie var dock 

att se vilket stöd och bemötande de fått som anhöriga. Det är något som egentligen 

vara lika för alla oavsett vilken typ av anhörig man är. Vi tänker därför att det inte har 

påverkat uppsatsen negativt. Flera av intervjupersonerna har erfarenhet av olika 

människor med bipolär sjukdom, vilket också kan ha spelat in och påverkat resultatet 

ifall intervjupersonen utgått ifrån de upplevelserna också.  

 

Bryman (2011) finner att kvalitativa undersökningar ofta har brist på klarhet eller 

transparens, främst när det gäller urval. Många forskare nämner bara vilket urval de 

använt och inte hur urvalet har gått till. Exempelvis hur personerna valdes ut och hur 

många intervjuer som gjordes. Därför har författarna försökt vara extra tydliga med 

detta för att få en god transparens uppsatsen. 

2.4.  Kvalitativa intervjuer  

 

Val av metod ska väljas i anslutning till det teoretiska perspektiv man väljer att utgå 

från samt den aktuella frågeställningen man har (Trost, 2010). Den kvalitativa 

forskningsmetoden handlar om att förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel och att utveckla någon slags mening ur deras erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Denna studie utgår från en kvalitativ metod eftersom 

frågeställningar rör människors upplevelser och deras syn på verkligheten. Trost 

(2010) kommer fram till att då frågeställningen handlar om att tolka och förstå 

intervjupersonens verklighet är en kvalitativ studie rimlig. 

 

Inom kvalitativ forskning blir forskarrollen annorlunda (Ahrne & Svensson, 2015). 

När man använder sig av kvalitativa metoder och intervjuer är forskarna mer 

subjektiva och får en mer direkt insikt om själva föremålet för studien vilket kan vara 

både en fördel och nackdel. Bryman (2011) menar på att i en kvalitativ studie är det 

forskaren själv som blir det viktigaste redskapet då det som observeras eller studeras 

är beroende av forskarens eget intresse. En fördel med att göra kvalitativa intervjuer 

är att frågorna och frågeföljden kan anpassas efter intervjupersonen. På så vis kan 

man få en bredare och mer nyanserad bild (Ahrne & Svensson, 2015). Nackdelar med 

kvalitativ forskning kan vara att det finns svårigheter att replikera kvalitativ 

undersökning, detta på grund av att de ofta är ostrukturerade och beroende av 

forskarens egen tolkning av resultaten (Bryman, 2011). 
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Denna studie har influerats av en abduktiv ansats där forskarna växelvis rört sig 

mellan tidigare forskning och empiri. Detta eftersom studien ansågs behöva en 

teoretisk grund att utgå ifrån vid utformningen av intervjuguiden. Tanken var även att 

tidigare forskning skulle ge struktur åt det insamlade datamaterial (Ahrne & 

Svensson, 2015; Trost, 2010). Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär där 

frågorna var utformade efter teman utifrån studien syfte så att intervjupersonerna fick 

utrymme att fritt kunna ge personliga och reflekterande svar. En semistrukturerad 

intervjuprocess är flexibel och frågorna behöver inte komma i den ordning de är 

skrivna i intervjuguiden (Bryman, 2011). Detta sätt att intervjua gav också möjlighet 

att ställa följdfrågor som uppkom under samtalets gång. 

2.5. Kvalitativ innehållsanalys 

 

I analysen har kvalitativ innehållsanalys tillämpats som är en metod där man söker i 

det manifesta materialet för att identifiera underliggande teman, mönster och mening i 

texten (Patel & Davidson, 2011). 

 

De transkriberade intervjuerna genomlästes två gånger och därefter kodades texten 

genom att meningsbärande enheter gavs olika etiketter. Dessa koder sammanställdes i 

olika kategorier som sedan kopplades till frågeställningarna för att ge svar på syftet. 

Dessa kategorier var: “Anhörigas upplevelser av bemötande”, “Anhörigas delaktighet 

i kontakten med verksamheterna”, “Känslan av ett obefintligt stöd”, “Begrepp som 

identifierar anhöriga” och “Påverkan på den anhöriga”. Kategorierna mynnade 

slutligen ut i temat: “Anhöriga - stödet utan hjälpen”.  

 

Granheim och Lundman (2004) finner svårigheter med att välja ut de meningsbärande 

enheterna, och väljer man för stora enheter riskerar man att missa viktigt innehåll och 

väljer man för små finns det risk att materialet splittras. Kategorimomentet kan också 

vara klurigt då de meningsbärande enheterna ska kunna höra till en relevant kategori 

och inte kunna landa under flera kategorier. Kategorierna är till för att återspegla det 

centrala budskapet i texten och genom en röd tråd utgöra ett övergripande tema 

(Granheim & Lundman, 2004). Författarna arbetade mycket med koderna där dem 

sorterades flertalet gånger för att få så fullständiga kategorier som möjligt. De koder 

som var synonymer till varandra slogs ihop till en och samma och de som var snarlika 

sammanställdes i en större kod som var mer beskrivande på ett övergripande plan. 

Koderna sammanställdes i kategorierna som beskrivits ovan och resulterade därefter i 

temat som skildras i kapitlet om diskussionen.  

2.6. Validitet och reliabilitet 

 

Uppsatsens reliabilitet/pålitlighet: I kvalitativa studier så delas reliabiliteten eller 

pålitligheten in i två delar: en extern och en intern. Den externa reliabiliteten handlar 

om i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas. Det är överlag svårt med en 

god extern reliabilitet i en kvalitativ forskning, då det är omöjligt att frysa en social 

miljö och sociala betingelser. Man behöver därför gå in i en liknande social roll för att 

kunna jämföra sin forskning med den ursprungliga undersökningen (Bryman, 2011). 



 12 

Eftersom denna studie handlar om anhörigas upplevelser är det svårt att replikera 

undersökningen, eftersom det är personliga åsikter. Dock kan en liknande 

undersökning göras där man övergripande jämför anhörigas uppfattning om 

exempelvis stöd, bemötande och delaktighet.  

 

När det är flera forskare med i bilden så börjar man prata om den interna 

reliabiliteten. Den handlar om att forskarna ska komma överens om hur de ska tolka 

det de ser och hör. Om forskarna är överens så har man uppnått en god intern 

reliabilitet (Bryman, 2011). Författarna var väldigt noga med att redan i början av 

studien klargöra syftet med uppsatsen samt vilken analysmetod skulle tillämpas. Även 

kodningen och kategoriseringen skulle genomföras tillsammans för att få en 

gemensam bild av resultaten. Utifrån detta anses en god intern reliabilitet vara 

uppfylld.  

 

Uppsatsens validitet: I kvalitativa studier delas validiteten också in i två delar: en 

extern och en intern. Den externa validiteten eller överförbarheten handlar om i vilken 

utsträckning undersökningen kan generaliseras till andra sociala miljöer och 

situationer. Då kvalitativa studier ofta har ett begränsat urval och använder sig av 

fallstudier så brukar den externa validiteten vara ett problem (Bryman, 2011). Fejes & 

Thornberg (2015) kommer fram till att kritiker syftar till att det är omöjligt att 

generalisera resultaten till andra miljöer vid ett icke-sannolikhetsurval så som genom 

ett bekvämlighetsurval. De anser att sociala fenomen är svåra att generalisera oavsett 

vilken urvalsmetod man använder sig av, eftersom dessa är alldeles för varierande, 

föränderliga och kontextbundna.  

 

I studien har individers upplevelser studerats. Eftersom det är den enskildes 

erfarenheter som är i fokus så är det utifrån deras perspektiv samt forskarnas 

tolkningsram som studien baserats på. Individers upplevelser kan variera och 

tolkningen av dessa kan påverka överförbarheten negativt. Dock anses studien kunna 

överföras geografiskt i viss mån, på grund av spridningen av våra intervjupersoners 

ursprung. 

 

Den interna validiteten eller tillförlitligheten handlar om att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och forskarens utgångspunkter. 

Den interna validiteten tenderar att vara en styrka vid kvalitativa undersökningar. 

Triangulering och respondentvalidering är ett tillvägagångssätt för att stärka 

tillförlitligheten (Bryman, 2011). Triangulering har inte tillämpats i uppsatsen, vilket 

kan försämra den interna validiteten. Dock genomfördes respondentvalidering, då 

uppsatsen i sin helhet skickades ut till deltagarna. Detta kan förbättra tillförlitligheten 

eftersom deltagarna bekräftat att resultaten uppfattats korrekt. Något som ytterligare 

stärker den interna validiteten är att studiens observationer (resultaten) kan luta sig 

mot utgångspunkterna (tidigare forskning) eftersom dessa överensstämmer med 

varandra. Dessutom har citat använts från respondenterna, vilket ökar tillförlitligheten 

eftersom läsare då kan bedöma om citaten stämmer med hur forskarna tolkat dem.  
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2.7. Etik 

 

En utgångspunkt för forskningsetiska överväganden är individskyddskravet, vilket 

innebär att den enskilde deltagaren inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning på något sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Detta är något 

som genomgående under hela uppsatsskrivandet har beaktats. Likaså har de fyra 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) konkretiserar av 

individskyddskravet tillämpats. 

 

Informationskravet: Vetenskapsrådet (2002) skriver att forskaren ska informera 

deltagarna om forskningens syfte, villkoren för medverkan och om frivilligheten samt 

rätten att avbryta deltagandet. Man kan säga att informationskravet är grunden för att 

samtyckeskravet ska kunna uppfyllas (Kalman & Lövgren, 2012). I 

informationsbrevet gavs en samlande beskrivning av dessa punkter och vid själva 

intervjuerna gjordes en muntlig genomgång om syftet med studien och vad som 

förväntades av de som medverkade samt att de påmindes om rätten att inte delta eller 

att inte svara på alla frågor. 

 

Samtyckeskravet: Kravet om samtycke handlar enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 9) om 

att “deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”. 

Detta betyder både rätten att bestämma om att överhuvudtaget delta, men också att 

inte svara på alla frågor samt att avbryta sin medverkan helt och hållet. Genom 

informationsbrevet blev deltagarna upplysta gällande samtycke, men även här 

inhämtades det muntligt vid intervjutillfällena. 

 

Konfidentialitetskravet: Denna princip utgår från att den enskilde som medverkar ska 

kunna skyddas och att insamlat material ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan delges känslig information, men även att det redovisade resultatet inte ska 

kunna spåras tillbaka till individer (Vetenskapsrådet, 2002). För uppsatsen del innebar 

det att deltagarna informerades om detta både skriftligen genom informationsbrevet, 

men också muntligt vid tillfället för intervjuerna. Detta genom att förklara att endast 

författarna skulle tillhandahålla inspelat material och dylikt samt att intervjuerna 

skulle avidentifieras och citat som var utmärkande för en enskild individ inte skulle 

användas. Efter att transkribering och analys färdigställts raderades det inspelade 

materialet. För att avidentifiera svaren från respondenterna ytterligare har forskarna 

valt att “putsa till” citaten som använts. Detta för att neutralisera dem så det inte går 

att söka tillbaka till en specifik person. Det har gjorts genom att radera utmärkande 

ord och eventuellt talspråk.  

 

Nyttjandekravet: Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter om individer 

endast får användas för det ändamål som avsetts i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagare upplystes om att inkomna uppgifter endast skulle användas till denna studie 

och att ljudfiler, personuppgifter eller dylikt enbart skulle behandlas av författarna.    

 

Övriga etiska överväganden: De närstående till de personer som deltog i studien hade 

även annan problematik utöver bipolär diagnos, till exempel missbruk eller andra 
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diagnoser. Det utgjorde en mindre svårighet för intervjuerna eftersom dessa saker kan 

ha påverkat svaren som intervjupersonerna gav. Det finns en medvetenhet om att det 

möjligtvis kan ha påverkat det resultat som framkom, men för att inte få felaktiga svar 

som kunde påverka trovärdigheten för denna uppsats, fick vi anstränga oss för att inte 

prata om den andra problematiken under intervjun.  Detta utan att helt ignorera det, på 

grund av respekt för intervjupersonen. Då denna studie inriktat sig gentemot anhöriga 

till personer med bipolär diagnos ville uppsatsen ta reda på hur deras kontakter med 

verksamheterna sett ut, men för författarna var det inte viktigt att ta reda på hur den 

närståendes stöd och delaktighet utformats i sin egen vård eller vilket bemötande 

personen med bipolär diagnos fått, utan enbart den anhöriges. Detta uteslöts för att 

värna om integriteten för den anhörige och dennes närstående.  

3. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras resultaten av tidigare forskning från området 

psykisk ohälsa och anhöriga. Till sist redovisas det som specifikt hittats 

kring anhöriga till personer med bipolär diagnos.  

3.1. Internationell forskning kring anhöriga till personer med psykisk 

ohälsa 

 

Intresset för forskning kring anhörigas deltagande i den närståendes vård och 

behandling samt behovet av eget stöd och delaktighet i den närståendes psykiska 

sjukdom väcktes under 1950-talet. Östman (2014) finner att oavsett var i världen 

tidigare forskning är genomförd har resultaten visat att psykisk sjukdom hos någon 

familjemedlem medför en börda för anhöriga. Familjemedlemmar som lever 

tillsammans med en person med psykisk sjukdom upplever negativ påverkan inom 

många fält i familjelivet såsom arbete, fritid, inkomst, föräldraskap, hälsa, relationer 

till andra etcetera. Exempel på negativ påverkan kan vara att gå ner i arbetstid och 

därmed få sämre inkomst, att relationer till andra uteblir eftersom den anhörige måste 

fokusera på sin närstående (Östman, 2014). Tidigare forskning visar på att barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa löper en större risk av att själv utveckla olika diagnoser 

(Cowling m.fl., 2004), vilket kan innebära att de behöver större stöd och att det är 

viktigt att stärka deras självkänsla (van Santvoort m.fl., 2014). Det är viktigt att göra 

utvärderingar av barnet vid tidpunkten för förälderns diagnostisering för att se efter 

möjligheter kring föräldrautbildning, problemidentifiering och tidiga interventioner 

Förutom detta kan det vara viktigt att involvera föräldrarna och ge ett extra föräldra- 

och familjestöd om nödvändigt. 

 

Ewertzon (2012) kommer fram till att inom forskning återfinns olika begrepp för 

personer i det sociala nätverket, exempelvis familj, anhörig etcetera. Internationellt i 

bland annat USA, England och Australien används begreppen familjevårdare, 

informell vårdare eller endast vårdare. I detta sammanhang ses vårdaren som en 

person som ger praktiskt och/eller emotionellt stöd till en sjuk eller funktionshindrad 

nära person. I Australien är det 2,5 gånger vanligare att det finns problem med den 

psykiska hälsan hos barn till föräldrar med en psykisk sjukdom/diagnos. I Cowlings 
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m.fl. (2004) studie sökte nästan alla barn, som själv fått problem med sin psykiska 

hälsa, hjälp från minst en stödform. Däremot var 63 % av föräldrarna till de 

deltagande barnen i studien motvilliga till att söka hjälp för deras barns beteenden och 

problematik. Studien talar för att motvilligheten till att söka hjälp kan återspegla 

föräldrarnas behov av att deras situation blir sedd som hanterbar. 

 

Van Santvoort m.fl. (2014) finner att bland annat Nederländerna genom åren 

utvecklat olika typer av förebyggande interventioner för att belysa den 

förändringsbara psykosociala risken och skyddande faktorer. I Nederländerna 

erbjuder nästan alla psykiatrikliniker förebyggande interventioner för barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa. En av de mest använda interventionerna där är 

stödgrupper för barn. Det finns också sammanträden för föräldrar och en individuell 

träff med var och en av barnen samt deras föräldrar. Resultaten visar på att de flesta 

av de deltagande barnen har föräldrar med svåra och kroniska psykiska sjukdomar.  

Deltagandet i dessa grupper är mest troligt ett resultat av att barnen oftare har kontakt 

med psykiatriska kliniker tack vare sina föräldrar (van Santvoort m.fl. 2014). 

3.2. Nationell forskning kring anhöriga till personer med psykisk ohälsa 

 

Den internationella forskningen visade på att anhöriga oftare fick stöd genom 

samtalsgrupper, familjeinterventioner och dylikt, medan den svenska vård och 

omsorgen är mer individfokuserad (Östman, 2014) vilket medför att anhörigas behov 

hamnar i skymundan. Detta trots att det finns en medvetenhet kring att många 

anhöriga drar ett tungt lass för att stödja och ställa upp för sina närstående. Östman 

(2014) och Bergqvist Månsson (2013) har påvisat att anhöriga saknar och är i behov 

av stöd, information och kunskap från vården. Psykiatrireformen är en bidragande 

faktor till att anhöriga har blivit mer uppmärksammade men det är först på senare år 

som de anhörigas egna behov av stöd har börjat uppmärksammas. Anhöriga har en 

väldigt betydelsefull roll för att den närstående som lider av psykisk ohälsa och ett 

nätverk av anhöriga behövs för att den närstående ska ha en gynnsam rehabilitering 

(Printz, 2004). Familjebörda, ett begrepp enligt Östman (2014) definieras som en 

påverkan på alla familjemedlemmar. Vilket innebär konsekvenser och negativa 

effekter som följd av den närståendes sjukdomstillstånd. Det avser inte bara 

livssituationen tillsammans med den som lider av psykisk ohälsa, men också 

samarbetet med övriga instanser så som sjukvården, välfärdssystemet och dylikt. 

Östman (2014) skriver att familjebördan kan lättas genom att man får relevant hjälp 

från samhället och sjukvården. 

 

Anhöriga är ofta hårt belastade då deras närståendes behov oftast är väldigt 

omfattande och det finns en risk att anhöriga försummar sig själva. Utifrån de 

belastningar som anhöriga till personer med psykisk ohälsa bär på så tillhör de själva 

också en riskgrupp som kan drabbas av psykisk ohälsa. Många anhöriga har uttryckt 

att de tyngs av samhällets fördomar mot psykisk ohälsa, vilket kan bidra till att de inte 

söker vård eller vågar ställa krav på insatserna. Att ge stöd åt sin närstående innebär 

inte bara negativa upplevelser utan är även positivt och meningsfullt och det är viktigt 

att lyfta fram hur viktiga de anhöriga är för de närståendes hälsa och välbefinnande. 

Många gånger kan de anhöriga ge det bästa stödet för den närstående och är en viktig 
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resurs för de som är ansvariga för stödet. Ett välfungerande socialt nätverk är en 

viktig faktor för tillfrisknandet (DS 2008:18). 

 

Sjöblom m.fl. (2008) har i en studie undersökt hur anhöriga familjemedlemmar 

upplever kontakten med psykiatrivården och vad detta har för effekt på familjen. 

Resultaten visade att anhöriga och familjemedlemmar till en person med psykisk 

ohälsa ofta bär på ett stort ansvar men känner sig utesluten när det gäller den 

närståendes psykiatriska vård och ofta känner de anhöriga att de inte får tillräckligt 

med kunskap om sjukdomen vilket bidrar till en känsla av maktlöshet. Lönnfjord 

(2011) finner i sin studie att anhöriga upplever att det är viktigt att vårdkedjan 

fungerar och att en välfungerande vårdinsats utgör ett stöd i sig. Lönnfjord (2011) 

syftar till att de anhöriga har kontakt med så många olika instanser att det blir svårt att 

veta vilka uppgifter som blir vems ansvar, samt vilka skyldigheter kommunen har 

gentemot anhöriga. Det som de anhöriga i undersökningen tyckte var viktigast var att 

de fick information och kontinuerlig uppdaterad information. 

 

Från 1 juli 2009 gjordes en ändring i 5 kap 10§ i Socialtjänstlagen (SFS 2001:53) som 

innebär att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 

vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående 

med funktionshinder (Socialstyrelsen, 2013). I både Socialtjänstlagen (SFS 2001:53) 

och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) framgår att då den enskilde personen 

har behov av insatser från både socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska 

kommunen och landstinget tillsammans upprätta en individuell plan. Planen skall när 

det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Det framgår vidare att om det 

är lämpligt och att den enskilde inte motsätter sig ska anhöriga ges möjlighet att delta 

i planeringsarbetet (Ewertzon, 2015). Enligt regeringens proposition (2008/09:82) 

”Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående” är det mest efterfrågade stödet 

att anhöriga får känna sig erkända, respekterade och delaktiga. Detta förstärks även av 

Östman (2014) som skriver att den svåra situationen kan underlättas genom att 

anhöriga får upplevelsen att de hanteras med ett gemensamt och respektfullt 

bemötande från verksamheterna.    

I Ewertzons (2012) forskning framkom det att anhörigas delaktighet i 

behandlingsprocessen leder till en ökad förståelse och förbättrad relation till den 

närstående samt strategier för den anhörige att hantera sitt eget liv samtidigt. 

Sammantaget visar också forskning på att stödjande insatser från både samhället och 

det sociala nätverket är av stor betydelse för den närstående och dess hantering av 

sjukdomen (Ewertzon, 2012). Områden som ses som betydelsefulla att beakta vid 

förändring och utveckling av stöd till anhöriga är bland annat information på 

samhällsnivå, det vill säga information om vart man kan söka vård och stöd om man 

lider av psykisk ohälsa men även stöd för anhöriga. Det är även viktigt att det finns 

strukturerade former av anhörigstöd inom kommunerna och det kan vara allt från 

psykopedagogiska insatser till individuellt samtalsstöd (Ewertzon, 2010).  

Ewertzon (2010) påtalar också om vikten av ett stödjande bemötande som innebär att 

de anhöriga får en god och kontinuerlig kontakt med personal. De anhöriga behöver i 

ett tidigt skede få kontakt och information samt stöd vid svåra händelser. Ett öppet, 
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bekräftande och samarbetsvilligt möte från personal inom vård och omsorg kan bidra 

till att anhöriga känner sig mindre maktlösa och minska risken för social isolering. 

Studier på stödinsatsers betydelse och/eller effekt för anhöriga visar på att stödinsats 

som genomförts i grupper och psykopedagogiska insatser har bidragit till minskad 

merbelastning, ökad kunskap om sjukdom samt ökat deras möjlighet att hantera 

situationen (Ewertzon, 2015). Skerfving (2015, s. 19) förklarar stödgrupper som att de 

“bygger på antagandet att när någon i en familj har allvarliga problem påverkar det 

alla familjemedlemmar och ökar risken för egna problem, inte minst hos barnen”. 

I arbetet med personer som lider av psykiska funktionshinder har man 

uppmärksammat ett problemområde mer och mer och det är situationen för barnen till 

de som lider av psykisk ohälsa (Brusén, 2000). Att som professionell nå dessa barn 

för att ge adekvat hjälp möts av vissa svårigheter och en ökad risk för störd 

psykosocial utveckling finns. Tidigare inom den psykiatriska vården har dessa barn 

varit osynliga. Det är ovanligt att kontakt med barn och ungdomspsykiatrin söks från 

föräldrarnas sida och samarbetet mellan psykiatrin och socialtjänsten har sällan 

förekommit. Det finns flera konsekvenser som barnen riskerar att utsättas för i 

samband med att föräldern utreds och diagnostiseras, till exempel traumatiska 

upplevelser. Faktorer som ger stora tillgångar för barnet och möjligheter till 

förebyggande är bland annat, enligt Brusén (2000), ett väl fungerande närverk och 

möjligheten att känna samhörighet med andra genom att exempelvis utbyta 

erfarenheter i samtalsgrupper med andra barn. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763, 2g§) i Sverige har även uppdaterats då det införts en ny bestämmelse den 1 

januari 2010 som handlar om att barn till patienter ska få information och stöd. Att 

vara öppen inför barnet om varför föräldern mår som den mår, är inlagd på sjukhus 

eller dylikt samt enskilda samtal för att processa eventuella skuldkänslor nämns också 

som förebyggande för att inte barnet i framtiden själv ska utveckla psykisk ohälsa 

(Brusén, 2000). Baserat på Socialstyrelsens slutrapport (2014b) framkommer det att 

sjukvården inte anser att de har något ansvar för de anhöriga om att erbjuda olika 

former av stöd. Sjukvårdens fokus ligger på den sjuke och det finns en föreställning 

om att det är kommunen som bär det huvudsakliga ansvaret till olika stödinsatser för 

den anhörige. Då fokus inte ligger på anhöriga informerar inte heller sjukvården om 

kommunens anhörigstöd. Det finns idag samverkansorgan mellan sjukvård och 

socialtjänst, men när det gäller samverkan för stöd till anhöriga finns det stora brister 

och sällan utrymme för en fungerande samverkan. 

Brusén (2000, s. 140) talar även om andra typer av anhöriga och skriver “När en 

person har ett psykiskt funktionshinder är det inte bara han eller hon som drabbas. 

