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Sammanfattning 

 

Bakgrund Det är vanligt att anhöriga till personer med schizofreni själva utgör den 

största delen av vården och att den även sker i hemmet. 

Syfte Att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda personer med schizofreni.  

Metod Litteraturstudie där 12 stycken artiklar från databasen PsycInfo har granskats 

utifrån studiens syfte. De bärande orden i syftet användes som nyckelord i sökningen. 

Samtliga artiklar berörde anhöriga och närståendes upplevelser och resultatet har 

framställts utifrån skillnader och likheter i dessa artiklar. 

Huvudresultat Att vårda en människa med schizofreni kan innebära att man som 

vårdare blir utsatt för både våld och aggressioner. Inslag av stigmatisering är också 

vanligt förekommande för både anhöriga och personerna med schizofreni. Att inte 

kunna påverka situationen eller sjukdomen kan få de anhöriga att känna maktlöshet och 

ångest. Flera anhöriga vittnar om ett behov av mer stöd från vården, för att lättare kunna 

hjälpa och förstå den sjuke. Även om de anhöriga känner att de gör ett meningsfullt 

arbete blir deras situation många gånger påfrestande för deras eget välbefinnande. 

Slutsats De anhöriga behöver mer stöd, både kunskapsstöd och ekonomiskt stöd. Det är 

viktigt med insatser i ett tidigt stadium och även fortsättningsvis för att främja en god 

vård.  

Nyckelord: Schizofreni, anhöriga, upplevelser, vård i hemmet  
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Abstract 

 

Background It is common for relatives of people with schizophrenia themselves to be 

the largest part of the care and that it also happens at home. 

Aim To describe relatives experiences of caring for people with schizophrenia. 

Method Literature study where 12 articles from the PsycInfo database have been 

examined based on the purpose of the study. The bearing words in the purpose were 

used as keywords in the search. All articles touched relatives and close relatives' 

experiences and the results were based on differences and similarities in these articles. 

Key findings Caring for a person with schizophrenia can mean that you as a caregiver 

are exposed to both violence and aggression. Stimulations of stigmatization are also 

common for both relatives and people with schizophrenia. Being unable to influence the 

situation or the disease can cause relatives to feel powerlessness and anxiety. Several 

relatives testify to the need for more support from the care, in order to more easily help 

and understand the sick. Although the relatives feel that they are making meaningful 

work, their situation is often stressing for their own well-being. 

Conclusions Relatives need more support, both knowledge support and financial 

support. It is important to take action at an early stage and forward to promote a god 

care. 

Keywords: Schizophrenia, relatives, experiences, home care 
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1 Introduktion 
 

1.1 Schizofreni  

 

Schizofreni är en psykossjukdom som består av en långvarig och mer djupgående 

psykos än andra psykoser. En person som befinner sig i en psykos förlorar sin normala 

verklighetsuppfattning och har oftast ingen eller mycket liten sjukdomsinsikt. 

Schizofreni klassas som en psykiatrisk folksjukdom. Cirka 35 till 50 procent av alla som 

insjuknar i en psykos får diagnosen schizofreni. Ungefär 1500 personer per år insjuknar 

i schizofreni i Sverige. Debuten sker i unga år. I tonårens senare del brukar vanligtvis 

männen insjukna medan kvinnorna insjuknar något senare. Prognosen för schizofreni 

varierar. Cirka en tredjedel har mycket lite behov av insatser från psykiatrin eller 

återhämtar sig helt. Den andra tredjedelen får en del insatser och stöd från psykiatrin 

men har ändå en god livskvalitet. Resterande tredjedel har ett större behov av insatser 

och har även funktionsnedsättningar under längre perioder, som är av svårare grad. Det 

har inte kunna påvisats några specifika orsaker till att en person insjuknar i schizofreni, 

men inom forskningen är de överens om att det beror på en samverkan mellan olika 

miljöfaktorer och den genetiska sårbarheten hos personen (Mattson 2014). 