Genomgripande förändringar sker för hela familjen - syskon att inte förglömma”. Han 

pratar om att anhöriga, främst föräldrar och syskon, till den personen med psykiskt 

funktionshinder länge haft ett enormt och tungt ansvar ensamma och att belastningen 

hos dem fortfarande finns kvar. Att försöka lösa situationen på egen hand har gett 

resultatet att de anhöriga får följder som enorm sorg, otillräcklighetskänslor och 

utmattning bland annat. Det som kanske gör saker ännu mer påfrestande för anhöriga 

i sådana här situationer är att erfarenheter visar på att de har en avgörande mening för 

rehabiliteringen eftersom de har kunskaper om den närstående, som inte 

vårdpersonalen inom sjukvården har. Anhöriga vet också hur personen fungerat innan 
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sjukdomen och kan således ses som “länken tillbaka till livet före” (Brusén, 2000, s. 

140). Därför är det nödvändigt att ge ett kontinuerligt och vårdande stöd till dem, till 

exempel genom föreningar för anhöriga. 

De flesta studier kring anhörigas situation inom psykisk ohälsa fokuserar på 

föräldrar/mödrar till närstående med schizofreni och makar till närstående med 

depression (Östman, 2014). Studier kring andra familjemedlemmars situation 

förekommer inte lika ofta. Socialstyrelsen har utarbetat nationella riktlinjer (2011) för 

psykosociala insatser till personer med schizofreni eller liknande tillstånd. När det 

gällde anhöriga med närstående som lider av psykossjukdom var förslaget 

familjeinterventioner för att minska på stress och förebygga återfall för den sjuke. 

Dessutom föreslogs psykopedagogiska insatser för att de anhöriga skulle få mer 

kunskap och information kring sjukdomen. Ytterligare mål med insatsen var även att 

upprätthålla ett så bra samarbete som möjligt mellan vården och den anhörige då den 

anhörige sågs som en resurs (Ewertzon, 2012).  

 

Socialstyrelsen (2014a) beskriver i sin rapport anhörigstyrkan, en grupp som anordnar 

bland annat anhörigstöd för medberoende. Detta har till stor del handlat om att öka 

förståelsen och att de anhöriga skulle förstå att de var medberoende. I grupperna 

diskuterades den enskildes erfarenheter vilket betydde mycket för deltagarna för att 

känna gemenskap, för att man skulle bli starka tillsammans. En ideell förening som 

arbetar för människor med psykiska problem och sjukdomar är Riksförbundet för 

social och mental hälsa (RSMH). RSMH har byggts upp av de som har egen kunskap 

inom detta och det gäller inte bara de personer som lider av psykisk ohälsa, utan även 

anhöriga, vårdpersonal med flera. Fokuset hos denna förening ligger på att man kan 

utveckla sin egen uppfattning om de problem som finns samt också att den är 

brukarstyrd (Broström, Arenhag & Grunewald, 2000). Detta bjuder alltså in till en 

större delaktighet, vilket utmynnar i känslan av ett bättre stöd för de anhöriga också. 

Att som anhörig få stöd kan även påverka den närståendes mående till det positiva.  

3.3. Forskning kring anhöriga till de som är bipolära 

 

Familjemedlemmar till personer som lider av bipolär sjukdom upplever sig mycket 

ensamma i sin situation. Van Der Voort, Goossens och Van Der Bijl (2009) finner i 

sin studie att familjemedlemmarna beskriver det som att allmänheten och sjukvården 

inte förstår att den närståendes sjukdom påverkar hela familjen. De flesta partners till 

personer med bipolär sjukdom har erfarenheter av en hög belastning och svårigheter 

med hur de ska hantera partnerns skov.  Den största belastningen hos partners 

handlade om att inte kunna dela viktiga aspekter av det dagliga livet med personen 

som diagnostiserats (Van Der Voort, Goossens & Van Der Bijl 2009). Studien visade 

också på att partners till personer med bipolär sjukdom upplevde sig ensamma, trots 

att de inte var särboende med den sjuke. Denna känsla av ensamhet var ständig och 

inte bara under maniska eller depressiva episoder. Ensamheten kunde delas in i tre 

kategorier av belastning: att ensamma vara ansvariga, att vara ensam med sina känslor 

samt konsekvenserna för livet hos den friska partnern. De anhöriga som deltog 

uppgav att de kände sig ansvariga för hushållet och uppfostran av de gemensamma 

barnen såväl som att hantera sjukdomen. De talade även om konsekvenser för sitt 
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egna liv på grund av sjukdomen, så som att vara tvungen att sluta jobba och att känna 

sig utmattade. Deltagarna i studien beskrev att de fick lära sig hantera konsekvenserna 

av sjukdomen då de blev alltmer medvetna om situationen de befann sig i och gradvis 

började värdera den. Inledningsvis försökte de förstå sin sjuke partners beteende och 

undrade om det var personen själv som betedde sig på ett visst sätt eller om det var 

den bipolära sjukdomen som var orsaken (Van Der Voort, Goossens & Van Der Bijl 

2009). 

 

Enligt Peters, Henry och Wests (2015) artikel om föräldrarnas påverkan på barn med 

bipolär sjukdom framgår det att höga halter av socialt stöd, självkänsla och psykisk 

stabilitet bidragit till att motverka effekterna av symptom på barns depression. Att 

kommunicera med andra föräldrar och professionella har bidragit till att motverka 

effekterna av symptom på barns mani. De fann däremot inget som tyder på att 

föräldrarnas stress eller föräldrarnas effektivitet var relaterade till humörsymtom hos 

barn med bipolär sjukdom. Resultaten från studien visar att föräldrar som använder 

färdigheter för att hantera sitt barns sjukdom kan ha möjlighet att minska barnens 

negativa banor. Alltså kan särskilda föräldraegenskaper och beteenden påverka 

upprätthållandet av bipolära barns humörsymptom (Peters, Henry & West, 2015). 

 

Studien av Jonsson m.fl. (2011) belyser vikten av att som anhörig få information, 

kunskap och stöd i att hitta förklaringar till de tillstånd deras närstående befinner sig i 

vilket de anhöriga beskriver lättar på deras känslor av frustration och sorg i 

sjukdomsprocessen. Slutsatsen visar på vikten av ett stärkande holistiskt stöd till 

familjemedlemmar vars närstående lider av bipolär sjukdom och att detta skulle kunna 

vara möjligt genom att de professionella aktörerna inom sjukvården inkluderar 

familjemedlemmarna i behandlingsprocessen samt riktar ett stöd till att stärka det 

sociala nätverket kring dessa familjer. 

4. Resultat  
 

Här nedan presenteras de resultat som framkom utifrån analysen av 

intervjuerna. Varje kategori har skapats utifrån de koder som uppkommit 

i analysprocessen och sedan kopplats samman till syftet och 

frågeställningarna. Författarna vill delge att de anhöriga i studien 

utgjorts av två vuxna barn (IP 1 och IP 3) och två sambos/partners (IP 2 

och IP 4) till de som har bipolär diagnos.  

4.1. Anhörigas upplevelser av bemötande  

 

Det har funnits en kontakt med socialtjänsten och/eller sjukvården samt psykiatrin 

för samtliga intervjupersoner och alla beskrev upplevelsen av bemötandet från 

verksamheterna som överlag negativt. Exempel på koder: strikt, ovälkommen, dåligt 

bemötande, stigmatiserande, togs inte på allvar, bortglömd, att verksamheterna 

visste bättre än den anhörige, ingen uppmuntran, dömande och anklagande. Detta 

var inte bara bemötandet mot deltagarnas närstående, utan även mot dem själva som 

anhörig i kontakten med verksamheterna.  
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Forskarna kunde urskilja att bemötandet upplevdes annorlunda beroende på vilken typ 

av anhörig man är. De två intervjupersonerna som i dagsläget är vuxna barn till den 

närstående beskrev situationer där de kunde känna sig osynliga och att de inte togs på 

allvar för att de var barn. Ena personen beskrev bemötande gentemot hen som anhörig 

och att vara barn till en närstående med psykisk ohälsa i kontakt med psykiatrin såhär: 

 

"Jag vet inte jag tycker mest att man känner sig lite såhär bortglömd, eftersom 

man själv inte är sjuk inte riktigt har någon roll, man vet inte riktigt ”vad gör 

jag här?” ”vad är mitt syfte liksom?”, för man är som inkluderad och 

exkluderad på samma gång på något sätt (...) för mig var de ju som att man blev 

mer sedd men inte på det sättet man ville när man var under 18... men sen när 

jag blev vuxen har jag upplevt att det är ingen som riktigt ser en" (IP 3). 

 

För de anhöriga som var sambo/partner med den närstående var upplevelserna å andra 

sidan lite olika. Ena intervjupersonen beskrev det som att hen blev helt utestängd från 

psykiatrin och bemöttes med väldigt negativ attityd. Detta medförde att 

intervjupersonen kände sig i vägen och ovälkommen trots att hen som anhörig var 

väldigt viktig för sin närstående. Intervjupersonen beskrev även att trots samtycke 

från den närstående så upplevdes kontakten med psykiatrin som problematisk.  

 

”Man verkligen får... möter den där attityden att håll för fan fingrarna borta 

vilket jag som säger, det är ju omöjligt! Det går ju inte! Det kan man inte alltså, 

man är tvungen att handskas med den verklighet man står i, så länge man är 

involverad i varandras liv oavsett om man bor ihop eller inte så har man inget 

alternativ. Ska man finnas där så måste man handskas med den verkligheten 

som finns” (IP 4). 

 

Den andra intervjupersonen beskrev det som att personalen vid psykiatrin var väldigt 

trevlig mot hen som anhörig men upplevde istället ett dåligt bemötande mot den 

närstående. Detta beskrev även flera intervjupersoner, att de upplevde ett bättre 

bemötande mot dem som anhörig än mot de närstående i kontakt med 

verksamheterna. Flera av deltagarna beskrev att de bemöttes inom verksamheterna 

med en föreställning om att de visste bäst när det gällde sin närståendes ohälsa. Vilket 

medförde att verksamheterna talade över huvudet på den närstående. När 

intervjupersonerna pratade om bemötande så kom möjligheten att få information 

kring medicinering och behandlingsprocess för den närstående upp i samtalet. Där 

framkom det att den generella upplevelsen av bemötande blev sämre i och med att det 

fanns så pass lite alternativt ingen information för de anhöriga. En av 

intervjupersonerna beskrev dock att hen hade en god kontakt med sin närståendes 

medicinsköterska och kunde ringa och rådfråga kring medicineringen då det tidigare 

funnits misstankar om förgiftning. Det var dock alltid intervjupersonen som fick ta 

kontakt för att få information kring medicineringen. Den här deltagaren var dessutom 

vid den tidpunkten minderårig och barn till den närstående men ändå så följde inte 

sjukvården upp detta. 

 

”Det är ju jag som aktivt har fått söka upp information själv, även när det gällt 

behandlingar som gjort henne väldigt dålig, när de höjt doser, då är det jag 
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som har varit som har fått tagit reda på det och sen kollat på internet för 

mamma har ju inte varit så bra på att hålla all information för hon är lite såhär 

flummig, lite borta” (IP 3). 

 

Sammanfattningsvis var upplevelsen av bemötandet för samtliga deltagare överlag 

negativt och flertalet av deltagarnas upplevelser handlade specifikt om sjukvården och 

psykiatrin. Det fanns upplevelser av skillnader i bemötandet beroende på vilken 

anhörig intervjupersonerna är. Deltagarna som var anhörig och barn till närstående 

upplevde att de inte blev sedda, inte togs på allvar och att ett ansvar lades på dem trots 

att de var minderåriga. De deltagande som var partner eller sambo till den närstående 

upplevde att de blev utestängda helt eller att de fick aktivt söka kontakten själva med 

verksamheterna. I analysen kunde även en viss ambivalens urskiljas kring upplevelsen 

av bemötandet då de flesta av intervjupersonerna hade haft positiva upplevelser av 

bemötande som de lyfte fram men då handlade det om enskilda individer inom 

verksamheterna. Dessa människor beskrevs som ”guldkorn” och hade varit mycket 

hjälpsamma och viktiga för den anhörige och närstående i olika situationer. Men alla 

beskrev själva bemötandet från verksamheterna i överlag som negativt. En av 

intervjupersonerna hade haft kontakt med ideella föreningar för diagnosen bipolär 

sjukdom och kunde således göra en jämförelse mellan verksamheterna och de 

frivilliga organisationerna. Bemötandet inom de ideella verksamheterna upplevdes 

som mer förstående och att de som arbetade där hade en närmare kontakt till 

sjukdomen. Av analysen framkom det att ideella kunde ge större individanpassning 

och kunskap kring diagnosen. Fokus låg även på den närstående samt anhörige, i 

stället för att standardlösningar gavs utifrån en mall, som inte respekterade den 

enskildes önskningar och behov.  

4.2. Anhörigas delaktighet i kontakten med verksamheterna  

 

Det var tydligt att det varierande bemötande man fick beroende på vilken typ av 

anhörig man var, också speglade hur stor delaktighet deltagarna upplevt sig ha i 

processen för sin närstående inom de olika verksamheterna. Den generella bilden av 

deltagarnas upplevelser var att de önskat att samverkan mellan verksamheterna varit 

större. Verkligheten har, enligt dem själva, varit att de fått jaga kontakt och 

information om hur läget ser ut gällande exempelvis behandlingar, medicinering och 

dylikt. Exempel på koder: önskat och sökt delaktighet, får inte vara delaktig, bjuder 

inte in till delaktighet och exkluderad.  

 

Samtliga intervjupersoner beskrev upplevelser av att vara exkluderad och att 

verksamheterna skjutit ifrån sig ansvaret eller att verksamheterna ignorerat dem. Flera 

av intervjupersonerna sades sig fått bli mer delaktiga efter att de själv tryckt på och 

skaffat sig mer kunskap, medan en av dem uttryckte det som att hen snarare blev 

bortstött när hen försökte få hjälp och förståelse för diagnosen:  

 

“då säger den där (…) människan rätt och slätt såhär “om du mår så dåligt att 

du behöver hjälp då får du beställa en akut tid för samtalskontakt, annars är det 

här något som du överhuvudtaget inte ska blanda dig i”” (IP 4). 
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De intervjupersonerna som hade rollen som anhörig i och med att det var barn 

beskrev att de ofta utsattes för paternalism och inte blev lyssnade på, alternativt att 

barnperspektivet användes felaktigt då de snarare blev omhändertagna och 

sockerinlindade än att faktiskt få information om vad som föregick:  

 

“när jag var liten, då var min upplevelse ganska ofta att många talade över 

huvudet på en, men sen när man blev äldre, typ mer mot tonåren, då 

efterfrågade dom mina tankar kring saker och ting, men det var som ändå lite 

grann fortfarande kanske mera att vissa ansåg sig veta vad som var bäst för 

mig. Eller mina syskon. Och typ mamma också för den delen” (IP 1). 

 

De intervjupersoner som var sambo till den närstående med bipolär sjukdom upplevde 

delaktigheten lite olika, som tidigare nämnt upplevde en av intervjupersonerna sig bli 

utstött, snarare än inbjuden. En intervjuperson berättade att situationen snarare blev 

att personalen vid verksamheterna hellre bjöd in hen än den närstående:  

 

”Men samtidigt så är man ju där ofta och då känns det snarare som att de 

fokuserar ibland på delaktighet gentemot mig, men kanske inte gentemot hen, 

vilket jag inte riktigt förstår” (IP 2). 

 

Samtidigt menade den anhörige att frågorna som borde ställts till personen med 

bipolär sjukdom, istället ställdes till hen. Detta medförde att personalen såg den 

anhörige som mer trovärdig och realistisk i sjukdomsprocessen hos den närstående. 

En av intervjupersonerna hade erfarenhet av flera olika kommuners arbete inom detta 

område och sa att hen upplevt skillnader mellan dessa kommuner. I en kommun fanns 

en mycket bra läkare som var inbjudande och gjorde deltagaren delaktig, medan 

samma person senare i en annan kommun blev utstött från hela processen kring sin 

närståendes diagnos.  

 

Alla intervjupersoner berättade att det inte funnits, enligt deras kännedom, någon 

samordnad individuell plan gällande den närstående. Dessutom upplevdes de att 

samverkan mellan både myndigheterna och till den närstående och anhörige varit 

dålig. De anhöriga som varit sambos till personen med bipolär sjukdom talade om att 

det, trots egna initiativ, inte funnits någon sådan plan och i värsta fall inte ens en 

vårdplan. Resultatet av detta har gett sämre förtroende och lägre förväntningar på vad 

myndigheterna är kapabla att hjälpa till med och informera om. Ett av barnen till den 

närstående personen berättade att hens mamma kunnat fungera så pass bra att någon 

samordnad individuell plan eventuellt inte varit behövlig, medan den andra 

intervjupersonen som också har rollen som barnanhörig sa att det varit konstigt att det 

inte funnits, med tanke på att det funnits annan problematik också. Intervjupersonen 

tillade att det var möjligt att hen inte blivit inkluderad i detta, om det funnits någon 

innan den anhörige blev myndig. Deltagaren ansåg dock att hen borde fått vara med 

på en sådan nätverksträff nu på grund av sin roll som närmast anhörig. Det som kan 

förstås utifrån vad barnen till sina närstående berättade var att de inte visste sin roll 

och vilka befogenheter de hade eftersom de vuxit upp under sådana omständigheter 

att de skulle vara barn. I samma situation har de fått ta vuxenansvar och nu i vuxen 

ålder visste de inte riktigt hur de skulle förhålla sig till detta.   
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4.3. Känslan av ett obefintligt stöd 

 

De flesta av intervjupersonerna hade vid något tillfälle efterfrågat mer information om 

sjukdomen etcetera. De hade då fått väldigt dålig eller ingen information alls. Under 

tiden de två anhöriga var barn blev de erbjudna att prata med barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) eller psykolog. I övrigt var stödet nästintill obefintligt för 

alla våra intervjupersoner och ingen hade blivit erbjuden något stöd från 

verksamheterna. Exempel på koder: ingen information, andrahandsinformation, 

otydligt stöd, stöd på närståendes villkor, önskat mer information/utbildning/kunskap, 

önskat eftersökande kontakt, hjälp ska ges inte tas. 

 

En av deltagarna beskrev stödet från BUP som jättebra och att kontakten varit viktig. 

Det var via kontakten på BUP som den anhörige upplevde att hen kunde ventilera den 

närståendes sjukdom samt få en del information och kunskap. Den här kontakten 

pågick tills att deltagaren blev myndig, men det har inte funnits något annat stöd eller 

kontakt med verksamheter sedan dess. Deltagaren beskrev att trots att BUP-kontakten 

var för egen del kunde den närstående säga upp kontakten då denne var 

vårdnadshavare. Så även om stödet var till för intervjupersonen så var det på den 

närståendes villkor utan att det ifrågasattes. Samma intervjuperson beskrev också att 

hen blev frivilligt placerad i en kontaktfamilj som sedan övergick till ett familjehem. 

Detta upplevdes dock inte som ett särskilt bra stöd samt att det knappt var någon 

uppföljning från socialtjänstens sida. Insatsen skulle vara till för att deltagaren skulle 

få komma bort från hemmet och ansvarstagandet. Intervjupersonen fann dock inte 

detta som ett stöd eller en avlastning utan var fortfarande hela tiden beredd på att 

kunna åka till sin närstående om något hände. En intervjuperson beskriver i citatet 

nedan att hen inte var medveten om vilket stöd man kunde få som anhörig, utan letade 

hellre upp vilket stöd den närstående kunde få.  

 

”det måste väl ändå finnas så pass många andra med bipolär diagnos att det 

finns stödgrupper eller sådant, men jag har ju ingen aning och jag tycker 

samtidigt att jag inte ska behöva typ leta reda på allt sådant (…) Att jag ska 

kolla upp stöd för mig, för att det inte ska belasta mig, det är inget som jag gör, 

utan då kollar jag ju snarare upp ännu mer stöd för mamma”(IP 1). 

 

Ingen av intervjupersonerna kunde säga att information getts om vilket stöd de kunde 

få eller var de kunde söka stöd. De hade aldrig blivit hänvisade till anhöriggrupper 

eller dylikt. Samtliga upplevde också att stödet allmänt var väldigt otydligt, begränsat 

och att de fått tomma erbjudanden. Alla intervjupersoner uppgav att de har fått leta 

information själva via andrahandskällor via exempelvis Google, forskningsrapporter, 

föreningar och myndigheter.  

 

”Och det var ingen som ens pratade med mig om min mammas sjukdom utan 

det var väl mer eftersom att jag var själv och tog hand om min mamma, trots att 

jag var så liten. Så fick jag väl typ googla mig till ungefär hur, vad gör jag, vad 

håller jag på med” (IP 3). 
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Något som alla intervjupersoner uttryckte var att de hade velat ha kunskap och 

information angående sjukdomen och deras roll som anhörig. Detta för att bidra till en 

en ökad förståelse samt veta vad de kan göra som anhörig, vad deras roll är. En av 

intervjupersonerna berättade om en utbildning anordnades för en person med bipolär 

sjukdom och dennes anhörig. Deltagaren upplevde träffarna som mycket lärorika där 

de fick basfakta kring sjukdomen, medicinering, effekter och bieffekter av 

medicineringen, sjukdomens påverkan på den närstående, hur man kan se 

förändringar i stämningsläget och hur man som anhörig kan bemöta detta. 

Intervjupersonen berättade att den utbildningen var något som anordnades av 

sjukvården men att detta inte var ett standardutbud. Utbildningen skedde inte så ofta 

och det var inte givet att en fick gå på dem, utan var man intresserad så fick man 

anmäla sig på de begränsade platserna. Intervjupersonen tyckte att en sådan 

utbildning borde vara något som erbjuds till alla som får diagnosen bipolär sjukdom. 

Flera av intervjupersonerna önskade en eftersökande kontakt från psykiatrin och en av 

intervjupersonerna berättade att denne hade önskat att verksamheterna var lite mer 

drivande. 

 

”Då har det kanske fallit på mig mer (...) de är ju inte så att om tider missas 

(…) utan det har legat på oss snarare än att det legat på någon annan, och så 

kan de ju vara såklart men just när man pratat om psykisk ohälsa som har en 

ganska katatonisk effekt där man inte kan agera, då skulle det självklart vara 

väldigt bra med en sjukvård som också eftersöker” (IP 2). 

 

Alla deltagare önskade mer ingående information om vad som händer i till exempel 

behandlingsplanen, medicineringen etcetera. De ansåg också att det hade varit bra om 

verksamheterna hade erbjudit eller hänvisat dem till anhöriggrupper för gruppsamtal 

eller enskilda samtal. Samtliga intervjupersoner tror att de skulle finna en lättnad i 

gemenskapen med andra anhöriga, en sorts samhörighet där de kan identifiera sig med 

andra. En av intervjupersonerna menade också på att kunskap produceras bäst i 

mångfald och att det därför hade varit bra med gruppsamtal, likväl som enskilda 

samtal. Intervjupersonerna var alla överens om att stödet är något som bör erbjudas 

till alla anhöriga. En av intervjupersonerna uttryckte det såhär: ”de måste ju anses 

som en del av vården och då måste hjälpen ges och inte behöva tas” (IP 2). 

 

Merparten av deltagarna var inte bekanta med kommunens skyldighet att erbjuda stöd 

till anhöriga. Alla intervjupersoner ansåg dock att det teoretiskt låter bra och att det är 

synd att det inte efterföljs i praktiken. En av intervjupersonerna uttryckte att 

socialtjänstlagen är jättebra, men att hen uppfattar en skillnad mellan ideal och reell 

upplevelse. 

4.4. Begrepp som identifierar anhöriga  

 

En del av syftet i denna studie var att ta reda på om deltagarna ansåg sig ha något 

samlat begrepp för att beskriva sin situation som anhörig. Åsikterna hos de anhöriga 

varierade och olika exempel på termer kunde ges, om än tankarna kring huruvida ett 

begrepp skulle ge förklaring och lättnad åt dem själva skiljdes åt. Exempel på koder: 
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medberoende, maskrosbarn, vuxet maskrosbarn, medsjuk, avstigmatisera, mindre 

tabu, bidragande till sjukdom, förklaring/stöd/underlätta, fokus på den sjuke. 

 

Under en av intervjuerna berättade intervjupersonen om att hens kontakt på BUP hade 

talat om att hen var ett maskrosbarn. Intervjupersonen fann detta som en trygghet och 

det har gjort en stor skillnad i hens liv att kunna identifiera sig med något, och veta att 

det fanns fler maskrosbarn med liknande erfarenheter. 

 

”min bup-tant, det viktigaste hon gjorde för mig var att ge mig min identitet 

som maskrosbarn att ha nått att identifiera sig med, och det har gjort stor 

skillnad i mitt liv att kunna hitta någon slags trygghet i det” (IP 3). 