 

Insjuknandet i en psykos sker successivt och symtomen kan vara diffusa eftersom dessa 

även förekommer vid andra psykiska påfrestningar. Symtomen kan vara nedstämdhet, 

ångest, aptitlöshet, viktnedgång, svårigheter med koncentrationen och minnet. Personen 

kan också få sömnstörningar och vända på dygnet. Overklighetskänslor och kroppsliga 

symtom förekommer också. De psykotiska symtomen som en person med schizofreni 
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kan drabbas av delas in i positiva och negativa symtom. Tankestörningar, 

hallucinationer och vanföreställningar tillhör de positiva symtomen. Med 

tankestörningar menas att personen kan ha svårt att hålla en röd tråd i ett samtal och 

hoppar mellan olika ämnen, personen kan även sluta prata mitt i en mening. 

Hallucinationer är när personen upplever lukter, smaker eller hör saker som inte finns i 

verkligheten. Vanföreställningar är att personen kan tro att den är förföljd av någon, så 

kallad förföljelsemani, eller får för sig att den har fått ett uppdrag från till exempel Gud. 

Övertygelser om telepati är ofta av religiös eller övernaturlig art (Mattsson 2014). 

 

Negativa symtom är förlust eller brist på funktioner samt att känslomässiga uttryck 

tappats. Om en person tidigare varit aktiv och initiativrik tappas dessa förmågor och 

personen blir istället passiv och initiativlös. Intresset för sociala sammanhang och att 

sköta sin hygien kan ha försvunnit. I situationer som i regel bör uppröra eller beröra 

starka känslor visar personen inga känslor. Vid en psykos finns ofta också kognitiva 

hinder eller funktionsnedsättningar som leder till svårigheter att få det dagliga livet att 

fungera. Problemen kan bestå av svårigheter med tidsuppfattningen, att sköta sin 

ekonomi, planera, laga mat och sköta om hushållet, att arbeta eller studera. Att ta in 

information kan vara svårt på grund av att tankeförmågan kan vara fördröjd. Det kan 

finnas svårigheter i samspelet med andra människor då det är svårt för personen att tolka 

sinnesintryck (Mattsson 2014). 

 

1.2 Behandling  

 

Vad det gäller behandling av schizofreni måste varje behandling individanpassas. 

Vanligast är psykofarmaka och eller psykofarmaka i kombination med psykoterapi där 

kognitiv beteende terapi (KBT) är vanligt (Mattsson 2014). Även ECT-behandling 

(elektrokonvulsiv terapi) har visat sig ge en god effekt vid affektiva inslag (Şenyurt, 

Aybek, Herken, Kaptanoglu & Korkmaz 2017). Ytterligare delar i behandlingen är stöd 

och hjälp att strukturera upp vardagen med rutiner i form av till exempel veckoschema 

och/eller hjälpmedel, samt individuellt behovsanpassat stöd i arbete (Mattsson 2014). 
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1.3 Vårdande  

 

Grundmotivet för vårdandet är att vilja en annan människa gott. Det estetiska och 

skapandet av en rofylld enhet i vårdandet betonas som vårdandets konst. När samspelet 

mellan etiska, estetiska och empiriska dimensioner och personliga kunskaper hos 

vårdaren i vårdhandlingar är förenade, kan det talas om att omvårdnaden är en konst. 

Fyra former av kunskaper brukar det talas om, dessa är empirisk omvårdnadsvetenskap, 

etik, estetik och individuell kunskap i omvårdnad (Lepp 2014). De tre begreppen ansa, 

leka och lära brukar beskrivas och står för vårdandets kärna och är ett sätt att förklara 

vårdandet. Dessa komponenter bildar en helhet och påverkar varandra. Det finns en 

koppling mellan förmågan att vårda och människans moralutveckling, med det menas 

att människan kan identifiera sig med andra och ser det som viktigt att också andra 

människor mår bra. Hon är nöjd om andra har det bra, men om det går illa för andra så 

plågas hon. Förmågan att vilja minska andras lidande finns också, det vill säga att vilja 

vårda. Begreppet ansa ses som den viktigaste byggstenen i vårdandet. Ansningen ses 

som ett av människans grundläggande beteendemönster, detta har dock glömts bort av 

många men denna naturliga benägenhet att vårda kan aktiveras i en gynnsam miljö. Den 

kroppsliga ansningen också kallad ”renhållning” beskrivs stå för renlighet och 

kroppsligt välbehag medan leken står för tillit och tillfredsställelse, lärandet ses leda till 

utvecklig (Eriksson 2015). 