 

Då begreppet medberoende togs upp ansåg flera av intervjupersonerna att de kunde se 

vissa likheter mellan anhöriga till missbrukare och anhöriga till någon med psykisk 

ohälsa. På frågan om de upplevde att det fanns något liknande begrepp som för 

anhöriga i samma situation som dem, var det ingen som ansåg det. Tre av 

intervjupersonerna upplevde att det överlag skulle varit positivt med ett samlat 

begrepp för anhöriga till psykisk ohälsa. Ett begrepp som kunde avdramatisera och ge 

en förklaring och ett stöd som kunde underlättat för dem. Detta för att det skulle bli 

mindre tabubelagt och avstigmatiseras. En intervjuperson upplevde sig som ett vuxet 

maskrosbarn. Ett annat tänkbart begrepp var medsjuk vilket tre av intervjupersonerna 

uppgav att de kunde relatera till. En intervjuperson tyckte att det skulle låta som att 

man var bidragande till att någon blev sjuk men att man samtidigt var medsjuk. Hen 

menade att synen på medberoende var annorlunda och något som intervjupersonen 

upplevde negativt samt att anhöriga till personer med psykisk ohälsa inte känner på 

samma sätt. Personen ansåg att fokus bör ligga på den närstående i stället. 

4.5. Påverkan på den anhöriga  

 

Förutom det som framkom angående de anhörigas upplevelser av stöd, bemötande, 

delaktighet och terminologi kunde vi även se ytterligare en kategori vilket handlade 

om påverkan som den anhöriga utsatts för. Få av de koder som framkom efter 

transkriberingarna var av positiva slag, utan de flesta var belastningar som handlade 

mycket om att ansvaret till stor del legat på den anhörige. Exempel på koder: 

belastning på anhöriga, diagnosens påverkan socialt, förskjutet ansvar, närståendes 

behov i centrum.  

 

I alla intervjuer framkom det att det fanns annan problematik utöver diagnosen 

bipolär sjukdom, vilket var en bidragande faktor till att livssituationen förändrades så 

pass mycket och gjorde relationerna delvis problematiska. De intervjupersoner som 

var barn till personen som led av bipolär sjukdom sade sig inte ha förståelse för 

sjukdomen som liten, och de hade okunskap kring i vilken utsträckning ansvaret låg 

på dem. Samtidigt beskrevs även att de fått ta stort vuxenansvar i sin barndom vid de 

tillfällen verksamheterna inte varit närvarande, som till exempel i hemmiljön. En av 

intervjupersonerna som var barn beskrev en konstant oro och beredskap för hur hen 

skulle hantera skov hos sin mamma:  
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“Det har ju påverkat hela mitt liv, alltså jag är alltid beredd (...) det är oftast 

jag som måste avgöra, hon har ju inte så mycket annat folk runtomkring sig, så 

det är jag som måste avgöra när det är dags ”nu måste du läggas in”, och 

försöka motivera henne till det och göra det själv annars måste jag åka ner, 

allting är ju en process, allting blir en stor grej” (IP 3). 

 

Den andra barnanhöriga berättade att hens mamma kunde göra saker som de anhöriga 

inte hade förståelse eller logik för, när hen var yngre samt att det var väldigt svårt att 

ha med mamman att göra. Det kunde urskiljas som att denna anhöriga ofta fick “städa 

efter” mamman och agera förälder. Detta är något som en annan intervjuperson också 

uttryckte, även om den anhörige lade till att hen fick göra det i smyg. Detta eftersom 

mamman där var motvillig till att agera barn åt den anhörige, i stället för tvärt om.  

 

Något som alla intervjupersoner hade gemensamt var att situationen överlag handlade 

mycket om närståendes behov i centrum. De anhöriga fick ställa sig utanför ibland 

och åsidosätta sig själva. Detta visade sig på lite olika sätt. Bland annat genom att de 

anhöriga var tvungna att vara stöttande och motiverade gentemot den närstående för 

att exempelvis få iväg dem på arbetsträning, ut i sociala interaktioner eller dylikt. En 

av intervjupersonerna beskrev det som att personal vid verksamheterna kunde ringa 

hen vid situationer. Exempel var när den närstående hade glömt tider, eller inte gick 

att få tag på och att de många gånger förväntade sig att den anhörige skulle se till att 

lösa sådana situationer. De flesta intervjupersoner pratade även om möjligheterna att 

få resurser till den närstående från socialtjänsten eller psykiatrin som exempelvis en 

god man eller kontaktperson. Dessa insatser hade dock antingen inte beviljats eller 

varit särskilt lyckade, vilket innebar högre belastning återigen på de anhöriga. 

Diagnosen hade således påverkat de anhöriga, bland annat vad gällde sociala faktorer, 

men även ekonomiska. Det kunde tydas som att de anhöriga upplevde att 

verksamheterna skjutit ifrån sig ansvaret på dem:   

 

“Nej! Utan där var det precis tvärtom - Jag bad på mina bara knän att få 

någon hjälp för att kunna förstå det här... Jag minns så väl... Jag sa det här går 

inte! Jag vet ju varken ut eller in, jag vet (…) inte hur jag ska tackla någonting 

av detta, vet inte om jag gör rätt eller fel i något för det här är så fullkomligt 

förvirrande” (IP4). 

 

Något som beskrevs som gemensamt med att ha denna belastning blev att fokus 

hamnat på den närstående och att de anhöriga snarare försökt utveckla ytterligare stöd 

för att hjälpa denne. Intervjupersonerna uttryckte det som att de hellre gjorde så, än att 

få avlastning själv för att orka med livssituationen som den varit. Deltagarna berättade 

att det av olika anledningar funnits mycket problem med bland annat den närståendes 

medicinering. Till exempel hade olika läkare skrivit ut olika doser av medicinen eller 

gett recept på andra mediciner. Det har gjort att personen med bipolär sjukdom fått 

stora biverkningar och det har varit något som påverkat och belastat de anhöriga som 

varit tvungen att korrigera skadan: 
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“oftast bemöts det med ursäkter “ojojoj vad knäppt, hur galet det kan bli”, men 

förvånansvärt så blir det galet och sådana missar, det är något som är 

konsekvent och kommer gång på gång” (IP 2). 

 

Två av intervjupersonerna berättade att bemötandet de fått efter sådana här incidenter 

var gott, även om det var ursäktande och bortförklaringar också. De övriga två 

intervjupersonerna talar om att i liknande situationer har verksamheterna lagt en 

enorm börda och ansvar på dem. Detta motiverades, enligt intervjupersonerna, med 

att det inte låg på verksamheternas bord enligt dem själva.  

5. Diskussion och slutsats 
 

Detta kapitel inleds med att diskutera resultaten som framkommit, för att 

sedan övergå till att introducera vårt tema samtidigt som vi presenterar 

våra sammanfattade slutsatser. Detta har gjorts med hjälp av resultatets 

rubriker samt utifrån tidigare forskning och vårt syfte. På så sätt har vi 

arbetat utifrån den abduktiva ansatsen. 

5.1. Anhörigas delaktighet i kontakten med verksamheterna 

 

I resultaten kunde vi tyda på att de anhöriga fått ta stort ansvar för de närståendes 

process i kontakterna med verksamheterna, men de flesta kände inte att de fått vara 

särskilt delaktiga, mer än i hemmiljön. Detta stämde väl överens med vad Sjöblom 

m.fl. (2008) dragit slutsatser om att anhöriga känt sig uteslutna när det gäller den 

psykiatriska vården för den närstående. De menar på att informationen till de anhöriga 

är bristande och leder till att de känner sig maktlösa, vilket också påpekats av våra 

intervjupersoner där de beskriver sig ha fått jaga kontakt och information samt 

kunskap. 

En av de ideella föreningar som vi skaffat kunskap om var Riksförbundet för social 

och mental hälsa. Dessa beskriver sig som brukarstyrda och de bjuder in, inte bara 

den sjuke utan också de anhöriga till delaktighet. Resultatet av detta blir att de 

anhöriga upplever sig få bättre stöd och kan utveckla sin egen uppfattning om vilka 

problem som finns (Broström, Arenhag & Grunewald, 2000). Även om inte alla våra 

intervjupersoner varit i kontakt med ideella föreningar kunde de ändå tro sig få vara 

mer delaktiga i en sådan kontakt, jämfört med i psykiatrins och socialtjänstens 

verksamheter. En av anledningarna till detta tror vi kan vara att ideella föreningar 

oftast är brukarstyrda, till skillnad från statliga myndigheter. En annan anledning kan 

vara att fokus hos de statliga verksamheterna ligger främst på patienten/klienten, 

medan ideella organisationer bjuder in alla berörda. Detta trots att anhöriga ska kunna 

bjudas in till delaktighet i myndigheternas arbeten, om inte den enskilde motsätter sig 

det och det inte är uppenbart olämpligt (Ewertzon, 2015). 

Vi tänker oss, i enlighet med Ewertzon (2012), att möjligheten att anhöriga får vara 

delaktiga i behandlingsprocessen skulle leda till att den anhörige får en större 

förståelse för sin närståendes diagnos och detta skulle utmynna i en starkare relation 
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dem emellan. Tre av intervjupersonerna talade om att de ville ha så mycket 

information och kunskap som möjligt om diagnosen från verksamheterna. Detta för 

att kunna få en bättre förståelse för sin närstående och veta hur de kunde hjälpa till på 

bästa möjliga sätt. De ansåg sig dock inte få detta utan var själv tvungna att, på olika 

sätt, hitta den kunskap som var nödvändig. De intervjupersoner som var barn till 

personen med bipolär diagnos upplevde sig inte få bli delaktiga på det sättet de ville. 

De menar på att personalen de kom i kontakt med försökte tänka utifrån 

barnperspektivet, men det blev använt på ett felaktigt sätt. I stället för att få 

information om vad som hände i deras liv och varför, blev de skyddade från 

verkligheten, något som säkerligen var väl menat men som enbart ledde till frustration 

hos barn som enbart försökte förstå. Att arbetet dessutom inte följdes upp i hemmiljön 

utgjorde vad författarna kan se att barnen blev lämnade ensamma utan någon kunskap 

för att klara sig själva med sin närstående i dennes skov. 

En av intervjupersonerna som hade relationen sambo till sin närstående beskrev 

situationen på ungefär samma sätt – i kontakten med verksamheterna fick den 

anhörige inte vara delaktig, utan kände sig utestängd. Samtidigt som den anhörige 

fick ta stort ansvar vid de tillfällen kontakt inte fanns med verksamheterna. Den andra 

intervjupersonen som var sambo till personen med bipolär diagnos upplevde viss 

delaktighet efter att själv ha jagat kontakt och ”bjudit in sig själv”. Detta ledde i sin 

tur till att personalen hellre frågade den anhörige om problematiken, i stället för den 

närstående med problemen. Att det sett ut på detta sätt kan dels beror på att det är 

olika individer som arbetat med olika personer, men också att kontakterna inte varit i 

samma kommun och landsting hela tiden. Det kan vara så att det finns olika rutiner 

och riktlinjer för hur pass delaktiga de anhöriga ska få vara beroende på i vilket 

landsting och vilken kommun man befinner sig i, även om forskarna anser att lagen 

ska vara det yttersta man följer.   

Skulle anhöriga bli mer involverade och få ökad kunskap kring sin närståendes 

situation, skulle detta kunna bidra till att krissituationer blir lättare att lösa och att 

attityder skulle förändras. Både anhörigas attityder gentemot vården men också bidra 

till att motarbeta känslan av stigmatisering och attityder i samhället mot psykisk 

ohälsa. 

5.2. Anhörigas upplevelser av bemötande 

 

Det vi kunde se utifrån resultatet var att bemötandet tycks spela en stor roll för de 

anhöriga, dock var deras upplevelse av bemötandet från verksamheterna generellt 

negativ. Det negativa bemötandets effekt hade kommit att påverka deras syn på, och 

tillit till, olika myndigheter och verksamheter. Alla deltagare pratade om känslor av 

utanförskap, ensamhet och stigmatisering som ett resultat av bemötandet. Dessa 

negativa känslor och upplevelser bidrog till att man som anhörig drog sig för att ta 

kontakt med verksamheter och myndigheter då de upplevde sig inte blivit tagen på 

allvar (DS 2008:18). 