 

1.4 Anhörig  

 

Begreppet anhörig beskrivs som person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna (Socialstyrelsen 2017). Inom omvårdnadsforskning förekommer flera olika 

begrepp som exempelvis närstående, anhörig, familjemedlem eller vän (Benzein, 

Hagberg & Saveman 2014). 

På 60- och 70-talet trodde folk bland annat att familjen kunde vara en bidragande orsak 

till psykoser, att föräldrarnas uppfostran skapade psykosbenägna barn. I dagens vård är 

familjen den största och viktigaste faktorn för rehabilitering. Oftast finns de anhöriga till 

patienten kvar när de andra människorna försvunnit (Mattson 2014). Många 
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familjemedlemmar utgör idag en heltidspersonal för sina sjuka familjemedlemmar, 

vilket innebär ett stort ansvarstagande (Ong, Ibrahim & Wahab 2016). Därför är det av 

stor vikt att anhörigas situation uppmärksammas i olika instanser. Detta för att de lättare 

ska kunna sätta sig in i den sjukes situation och få en ökad förståelse för deras beteende 

och behov (Hurtubise & Carpenter 2017). Samtidigt som det är krävande upplevde dem 

det positivt att få tillbringa tid med sina närstående (Nelson-Coffey, Borelli & River 

2017). För att själva klara av uppgiften att vårda andra använde sig de anhöriga av olika 

copingstrategier, som positivt tänkande, eller en plats att fly till och hämta nya krafter. 

Det kunde vara ett annat jobb, ett gym eller andra platser där de kunde träffa andra att 

prata med. Vissa kunde även använda sig av religion som en styrka (Ong, Ibrahim & 

Wahab 2016; Wolf, Freisthler, Kepple & Chavez 2017). 

 

1.5 Teoretisk referensram  

 

Den teoretiska referensram som lämpligen kan användas i detta arbete är Lazarus 

modell som är en teori om coping, stress och känslor. Modellen är inriktad på kognition, 

motivation och relationer. Denna modell förklarar hur människor tyder, granskar och 

hanterar prövningar i situationer som är stressframkallande. För att få förståelse för hur 

liknande situationer bör hanteras kan modellen användas som ett verktyg. För att bevara 

kroppslig integritet och självbild används copingstrategier som hjälpmedel. De hjälper 

oss också att hitta mening i händelser och bevara personlig kontroll över de bekymmer 

och stressfaktorer som vi ställs inför. Copingstrategierna delas in i tre huvudstrategier: 

problemfokuserad coping som fokuserar på att lösa ett problem eller göra en förändring, 

emotionsfokuserad coping som syftar till att förändring sker i upplevelsen av 

situationen. Meningsfokuserad coping innebär att en positiv mening försöker ses i den 

stressframkallande händelsen (Lazarus & Folkman 1984). 

 

1.6 Problemformulering  

 

Som anhörig till en person med schizofreni är det väldigt vanligt att vårda personen 

hemma och/eller tillsammans med sjukvården. Detta kan dock innebära en omställning 

för den som vårdar. Om en person nyligen fått en diagnos ställs anhöriga inför en stor 
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omställning med det ansvar det innebär och bristen på kunskap om sjukdomen kan 

påverka den kommande vården. Denna studie vill belysa hur de anhöriga upplever att 

det är att vårda en person med schizofreni. Fler studier som uppmärksammar anhörigas 

upplevelser av att vårda kan leda till att sjuksköterskan får ökade kunskaper inom 

området. 

 

1.7 Syfte  

 

Syftet med studien är att beskriva hur anhöriga till personer med schizofreni upplever 

hur det är att vårda dem, samt att beskriva de utvalda artiklarnas undersökningsgrupp. 

 

 

 

1.8 Frågeställningar  

 

1.    Hur upplever anhöriga att vårda personer med schizofreni? 

2.    Hur beskrivs undersökningsgruppen i de valda artiklarna? 

 

2 Metod  
 

2.1 Design  

 

Studien är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2008). 

 

2.2 Databaser  

 

Den databas som har använts är PsycINFO då den anses lämplig för studiens syfte 

eftersom den har som inriktning psykologi (Polit & Beck 2008). PsycInfo har ett brett 



 

10 

 

urval av artiklar. Valet av databas är sammanhängande med författarnas frågeställning 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). 