Två av intervjupersonerna som var anhöriga och barn till de närstående, hade upplevt 

ett bemötande där de vuxna pratat över huvudet på dem. De berättade att de inte tagits 
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på allvar på grund av att de var minderåriga. Båda deltagarna beskrev att de hade 

upplevt ett bristande barnperspektiv där verksamheterna blundade för att det fanns 

barn med i bilden. En av intervjupersonerna berättade att verksamheterna visste att 

hen som barn bodde ensam hemma med sin närstående. Ändå fick personen ta ett stort 

ansvar trots att hen var ett minderårigt barn. Båda intervjupersonerna upplevde att när 

de fyllt 18 år och blivit myndiga lades ansvaret över på dem att se till att deras 

närstående skötte sina kontakter och medicinering. Trots detta ändrades inte 

bemötandet utan det upplevdes fortfarande som negativt. Det negativa bemötandet 

ledde till en rad känslor såsom ensamhet, utanförskap, frustration och ilska inför 

socialtjänsten samt vården. Utöver det fanns känslan av att verksamheterna hade 

förutfattade meningar. Detta stämmer överens med den tidigare forskning som tagits 

upp, bland annat den i Australien som visat på att barn till föräldrar med psykisk 

ohälsa löper större risk att själva utveckla en psykisk ohälsa (Cowling m.fl., 2004). 

Det innebär att det är viktigt att sätta in rätt stöd i tid och arbeta med att stärka barnet. 

De två intervjupersonerna som var sambo eller partner till sina närstående hade 

upplevt ett olika negativt bemötande. Den ena beskrev upplevelsen av en mycket 

negativ attityd mot hen som anhörig där den generella bilden av båda verksamheterna 

var väldigt negativ. Detta medförde att intervjupersonen hade liten eller ingen tilltro 

till verksamheterna och drog sig för att ta kontakt med dem, vilket resulterade i en 

känsla av ensamhet. Intervjupersonen beskrev att hen hellre löste situationer själv, 

vilket kunde leda till en rad negativa konsekvenser så som otillräcklighet, belastning 

och utmattning. Dessa faktorer har varit kända från tidigare forskning, som pratat om 

vikten av att motverka negativa känslor hos den anhörige (Brusén, 2000).  

Anhöriga har ofta blivit tungt belastade då deras närståendes behov ofta varit väldigt 

omfattande. Denna belastning kunde medföra att de själva hamnar i riskzonen att 

drabbas av psykisk ohälsa (DS 2008:18). Den andra intervjupersonen beskrev ett 

generellt gott bemötande inom psykiatrin mot hen som anhörig men upplevde ett 

negativt och paternaliserande bemötande mot den närstående, vilket påverkade den 

anhörige negativt. Det negativa bemötande mot den närstående medförde mer 

belastning på intervjupersonen som var tvungen att utgöra en slags länk mellan den 

närstående och psykiatrin.  

All personal vid verksamheterna skulle behöva ge de anhöriga ett stöttande 

bemötande. Ett sådant bemötande skulle innebära en kontinuerlig kontakt med 

personal som varit närvarande. Att i ett tidigt skede få kontakt och information samt 

stöd vid svåra händelser. Studier har visat på att anhöriga känner sig mindre maktlösa 

och mindre socialt isolerade när det upplever ett öppet, bekräftande och 

samarbetsvilligt möte från personalen vid de olika verksamheterna (Ewertzon, 2010). 

Ett stödjande bemötande skulle vara viktigt för att hjälpa en anhörig att hantera 

situationen. Det skulle innebära ett stöd på ett sätt som möjliggör att de skulle fått 

vara delaktig i sin närståendes livssituation samtidigt som de kan ta hand om sig själv 

och sitt eget liv. 

Okunskap och brister inom verksamheterna kan ha varit en orsak som utgjort en 

grund för ett negativt bemötande. Exempel på brister är för lite personal, outbildad 
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personal och en hög arbetsbelastning. Detta pratade intervjupersonerna också om och 

sade att det till exempel varit många olika handläggare inom socialtjänsten eller byte 

av personal inom sjukvården samt psykiatrin. Tidigare inom verksamheterna har 

inriktningen varit väldigt individanpassad (Östman, 2014;Bergqvist Månsson, 2013) 

och handlat enbart om den närstående och ohälsan vilket gjort att anhöriga varit 

uteslutna. Då anhöriga börjat ses mer som en resurs för den närstående behöver 

strukturen inom verksamheterna uppdateras. Det som är i behov av att uppdateras är 

ett vänligt och öppensinnat bemötande där anhöriga skulle bli mer involverade. Detta 

skulle resultera i ett mer familjecentrerat perspektiv inom vård och omsorg 

(Ewertzon, 2015). 

5.3. Känslan av ett obefintligt stöd 

 

År 2009 gjordes en ändring i 5 kap 10§ i Socialtjänstlagen (SFS 2001:53) som 

innebar att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 

vårdar eller stödjer en närstående (Socialstyrelsen, 2013). Alla intervjupersoner var 

inte medvetna om att det fanns någon sådan lag gällande anhörigstöd. Alla var 

däremot överens om att paragrafen inte riktigt följdes då de upplevde att de inte har 

blivit erbjudna stöd. En intervjuperson uttryckte detta med att socialtjänstlagen var 

bra men att det funnits en tydlig skillnad mellan hur det varit och det faktiskt sett ut. 

Författarna anser att lagen är bra och att den behövs. Däremot märks också att lagen 

inte riktigt följts till punkt och pricka. Det kan finnas behov av fler uppföljningar som 

skulle se till att lagen implementeras. Även att den tillämpas i de fall som blir mer 

svårbedömda gällande den närståendes psykiska funktionshinder, men där anhöriga 

ändå kan vara i behov av stöd. Ansvaret för detta måste bli mer specifikt. En bra 

lösning på detta skulle till exempel kunna vara en samlad broschyr, som alla 

verksamheter har som skyldighet att lämna ut till anhöriga.  

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har sedan år 2010 en ny bestämmelse som 

handlar om att barn till patienter ska få information och stöd. Att man ska vara öppen 

inför barnet om varför föräldern mår som den mår, är inlagd på sjukhus eller dylikt 

samt enskilda samtal för att kunna processa situationen. Detta för att förebygga att 

barnet i framtiden ska utveckla en egen psykisk ohälsa. Andra faktorer som gett stora 

tillgångar för barn och möjligheter till förebyggande har bland annat varit ett väl 

fungerande nätverk och möjligheten att känna samhörighet. Detta genom att 

exempelvis utbyta erfarenheter i samtalsgrupper med andra barn (Brusén, 2000). I 

studien fanns två intervjupersoner som var barn till en förälder med bipolär sjukdom. 

Dessa upplevde sig inte fått särskilt mycket information från verksamheterna. För en 

av intervjupersonerna gav de enskilda samtalen på BUP många svar på frågor som 

uppkommit kring föräldern. Hen fick också stödinsatser för att få ett mer fungerande 

socialt nätverk, i detta fall genom kontaktfamilj och senare familjehem. Stödet hade 

dock sina brister och därmed anses socialtjänstens uppföljning som minst sagt 

bristfälligt. Båda intervjupersonerna hade gärna velat ha gruppsamtal med andra barn, 

detta för att kunna känna samhörighet och få bekräftat att de inte var ensamma i en 

sådan situation. För att inte ansvaret ska hamna på barnet, hade verksamheterna till 

exempel haft möjlighet att ta reda på när barnen skulle kunna få gå till stödgrupper. 

Ett annat alternativ är att verksamheterna själv tar kontakt med stödgrupperna, som i 
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sin tur kontaktar barnet. Det hade kunnat underlätta för barnet att ta emot stöd på detta 

vis och att det hade varit bra att erbjuda dessa stöd flera gånger i takt med att barnet 

blir äldre och eventuellt mer mottaglig. 

Baserat på Socialstyrelsens slutrapport (2014b) framkom det att sjukvården inte ansåg 

att de hade något ansvar för de anhöriga om att erbjuda olika former av stöd. Då deras 

fokus låg på den sjuke hade de en föreställning om att det var kommunen som bar det 

huvudsakliga ansvaret gällande den anhörige. Då fokus inte låg på den anhörige 

informerade inte heller sjukvården om kommunens anhörigstöd. Det finns idag 

samverkansorgan mellan sjukvård och socialtjänst, men när det gäller samverkan för 

stöd till anhöriga så framkom det att det fanns stora brister och sällan utrymme för en 

fungerande samverkan. Det som Socialstyrelsen (2014b) skrev i sin rapport var även 

något som bekräftats under samtliga intervjuer. Ingen av intervjupersonerna tyckte att 

det fanns någon vidare samverkan mellan verksamheterna. Intervjupersonerna 

uttryckte en önskan om att bli hänvisade vidare till anhöriggrupper eller annat stöd. 

Vikten av att samverkan mellan verksamheterna fungerar och att alla vet sina 

ansvarsområden så att ingen hamnar mellan stolarna är stor. Här skulle broschyr-

häftet som tidigare nämnts kunna vara till hjälp. Det hade kunna underlätta för 

verksamheterna och att det blir mindre ”jobbigt” att informera de anhöriga då de 

redan har en tydlig grund att utgå ifrån. Lönnfjord (2011) finner att de anhöriga har 

kontakt med så många olika instanser att det blir svårt att veta vilka uppgifter som 

varit vems ansvar samt vilka skyldigheter kommunen haft gentemot anhöriga. Det 

visade sig i intervjuerna att det var så eftersom många av deltagarna inte visste vilket 

stöd de kunde få samt att de hade svårt för att veta vem som hade huvudansvaret. Det 

är då extra viktigt att samverkan mellan verksamheterna fungerar så att inget glöms 

bort. Skulle samverkan vara god och tydlig kan det utgöra ett stort stöd för de 

anhöriga, vilket skulle medföra att de anhöriga skulle kunna släppa på kontrollen och 

förlita sig mer på verksamheterna. 

Ewertzon (2012) kommer fram till några mål gällande anhörigas stöd. Ett mål var att 

upprätthålla ett så bra samarbete som möjligt mellan vården och den anhörige 

eftersom den anhörige ses som en resurs. Ett gott samarbete med vården var något 

som forskarna upplevt att intervjupersonerna hade önskat. De ville ha mer och bättre 

information, utbildning och eftersökande kontakt från verksamheterna. Därmed är det  

viktigt att verksamheterna också har en samverkan med de anhöriga. En samverkan 

där man pratar om vilket stöd som finns och vem som ansvarar för vad. Om den 

anhörige skulle fått vara delaktig i stödet som getts, hade detta kunna bidra till en 

öppen dialog angående vilka förväntningar som verksamheterna har på den anhörige 

och vice versa. Ett annat mål som Ewertzon (2012) tagit upp var att ge 

psykopedagogiska insatser för att de anhöriga skulle få mer kunskap och information 

kring sjukdomen. Anhöriga i Lönnfjords (2011) undersökning tyckte att det viktigaste 

var att de fick uppdaterad information. Vikten av att få information var något som 

återfanns från intervjupersonernas sida. Alla var överens om att det var viktigt för 

dem att få information. Detta var dock något som de inte fick, i alla fall inte 

tillräckligt mycket.  
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Sjöbloms m.fl. (2008) studie visade också att anhöriga och familjemedlemmar till en 

person med psykisk ohälsa ofta känner att de inte får tillräckligt med kunskap om 

sjukdomen vilket bidrar till en känsla av maktlöshet. Intervjupersonerna ansåg att de 

inte fått någon kunskap och har i stället fått söka sig till andrahandskällor för 

information. Att ge information och kunskap är något som bör vara det enklaste för 

verksamheterna, men som ändå verkar vara väldigt bristande. Forskarna anser att 

detta skulle vara något som måste tas upp på en högre nivå inom verksamheterna, 

särskilt med tanke på att många av intervjupersonerna uppgav att personalen var 

okunniga. Det kan vara bra att lägga mer vikt på att utbilda både personal, anhöriga 

och närstående, detta skulle kunna hjälpa alla parter och säkert förbättra vården. En av 

intervjupersonerna fick chansen att gå på en utbildning och det var enligt hen otroligt 

givande, både för anhörig och närstående. När det gäller att söka sig till information 

genom andrahandskällor kan det vara både bra och dåligt. Om man vet var man ska 

leta och kan vara källkritisk, kan det vara bra och man kan hitta mycket nyttigt. När 

det däremot gäller exempelvis Wikipedia och andra källor som vem som helst kan gå 

in och skriva på, bedöms det som en nackdel beroende på hur reliabel fakta man 

hittar. Detta förstärker vikten i att ge bra och korrekt information från 

verksamheternas sida. 

Då den svenska vården och omsorgen är väldigt individfokuserad glöms anhöriga 

oftast bort, detta trots medvetenheten kring att många anhöriga drar ett tungt lass för 

att stötta och ställa upp för sina närstående. Enligt flertalet studier saknar anhöriga 

stöd, information och kunskap från vården vilket de är i behov av (Östman, 2014; 

Berqvist Månsson, 2013). Några betydelsefulla områden i anhörigstöd har visat sig 

vara bland annat information på samhällsnivå, till exempel var man kan söka vård och 

stöd, både som anhörig och närstående. Resultaten har visat på att stödinsatser som 

genomförts i grupp och psykopedagogiska insatser har bidragit till minskad 

merbelastning, ökad kunskap om sjukdom och behandling samt ökat anhörigas 

möjlighet att kunna hantera situationen (Ewertzon, 2015). Alla intervjupersoner hade 

velat träffa andra anhöriga i liknande situationer genom exempelvis anhöriggrupper. 