2.3 Sökstrategier  

Artiklarna har sökts i databasen PsycINFO. Sökord valdes utifrån syftet och 

frågeställningarna för att få så relevanta träffar som möjligt. Sökorden som användes 

var Schizophrenia, Parents, Relatives, Home care och Experience. Sökorden 

kombinerades med booleanska termen AND. Enligt Polit och Beck (2008) används 

termen AND för att begränsa antalet träffar och ge en smalare sökning. Artiklarna skulle 

ha varit publicerade mellan åren 2012-2017 och svara mot studiens syfte och 

frågeställningar. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt vara peer reviewed 

granskade, som enligt Polit och Beck (2008) innebär att de blivit expertgranskade. 

Sökningarna redovisas i tabell 1 nedanför.  

Tabell 1. Utfall av databassök: 

Databas Begränsningar 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

 

PsycInfo 5 år, engelska, 

peer reviewed, 

2017-08-24 

Schizophrenia 

and parents 

1589 
     

PsycInfo 5 år, engelska, 

peer reviewed, 

2017-08-24 

Schizophrenia 

and home 

care 

261 261 
    

PsycInfo 5 år, engelska, 

peer reviewed, 

2017-08-28 

Schizophrenia 

and home 

care and 

experience 

78 78 34 11 4 
 

PsycInfo 5 år, engelska, 

peer reviewed, 

2017-08-29 

Schizophrenia 

and home 

care and 

parents 

34 34 18 13 4 
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PsycInfo 5 år, engelska 

peer reviewed, 

2017-09-04 

Schizophrenia 

and home 

care and 

relatives 

45 45 22 9 4 

Totalt    418 74 33 12 

 

 

 

2.4 Urvalskriterier  

Kriterier för urvalet av artiklarna var att enbart empiriska vetenskapliga artiklar skulle 

användas, samt svara mot studiens syfte och frågeställningar, vilket var att de skulle 

innehålla anhörigas perspektiv och beröra anhörigas upplevelser eller erfarenheter av att 

vårda personer med schizofreni. Ansatsen kunde vara både kvalitativ och kvantitativ 

och även en mix av dessa. Artiklarna som baserades på vård utanför hemmet såsom 

exempelvis på vårdhem exkluderades, likaså de som ej handlade om schizofreni utan 

om andra psykossjukdomar. 

 

2.5 Urvalsprocessen  

Totalt lästes 418 stycken titlar, av dessa uteslöts 344 stycken då de inte svarade mot 

studiens syfte eller frågeställning. Författarna läste 74 stycken abstract, av dessa svarade 

35 stycken inte på studiens syfte eller frågeställning och sex stycken var dubbletter och 

sållades bort. De återstående 33 artiklarna öppnades och lästes i full text, vidare uteslöts 

21 stycken av dessa då de inte svarade på syftet eller frågeställningen. Slutligen valdes 

12 stycken artiklar ut. Se bifogad figur under. 
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Figur 1. Flödesschema: 

T 

 

 

                                                                                   

 

                                                                                   

 

                                                                                   

 

 

 

2.6 Dataanalys  

 

 

 

2.6 Dataanalys 

 

Författarna har först var för sig läst och analyserat artiklarna ett flertal gånger, därefter 

har artiklarna lästs gemensamt och författarna fann då meningsenheter som svarade mot 

studiens syfte. Artiklarna har sedan markerats, färgkodats och sammanställts tematiskt 

(Polit & Beck 2008). Rubriker har skapats utifrån sammanställningen för att strukturera 

upp arbetet. Resultatet presenteras med hjälp av fyra stycken underrubriker. 

Undersökningsgruppen har också analyserats och sammanställts under metodologisk 

aspekt se översiktstabell där artikelförfattare, publiceringsår, land, titel, design, ansats, 

urvalsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod presenteras i bilaga 1, tabell 2. 

Artiklarnas syfte och resultatdel redovisas i bilaga 2, tabell 3.  