Detta för att kunna få stöd av varandra, känna samhörighet och tillsammans kunna 

diskutera kring hur man hanterar sjukdomen och olika situationer som kan 

uppkomma. Detta hade haft en stor betydelse för de anhöriga att kunna diskutera i 

grupp med andra om hur man ska hantera olika situationer. Till exempel att kunna 

känna igen tidiga tecken, prata om hur det är att vara i en relation med någon som 

lider av en psykisk sjukdom och att få känna samhörighet. Som en intervjuperson 

uttryckte det: ”kunskap produceras bäst i mångfald, byta erfarenheter, tips och tricks, 

jag menar det är ju det bästa” (IP 2). 

5.4. Begrepp som identifierar anhöriga 

 

De flesta av intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att kunna identifiera sig med 

andra. Att få känna trygghet i att de inte var ensamma och kunna få en förklaring. 

Detta var något som forskarna hade pratat om i små skalor innan intervjuerna. Det 

bedömdes att det hade kunnat underlätta med ett samlat begrepp för de anhöriga för 

att bland annat tydliggöra och förklara situationen. En annan användning för 

begreppet skulle även kunna vara att avdramatisera förhållandet att vara anhörig till 
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någon med psykisk ohälsa, vilket de flesta av intervjupersonerna höll med om. De 

menade på att det var något som kunde hjälpa dem, att de skulle få känna samhörighet 

samt kunde ta hjälp och stöd från andra i liknande situationer.  

Begreppet medsjuk var något som de kunde relatera till, medan en intervjuperson 

menade att fokus bör ligga på den närstående och att ett begrepp för anhöriga inte 

behövs. I en jämförelse med begreppet medberoende så menade intervjupersonen att 

det var något negativt och att sjukdomsbilden skiljer sig åt samt att man inte är utsatt 

på samma sätt som en medberoende.  

Forskarna anser det som bra med ett samlat begrepp för anhöriga till närstående med 

psykisk sjukdom. Vi kan dock tänka oss att begreppet och dess mening måste vara 

tydligt för att inte ge en negativ bild ut till samhället. Termen skulle då enbart vara ett 

begrepp att kunna luta sig mot som en trygghet, att känna samhörighet med samt visa 

på att man inte var ensam, utan kunde ta hjälp av andra. Som tidigare nämnts i 

förordet så finns begreppet medberoende för de som varit anhöriga till personer med 

beroendeproblematik. Enligt Socialstyrelsen (2014a) var det viktigt för de anhöriga att 

få en ökad förståelse för att de var medberoende. Det var även av relevans för dem att 

känna en gemenskap med andra i liknande situationer. Något liknande hade varit bra 

för anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa, om det mottas på samma sätt. 

5.5 Påverkan på den anhöriga 

Som tidigare forskning skrivit medför psykisk ohälsa en stor börda för den enskilde, 

så väl som de anhöriga (Östman, 2014). I resultaten kunde det uttydas på den 

manifesta och latenta nivån, att de anhöriga blev mycket påverkade av sin närståendes 

situation. Detta även om det inte varit direkt såsom det beskrivits i den tidigare 

forskningen. Den största påverkan som vi kunde se, både uttalat och mellan raderna, 

var att de anhöriga kände sig enormt frustrerade och oförstående till hur 

verksamheterna arbetade. Den bristande delaktigheten ledde till upplevelsen av ett 

dåligt bemötande och känslan av att inget stöd hade erbjudits eller getts till dem som 

anhöriga, vilket gjort att de påverkats negativt i stor grad. Resultatet som visats i vår 

studie går emot det tidigare forskning sagt. Det vill säga, stöd, information och 

kunskap behövde nödvändigtvis inte komma från de etablerade verksamheterna inom 

området, utan skulle även kunna tillgodoses av ideella organisationer enligt de 

anhöriga, så länge de kan hänvisas till vederbörande (Östman, 2014., Berqvist 

Månsson, 2013).  

Den samlade bilden av hur verksamheterna arbetat med de anhöriga i processen kring 

personerna med bipolär diagnos kunde sammanfattas i termerna ansvarsförskjutning 

och hög belastning. Som tidigare nämnts kunde det utläsas från intervjuerna att de 

anhöriga fått ta stort ansvar i hemmiljön och inte fått någon hjälp från verksamheterna 

där, vilket beskriver termerna. Tidigare forskning visar på en hög belastning för 

anhöriga, då behoven hos den närstående oftast är väldigt omfattande. Utifrån denna 

påverkan och dess belastningar riskerade de anhöriga att försumma sig själva och 

därmed själv drabbas av psykisk ohälsa (DS 2008:18). De flesta av intervjupersonerna 

hade själv haft kontakt med någon av verksamheterna för problem som uppkommit i 

samband med att de varit anhöriga till personer med bipolär diagnos. Båda 
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intervjupersonerna som var barn till sin närstående hade haft kontakt med barn och 

ungdomspsykiatrin medan en av personerna som var sambo hade samtalat med en 

kurator. Utfallet av dessa samtal var olika för intervjupersonerna då en ansåg att det 

var det bästa stödet hen fått, eftersom hen fick möjligheten att kunna identifiera sig 

med andra i liknande situationer. För de andra kunde en mer negativ syn utläsas då de 

upplevde stödet och bemötandet så dåligt att det inte gav någon nytta för dem, utan 

enbart ledde till högre belastning och frustration hos dem själva. 

Familjemedlemmar till personer som lider av bipolär sjukdom upplever sig mycket 

ensamma i sin situation. De menar att de inte blivit förstådda av sjukvården eller 

allmänheten kring vilka konsekvenser den närståendes sjukdom haft för hela familjen. 

De flesta partners till personer med bipolär sjukdom har erfarenheter av en hög 

belastning och svårigheter med hantering (Van Der Voort, Goossens & Van Der Bijl 

2009). En fråga uppkommit efter analysen är: Vems är ansvaret att minimera 

anhörigas risk att själva inte drabbas av psykisk ohälsa? Utifrån det som framkommit 

i intervjuerna kunde det förstås att det inte hade någon större betydelse för de 

anhöriga vem som erbjudit eller gett stöd för att underlätta deras situation, utan det 

viktigaste var att de fått erbjudande eller hänvisning från verksamheterna. Vad 

författarna kunde finna så fanns det olika för- och nackdelar beroende på om stödet 

gavs från verksamheterna själva eller ideella organisationer. Fick man ett stöd från 

verksamheterna så fanns en kompetens kring diagnosen och möjligheten att få en bra 

kunskap om den, medan upplevelsen var att de ideella föreningarna kunde ge ett 

bättre stöd och avlastning på så sätt att de hade en större förståelse för den anhöriges 

situation och de även haft större utrymme för individanpassning.    

5.6. Sammanfattade slutsatser 

 

Från vad som framkommit under tidigare kategorier i resultatet ledde den röda tråden 

oss till temat: Anhöriga - stödet utan hjälpen. Från tidigare forskning kan det utläsas 

att anhöriga är en viktig stöd i den sjukes process vad gäller rehabilitering och dylikt 

(Printz, 2004; DS 2008:18; Ewertson, 2012). Anhöriga ses även som en viktig del av 

livet som personen med psykisk ohälsa hade innan sjukdomen eller diagnosen tagit 

kraft (Brusén, 2000).  

Resultatet av denna studie visar att oavsett vilken typ av anhörig man är till 

närstående med bipolär sjukdom, är upplevelsen av bemötande, stöd och delaktighet 

generellt negativ. Alla intervjupersoner beskrev att de upplevde ett negativt 

bemötande som resulterade i svag tilltro, känslor av stigmatisering och ensamhet. Ett 

negativt bemötande medförde även att de anhöriga inte kände sig delaktiga i sin 

närståendes sjukdom. Detta har lett till att deltagarna inte litar till myndigheter vilket i 

sin tur leder till att de medvetet inte söker stöd och hjälp. Upplevelsen som kunde ses 

på en latent nivå var även att det negativa bemötandet och den bristfälliga 

delaktigheten, utgjorde känslan av ett obefintligt stöd. Ett uteblivet stöd från 

socialtjänsten och sjukvården leder i längden till en rad negativa effekter för den 

anhöriga såsom risk att själv att bli sjuk, att försättas i svår ekonomisk situation, 

social isolering samt hög belastning. Samtliga intervjupersoner uttryckte en önskan att 

få vara mer delaktiga i vården av den närstående, att få mer information och kunskap 
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kring sjukdomen samt önskade ett bättre bemötande. Detta skulle i förlängningen inte 

bara medföra positiva effekter för dem själva utan även vara till hjälp för den 

närstående (Östman, 2014; DS 2008:18). När detta inte genomförs eller erbjuds från 

verksamheterna till den anhöriga, kan forskarna på en latent nivå se en frustration och 

känsla av hopplöshet hos intervjupersonerna som ledde till att temat “anhöriga - 

stödet utan hjälpen” valdes. 

Merparten av anhöriga hade inte erbjudits något stöd trots kommunens skyldighet till 

detta och ingen av intervjupersonerna visste att det var lag på stöd till anhöriga. Det 

ligger på socialtjänstens ansvar att erbjuda stöd som underlättar för anhöriga som 

vårdar eller stödjer en närstående och insatserna ska underlätta för de anhörigas 

situation fysiskt, psykiskt och socialt enligt regeringen (prop. 2008/09:82). 

Några frågor som väckts är: - varför vet inte anhöriga om att de kan söka stöd som 

anhörig? Vems fel är det att denna information inte vidarebefordras? Varför fungerar 

inte samverkan mellan verksamheterna? Varför informerar inte sjukvården om stödet 

inom kommunen? Ewertzon (2010) kommer fram till att en samverkan mellan olika 

aktörer kan underlätta för anhöriga att hitta rätt stöd och hjälp. Vissa insatser bör ligga 

på var och en av huvudmännens förpliktelser utifrån ansvarsområde och deras 

specifika kompetens. Men det handlar om att tillvarata varandras kompetenser som 

kompletterar varandra inom de olika verksamheterna för att ge så bra vård och 

omsorg som möjligt. Studien visade på att samverkan uppenbarligen inte fungerar och 

det gör det svårt för de anhöriga att veta vart de ska vända sig i de situationer där de 

närstående har behov från båda verksamheter.   

Det finns information om organiserade stödinsatser såsom olika modeller och 

strukturerade insatser till vissa specifika psykiska sjukdomar. En sådan är bland annat 

nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande 

tillstånd från Socialstyrelsen (2011). Några specifika modeller eller riktlinjer kunde 

dock inte hittas när det rörde bipolär sjukdom. Forskning har visat på att 

psykopedagogiska insatser och olika familjeinterventioner gett positiv effekt för både 

anhöriga och närstående (Ewertzon, 2010). Därför hade sådana riktlinjer dels kunnat 

vara en information och kunskapskälla för anhöriga men även att man i riktlinjerna 

skulle kunna specificera stöd till anhöriga och vikten av detta. 

Utifrån rollen som framtida socionomer hade det varit viktigt att belysa anhörigas 

upplevelser av delaktighet, stöd och bemötande. Detta eftersom vår framtida 

arbetsroll kommer att arbeta med människor med olika problematik. Människor vars 

sociala nätverk samt anhöriga är och kommer vara en viktig resurs för dem och för 

oss. 

Då intervjupersonerna och deras ärenden inte enbart rörde Umeå kommun och 

Västerbottens läns landsting utan även Norrbottens län, Jämtlands län samt kust- och 

inlandskommuner anses det kunna öka generaliserbarheten för svaren. Detta eftersom 

resultaten visat på gemensamma åsikter och upplevelser, trots att deltagarna varit 

bördiga från olika delar av Sverige. Däremot upplevs studie inte kunna generalisera 

resultaten att vara giltiga för hela landet. Anledningen är att studien hade fyra 

ingående intervjuer istället för övergripande enkäter. Enkäter hade kunnat ge fler 
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deltagare och visat på en generell bild över situationen kring anhörigas upplevelser, 

även om dessa inte hade blivit på en djupgående nivå. För framtida forskning föreslås 

en liknande studie på någon annan sjukdom inom psykisk ohälsa och dess anhöriga. 