 

 

 

Totalt lästa titlar 418 

74 lästa abstracts 

33 artiklar öppnades och lästes i full 

text 

12 artiklar valdes ut 

344 svarade ej på syftet eller 

frågeställning 

41 abstracts svarade ej på syftet eller 

frågeställningen och av dessa var 6 

dubbletter 

2 svarade ej på syftet 

Totalt 12 artiklar 
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2.7 Forskningsetiska överväganden  

 

Författarna har strävat efter att presentera resultatet på ett objektivt sätt, författarnas 

personliga åsikter har ej påverkat resultatet. Samtliga artiklar ska ha fått tillstånd från en 

etisk kommité eller så ska etiska överväganden ha gjorts. Artiklarna ska ha tydliga 

referenser. Författarna är medvetna om vad plagiering innebär och har haft detta i 

åtanke under processens gång. Enligt Polit och Beck (2008) innebär plagiering att stjäla 

någon annans idéer, ord eller resultat utan att ge den faktiska källan äran. Det 

förekommer heller ingen förfalskning eller förvrängning. 

 

3 Resultat  

Hur upplever anhöriga att vårda personer med schizofreni? 

 

Resultatet baseras på 12 stycken vetenskapliga artiklar. Studierna är genomförda i 11 

olika länder. Till frågeställning ett presenteras resultatet i löpande text med följande fyra 

rubriker: Våld och aggressioner, stigmatisering, stöd och kunskap, samt livskvalité. 

Under rubriken metodologisk aspekt beskrivs de utvalda artiklarnas 

undersökningsgrupp, se bilaga 1 tabell 2. I bilaga 2 tabell 3 presenteras även de utvalda 

artiklarnas syfte och resultat. 

 

 

3.1 Våld och aggressioner  

 

I en studie där deltagarna var föräldrar till barn med schizofreni uppgav nästan 60 % att 

de hade blivit utsatta för psykiskt våld, över en tredjedel i samma studie hade blivit 

utsatta för fysiskt våld inom det senaste året. Dessa föräldrar uppvisade en markant 

högre grad av ångest än andra föräldrar i övrigt. Ju mer inslag av våld desto sämre 

mådde föräldrarna (Kageyama, Solomon & Yokoyama 2016). I två studier uppgav de 

anhöriga att våld och aggressioner var den värsta delen med arbetet (Ntinda & 

Nkwanyana 2017; Durmaz & Okanli 2014). Föräldrar i en studie berättade att de kände 

sig rädda för att bli skadade av sina barn när barnen befann sig i en akut 

aggressivitetsfas. En mamma i studien förklarade att hon alltid måste se till att sonen 

befann sig på en säker plats eftersom det kunde komma när som helst. Hon oroade sig 
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ibland för att han skulle ta tag i henne under utbrottet eftersom han var så stark (Ntinda 

& Nkwanyana 2017). De anhöriga i studien av Durmaz & Okanli 2014 berättade om att 

de ibland blev utsatta för våld och slag samt att det uppstod konflikter i samband med 

intag av medicinering eller annan behandling. 

 

3.2 Stigmatisering  

 

Många anhöriga i studierna har beskrivit att de upplevt stigmatisering i samband med 

vårdandet av personer med schizofreni (Landon, Pike, Diesfeld & Shepherd 2016; 

Ntinda & Nkwanyana 2017; Allerby et al. 2015; Koschorke et al. 2017). 

Många anhöriga inbillade sig att folk runt omkring dem i samhället inte såg själva 

människan, utan bara diagnosen och de upplevde även att folk hade förutfattade 

meningar om psykiskt sjuka, vilket kunde skapa rädsla för den sjuke. De anhöriga 

rapporterade att personerna med schizofreni hade blivit utsatta för stigmatisering och att 

även de själva hade upplevt stigma. Stigmatiseringen påverkade i hög grad deras 

relationer och mående (Allerby et al. 2015; Koschorke et al. 2017). Anhöriga beskrev 

att människor i deras närhet tagit avstånd från dem och en av de anhöriga berättade att 

hennes släktingar sagt att de inte vill komma nära för att det fanns en dålig ande som 

kunde smitta dem (Ntinda & Nkwanyana 2017). En förälder beskrev att hennes friska 

dotter vare sig ville prata eller ha något att göra med henne samt anklagade henne för att 

brodern var sjuk (Landon, Pike, Diesfeld & Shepherd 2016). Många föräldrar kunde 

även tänka att det på något vis kanske kunde vara deras fel att barnet insjuknat och de 

upplevde oro över att andra människor skulle skuldbelägga dem för det. En fru till en 

make med schizofreni uppgav att hon kände att hennes liv var över, vad fanns det för 

mening kvar, han skulle aldrig mer bli normal igen och de skulle aldrig bli respekterade 

av andra människor. Flera anhöriga mådde så dåligt själva i perioder att de hade 

övervägt tanken på att ta sitt eget liv (Koschorke et al. 2017). 

 

3.3 Stöd och kunskap  

 I flera studier vittnade de anhöriga om att de önskade mer stöd och insatser 

(Jagannathan et al. 2014; Landon et al. 2016; Mcauliffe, O´Connor & Meagher 2015; 

Ntinda & Nkwanyana 2017; Outram et al. 2015). Föräldrarna i en Australiensisk studie 

vittnade exempelvis om bristen på kunskap och kommunikation med sjukvården. Att de 
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blivit lämnade med en broschyr efter att läkaren konstaterat diagnosen och att de själva 

fått jaga efter information. De berättade vidare att de önskade att sjukvården hade 

inkluderat dem mer redan från början och inte bara fokuserat på patienten, eftersom det 

är de som står patienten närmast och skall vårda denne (Outram et al. 2015). I en studie 

framkom att de anhöriga behövde mer information och kunskap om tillståndet och de 

oroande symtomen. En förälder berättade att när hennes barn först insjuknade visste hon 

inte alls vad det var men att hon nu har mer erfarenhet, men fortfarande kände hon att 

hon behövde mer information om hur hon skulle hantera det (Ntinda & Nkwanyana 

2017). I en studie där anhöriga till personer med schizofreni fick genomgå ett 

familjeprogram rapporterade sedan de anhöriga att programmet hjälpt dem att hantera 

utmaningar och problem bättre. En förälder berättade att det egna beteendemönstret 

hade förändrats efter programmets slut. Föräldern blev inte längre arg över de negativa 

beteenden som det sjuka barnet kunde ha och kände sig lyckligare. Föräldern berättade 

också att kärleken till barnet blivit starkare. En annan förälder i samma studie berättade 

att hon blivit mer tålmodig och förstående och kunde se på framtiden med framtidstro 

(Bademli & Duman 2016). 

 

 

3.4 Livskvalité  

I en av studierna uppgav över 90 procent av de anhöriga att de emellanåt eller ofta blev 

deprimerade över situationen. Nästan hälften av dessa kände att de hade svårt att ta 

emot besökare när de mådde dåligt. De anhöriga som hade huvudansvaret samt stod för 

ett högt antal vårdtimmar per dag med personen med schizofreni, hade högre risk för låg 

livskvalité än de anhöriga med mindre ansvar (Quah 2014). I en studie framkom det att 

utbildningsgraden påverkade den anhöriges psykiska hälsa, desto högre utbildningsgrad 

den som vårdar hade desto mindre påverkan på det egna måendet (Papastravrou, 

Charalambous, Tsangari & Karayiannis 2012). I en studie beskrev hälften av föräldrarna 

till barn med schizofreni att de kände en form av tillfredställelse av att vårda sina sjuka 

barn. En mamma beskrev att trots att det var ett hårt arbete att vårda sitt sjuka barn så 

mådde hon bra. Hon kunde sova om nätterna och kände sig lycklig över att ta hand om 

sitt barn. Sextiosju procent av föräldrarna i studien sa att sjukdomen hade påverkat 

deras relation med deras barn och berättade om hur positiv deras sjuka barn var och att 

de gav dem energi till att gå vidare. En mamma beskrev att hennes sjuka dotter blev 
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lyckligare av att känna att hon fanns nära och att det fanns en ömsesidig respekt mellan 

dem, vilket gjorde att hon brydde sig ännu mer om sin sjuka dotter (Ntinda & 

Nkwanyana 2017). En av deltagarna beskrev att relationen till sin respektive blivit 

åtsidosatt på grund av att mycket tid hade gått åt till att ta hand om deras sjuka barn. En 

anhörig beskrev att hon förlorat mycket av sin egen tid då hon tagit hand om sin sjuke i 

schizofreni och att det fanns saker hon hade velat uppleva men som hon inte hunnit med 

på grund av vårdandet (Mcauliffe, O´Connor & Meagher 2014). En anhörig beskrev hur 

det kändes att vårda sitt barn som har schizofreni. Han förklarade att det var som en 

livsdom, likt en tunnel utan ljus att det aldrig tog slut (Mcauliffe, O´Connor & Meagher 