Förslagsvis skulle också denna studie kunna utökas så att fler län och kommuner täcks 

in tillsammans med denna undersökning. Därutöver skulle forskarna även vilja se att 

exempelvis Socialstyrelsen kunde komma med riktlinjer för arbetet med anhöriga till 

personer med bipolär sjukdom, så som det gjorts för schizofreni (Ewertzon, 2010; 

Socialstyrelsen 2011).   
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Informationsbrev 

 

Upplevelser av stöd, bemötande och delaktighet för dig som anhörig till personer med 

bipolär sjukdom inom sjukvården och socialtjänstens verksamheter. 

 

Vi är tre stycken studenter som läser termin 6 vid Umeå Universitets 

socionomprogram och under vårterminen 2016 skriver vi vår kandidatuppsats. Syftet 

med uppsatsen är att ta reda på hur anhöriga till personer med bipolär sjukdom, som 

befinner sig inom sjukvården och socialtjänstens verksamheter, upplever sig ha fått 

stöd, delaktighet och bemötande. Vi söker dig som är nära anhörig till personer med 

bipolär sjukdom och har erfarenhet av detta. 

 

Deltagandet bygger på ditt samtycke, vilket betyder att du själv bestämmer om du vill 

vara med i undersökningen, svara på frågor eller om du vill avsluta intervjun och din 

medverkan. Personuppgifter och intervjuer kommer endast användas i denna 

undersökning och hanteras av oss tre studenter. Du som deltar kommer att förbli 

anonym då namnen kommer att ändras och citat eller dylikt kommer avidentifieras för 

att inte kunna spåras tillbaka till dig som enskild individ när uppsatsen redovisas. Vi 

kommer att göra en förfrågan till dig om att få spela in samtalet för att lättare kunna 

minnas vad du berättat för oss. Detta enligt de forskningsetiska principer som finns. 

 

Väljer du att medverka i denna studie kommer vi att genomföra en intervju inom den 

närmsta månaden. Vid denna träff kommer vi samtala om de erfarenheter du har av att 

vara anhörig till en person med bipolär sjukdom, hur du upplever stödet och 

bemötandet du fått från psykiatrin och socialpsykiatrin samt vilken typ av delaktighet 

du ansett dig fått ha i din anhörigs kontakt med dessa verksamheter. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning och vill du delta, har du 

frågor eller vill du veta mer om undersökningen kan du kontakta oss: 

 

Matilda Andersson, Socionomstudent vid Umeå universitet. 

Mailadress: xxxxxxxx@student.umu.se 

Mobilnummer: 07x - xxx xx xx 

 

Petra Brådd, Socionomstudent vid Umeå Universitet. 

Mailadress: xxxxxxxx@student.umu.se 

Mobilnummer: 07x - xxx xx xx 

 

Jennifer Berglund, Socionomstudent vid Umeå Universitet. 

Mailadress: xxxxxxxx@student.umu.se 

Mobilnummer: 07x - xxx xx xx 
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Du kan även kontakta vår handledare om du vill ställa någon fråga kring vårt arbete:  

 

Ove Grape, Universitetslektor vid institutionen för socialt arbete.  

Mailadress: xxxxxxxxx@umu.se  

Mobilnummer: 090 – xxx xx xx
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

 

Ålder?  

Född/uppvuxen var?  

Relation: Syskon? Föräldrar/förälder? Partner? Vän? 

Hur länge har ni känt varandra? 

Hur länge har den du är anhörig till haft sin diagnos?  

Har din anhörig fler diagnoser/annan problematik t.ex. missbruk?  

Har din närstående kontakt med socialtjänsten/socialpsykiatrin? Hur länge? 

Har din närstående kontakt med sjukvården/psykiatrin? Hur länge?  

Sammanboende med den enskilde som lider av bipolär sjukdom? 

Har din närståendes diagnos påverkat dig? (ex. gått ner i tid på jobbet, varit stressad, 

sjukskriven, sömnsvårigheter, utbränd, mer isolerad). 

Har du samtalat med din anhörig om samtycke kring att du får vara delaktig i 

processen och få information om vad som händer? 

Har du haft kontakt med socialtjänsten/socialpsykiatrin och/eller 

sjukvården/psykiatrin gällande din anhörig?  

Tema 1 Delaktighet 

 

Hur upplevde du första kontakten med verksamheterna? Hur pass delaktig kände du 

dig? 

Har det funnits någon SIP gällande din anhörig? Har du fått vara delaktig i den? (Om 

det funnits och anhörig ej fått vara med eller om den anhörige inte vet, men tror att 

det kan ha varit, hur kommer det sig? - inget samtycke, ingen info från t.ex. 

socialtjänsten till den anhörige osv.)  

Hur upplevde du att verksamheterna gjorde dig delaktig?  

Hur har din delaktighet sett ut kring din närståendes behandlingsprocess? 

(medicinering, samtalsstöd) 

Hur har din delaktighet sett ut kring din närståendes sysselsättning (jobb, praktik, 

nätverk)? 

Hur har din delaktighet sett ut kring din närståendes sociala faktorer? (träffa folk, inte 

sitta hemma, nätverk, komma sig ut) 

Tema 2 Bemötande  

 

Hur har du upplevt bemötandet från personalen vid verksamheterna gällande din 

närstående? (Förtydliga i vilken befattning: biståndshandläggare, socialsekreterare, 

personal vid boenden, boendestöd, personal vid daglig verksamhet, läkare, 

vårdpersonal, kontakter) 

Vilket typ av bemötande fick du under din första kontakt med verksamheterna 

gällande din närstående?  
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Hur upplevde du bemötande gentemot dig som anhörig? din upplevelse/ positivt el 

negativt 

Känner du att du och resten av familjen blev inkluderade? Varför/Varför inte? På 

vilket sätt?  

Känner du att du blev tagen på allvar när du visat och berättat om dina känslor ex. 

orolig/upprörd/ledsen? Varför/Varför inte? På vilket sätt?  

Har du fått information från personalen gällande din närståendes situation och process 

kring behandling, beslut och dylikt?  

Tema 3 Stöd 

 

Hur upplever du stödet från verksamheterna? (positivt el negativt)  

I vilket omfattning känner du att du fått stöd från verksamheterna? (Vad har du blivit 

erbjuden? Till exempel enskilt samtalsstöd, gruppsamtal, kunskap och information - 

kring praktiska saker som boende och stöd för närstående, men även vid händelser, 

vad för stöd du är berättigad till etc?) 

Har verksamheterna gett det stöd de själva har att erbjuda eller hänvisat vidare till 

exempelvis anhöriggrupper?  

Om du fick önska, hur skulle stödet sett ut? Vad för typ av stöd skulle du vilja ha? 

Från vem (ideella eller verksamheterna)? 

Har du blivit erbjuden någon utbildning/information kring din närståendes diagnos 

från någon part?  

Utifrån den påverkan som din närståendes diagnos haft på dig - Har du fått något 

personligt stöd för detta och i sådana fall hur?  

Visste du att kommun är skyldig enligt lag att erbjuda stöd till anhöriga i situationer 

som din? (Lagen kring detta kom 2009) Vad tänker du om det? 

Tema 4 medsjuk 

 

Upplever du att det finns något samlat begrepp för anhöriga som är samma situation 

som dig? Typ som det finns för anhöriga till missbrukare, det vill säga medberoende.  

Skulle du vilja att det fanns något begrepp som lättare skulle kunna förklara 

situationen du befinner dig i som anhörig?  

Om det fanns något sådant - Skulle det ge dig en trygghet, förklaring, lättnad eller 

dylikt?  

Skulle du kunna relatera till att kallas för medsjuk?
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 Bilaga 3 – Kodningschema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifest/ 

konkret 

nivå   

 

KODER: 

hänvisning, lovat 

mycket, levererat 

lite, skjutit ifrån sig 

ansvaret, blivit 

tagen på allvar, 

anhörig vet bäst, 

personal trevliga 

som person, strikt, 

ovälkommet, dåligt 

bemötande, 

dömande, 

generaliserande 

bild av familjen, 

anklagande, 

psykisk ohälsa, 

ingen uppmuntran, 

tar åt sig äran, 

antagande, 

föreställningar, 

visste bättre än IP, 

egna bedömningar, 

felaktigheter (byte 

av läkare, 

mediciner, 

behandling), 

oseriösa, 

bemötande - 

anhöriga bra 

(närstående dåligt), 

felaktig bild/fasad, 

icke-fungerande, 

problematisk, 

sämre utveckling, 

ej insatta, saklig, 

stel kontakt, 

rullians, förvirrad 

personal, okunskap, 

hålla uppe fasaden 

(verksamheterna), 

inget 

familjeperspektiv, 

större förståelse 

och bättre 

bemötande från 

ideella  

 

KODER: vill vara 

delaktig, fått jaga 

kontakt, efterfrågat, 

hjälp ska ges inte tas, 

verksamheterna tar 

inte kontakt trots 

sökande från IP, 

samtycke finns men 

ingen kontakt, fått vara 

delaktig för 

närstående, anhöriga 

inte fått vara med, 

ingen delaktighet i ev 

SIP/osäker på SIP, 

ingen delaktighet 

allmänt, har inte 

tid/bryr sig inte (psyk), 

skjutit från sig 

ansvaret , 

paternalism/prata över 

huvudet på närstående, 

lyssnar ej, vet inte sin 

roll 

(delaktighet/befogenhe

ter), låga förväntningar 

på myndigheter, 

utesluten- hålla sig 

borta som anhörig, 

ingen samverkan, 

skillnad mellan 

kommuner, 

oförstående 

bekanta/familj  

 

KODER: 

efterfrågat, kollar 

hellre åt 

närstående, stöd 

psykolog, positivt 

stöd/bemötande 

BUP , stöd - BUP, 

kontaktfamilj/fam

iljehem  

dålig/ ingen info- 

andrahandsinfo - 

leta själv, internet 

mm, inga 

resurser/hjälp för 

att underlätta, 

inget/icke-

fungerande/otydli

gt stöd, tomma 

erbjudanden, 

begränsat 

stöd/utbildning, 

stöd till anhöriga 

på närståendes 

villkor  

vill bli nådd, ge 

info/förklara 

upplägget, önskat 

mer push, önskar 

mer gruppsamtal, 

önskat mer 

info/utbild./kunsk

ap, önskar 

eftersökande 

kontakt, önskat 

enskilt samtal, 

hjälp ska ges inte 

tas, samhörighet, 

identifiera sig 

med andra, 

lättnad 

(anhöriggrupper)  

 

KODER: 

medberoende, 

maskrosbarn, 

vuxet 

maskrosbarn, 

medsjuk, inget 

negativt 

(begrepp), 

avdramatiserar 

(begrepp), mindre 

tabu (begrepp), 

förklaring/stöd/un

derlätta, 

avstigmatisera, 

relaterar till 

begreppen 

medsjuk, 

bidragande till 

sjukdom 

(begrepp), fokus 

bör på den sjuke, 

anhörig känner ej 

på samma sätt 

(som 

medberoende), 

behövs inget 

begrepp  

 

KODER: 

samsjuklighet 

närstående, annan 

problematik, 

problematiskt 

relationen, hålla 

uppe fasaden, 

livssituation 

förändrades/påverk

ades , förstod inte 

som liten , jobbigt, 

fått ta vuxenansvar 

som liten, mycket 

press/ansvar på IP, 

stor belastning, 

påverkan negativt, 

inga stora sociala 

relationer, 

närståendes 

nätverk,  närstående 

- ingen 

sjukdomsinsikt, 

lägger ansvar 

(psyk), lägger 

ansvar (soc), 

fel/inget 

barnperspektiv, 

ingen 

individanpassning, 

tungt att leta åt sig 

själv, nog att göra 

redan, livssituation 

IP, dras med, svårt 

att ta sig ur, oro för 

framtid som 

anhörig, stöttande, 

motiverande 

anhörig till 

närstående, 

tillgänglig, 

öppenhet mellan 

anhörig och 

närstående, mer 

fokus på anhörig, 

alltid beredd  
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Manifest/ konkret nivå   

 

Kategori 1: 

Anhörigas 

upplevelser 

av 

bemötande 

 

Kategori 2 - 

Anhörigas 

delaktighet i 

kontakten med 

verksamheterna 

 

Kategori 

3 - 

Känslan 

av ett 

obefintligt 

stöd 

 

Kategori 4 

- Begrepp 

som 

identifierar 

anhöriga 

 

Kategori 5 - 

Påverkan på den 

anhöriga 

  

 

 

Latent/ underliggande nivå 

 TEMA: 

”Anhöriga – stödet utan hjälpen” 

 