2014). Föräldrar oroade sig för vad som skulle att hända med deras barn med 

schizofreni när de själva gått bort (Quah 2014; Ntinda & Nkwanyana 2017). En pappa i 

en studie berättade att hans son var duktig i skolan tidigare men att de senaste tio åren 

efter att han insjuknat, satt han bara och gjorde ingenting. Han hade visserligen 

förbättrats men han kunde inte behålla ett jobb så länge. Pappan sa att han måste stötta 

honom men att han och hans fru började bli gamla och att hans fru inte heller mådde så 

bra. Pappan undrade vad som skulle hända med sonen när de inte längre fanns kvar 

(Quah 2014). En mamma i en studie kände oro för vad som skulle hända med hennes 

dotter när hon själv gått bort, hon undrade om hennes dotters syskon skulle vilja ta hand 

om henne, hur de skulle kunna hantera det eftersom familjens ekonomi var så dålig 

(Ntinda & Nkwanyana 2017).  

 

3.5 Metodologisk aspekt  

Hur beskrivs undersökningsgruppen i de valda artiklarna? 

Sammanlagda antal deltagare i denna studie var 1036 stycken, varav 599 kvinnor och 

437 män. I majoriteten av de valda artiklarna (10 av 12 stycken) var antalet kvinnor fler 

än antalet män (Allerby et al. 2015; Jagannathan et al. 2014; Kageyama, Solomon & 

Yokoyama 2016; Koschorke et al. 2017; Landon et al. 2016; Mcauliffe, O´Connor & 

Meagher 2014; Ntinda & Nkwanyana 2017; Outram et al. 2015; Papastravrou et al. 

2012; Quah 2014). I en av studierna deltog fler män än kvinnor (Durmaz & Okanli 

2014) och i en studie var könsfördelningen lika (Bademli & Duman 2016). 

Åldersspannet på deltagarna i vår studie var mellan 16 till över 80 år. Deltagarna bestod 

främst av föräldrar men även make/maka, sambo, barn, syskon, eller andra anhöriga. 
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Studierna som bygger upp föreliggande litteraturstudie är från 11 olika länder: Japan, 

Sverige, Turkiet, Indien, Nya Zeeland, Irland, Australien, Grekland, Singapore, 

Frankrike och Sydafrika. 

 

4 Diskussion  

4.1 Huvudresultat  

 

Många anhöriga vittnade om att de hade blivit utsatta för eller bevittnat våld i samband 

med att de vårdat sina släktingar med schizofreni. De upplevde också att både de själva 

och personen med schizofreni blivit stigmatiserade, vilket påverkade deras mentala 

hälsa. Anhöriga berättade om upplevd ångest och förtvivlan över att inte kunna påverka 

sjukdomen, de kände en maktlöshet. De anhöriga efterlyste även mer stöd och insatser 

för att de skulle kunna optimera vården och själva bli mer delaktiga. En bidragande 

faktor för vårdgivarnas mentala hälsa och mående var graden av utbildning. Ju högre 

studier desto lättare var det för de anhöriga att klara av vårdsituationen och vardagen i 

helhet. Även om arbetet var krävande kände många av de anhöriga att deras insatser var 

meningsfulla. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

 

Våld och aggressioner  

 

I flera studier beskrev anhöriga att de upplevt fysiskt eller psykiskt våld i samband med 

vårdandet av personer med schizofreni (Durmaz & Okanli 2014; Kageyama, Solomon 

& Yokoyama 2016; Ntinda & Nkwanyana 2017). Det beskrevs även i annan forskning 

att föräldrar till personer med psykos upplevt dem aggressiva och våldsamma och att 

beteendet gjorde föräldrarna oroliga både för personens och deras egen säkerhet (Darmi, 

Bellali, Papazoglou, Karamitri & Papadatou 2016). Detta stämmer överens med hur 

anhöriga beskrev sin upplevelse av rädsla för att bli skadade eller att personen skadar 

sig själv i samband med aggresivitetsfasen. I samma studie berättade de anhöriga att det 

värsta med arbetet var våldet och aggressionerna men att de ändå trots detta ansåg att 

den positiva sidan med arbetet vägde upp detta och att de ansåg att arbetet var 

tillfredsställande (Ntinda & Nkwanyana 2017). Författarna till föreliggande studie anser 
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att sjukvården borde upplysa mer om att det kan förekomma utåtagerande perioder hos 

personer med schizofreni, så att de anhöriga kan förbereda sig på sådana situationer. I 

annan forskning kunde ses att vårdgivare till personer med schizofreni använde sig av 

aktiv coping, positivt tänkande, acceptans och religion för att handskas med problemen 

(Ong, Ibrahim & Wahab 2016). Att använda meningsskapande coping som att söka och 

finna positiv mening i stressframkallande händelser kan hjälpa människor att uppleva 

välbefinnande i situationen (Lazarus & Folkman 1984). 

 

Stigmatisering  

 

En förälder i en studie uppgav att hon blev anklagad för att det var hennes fel att sonen 

var sjuk i schizofreni (Landon, Pike, Diesfeld & Shepherd 2016). Andra anhöriga ur en 

annan studie anklagade sig själva och tänkte att det var deras fel att deras barn insjuknat, 

samt så var de rädda för att andra människor skulle skuldbelägga dem för det 

(Koschorke et al. 2017). Annan forskning visar liknande resultat där föräldrar upplevt 

att de blev anklagade för att barnet var sjuk, förutom de föräldrar som inte var 

involverad i vårdandet, de upplevde inte att människor anklagade föräldrarna för barnets 

sjukdom (Ong, Ibrahim & Wahab 2016). Stigmatisering påverkade i hög grad de 

anhörigas relationer och mående (Allerby et al. 2015; Koschorke et al. 2017). I en annan 

studie framkommer också liknande resultat, där de anhörigas psykiska mående kunde 

kopplas till stigmatisering. De anhöriga använde olika copingstrategier för att hantera 

detta (Ong, Ibrahim & Wahab 2016). Det framkom ej i denna studie huruvida 

stigmatiseringen påverkade individerna ytterligare genom att exempelvis skada eller 

reducera deras andra förmågor. Det författarna kunde utläsa var att det var relativt 

vanligt förekommande att personer med schizofreni och även deras anhöriga blev 

utsatta för stigmatisering (Landon, Pike, Diesfeld & Shepherd 2016; Ntinda & 

Nkwanyana 2017; Allerby et al. 2015; Koschorke et al. 2017). Det var vanligt att känna 

skam och upplevelser av negativa reaktioner från omgivningen vid psykiska sjukdomar 

(Aronsson, Marklund & Solheim 2015). Många anhöriga undvek vissa platser och 

situationer just för att undkomma eventuell stigmatisering (Allerby et al. 2015). De 

anhöriga använde sig av emotionsfokuserad coping som en undvikande manöver 

(Kalfoss Harris 2011). För att gå till botten med själva stigmatiseringen behövs mer 

kunskap om schizofreni i vårt samhälle (Aronsson, Marklund & Solheim 2015). 
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Stöd och kunskap  

I flera studier talade de anhöriga om att de gärna sett mer stöd och insatser från vården 

(Jagannathan et al. 2014; Landon et al. 2016; Mcauliffe, O´Connor & Meagher 2015; 

Ntinda & Nkwanyana 2017; Outram et al. 2015). Ntinda & Nkwanyana (2017) 

beskriver att anhöriga som deltagit i ett familjeprogram, efteråt uppgett att de lättare 

kunde hantera utmaningar och problem i samband med vårdandet. I annan forskning 

kan likheter ses då anhöriga till personer med schizofreni uppgav att de använde sig av 

bland annat två copingstrategier för att kunna hantera situationen, dessa var positivt 

tänkande och kunskaper. Det visade sig att desto mer kunskap och färdighet de hade 

desto lättare hanterade de situationen. Anhöriga i samma studie berättade också att det 

försökte hålla sig sysselsatta och fokuserade på personliga intressen och använde det 

som copingstrategi för att hantera situationen (Huang, Sun, Yen & Fu 2008). Kalfoss 

Harris (2011) beskriver att problemfokuserad coping kan underlätta känslomässiga 

reaktioner vid en situation som inte går att påverka. Problemfokuserad coping kan också 

vara att söka efter stöd och vägledning. Författarna till föreliggande studie anser att 

vården borde försöka involvera de anhöriga mer ända från start och ge dem hjälpmedel 

för att kunna handskas med både patienten och situationen på bästa sätt. Outram et al. 

(2015) beskriver att anhöriga även talade om att de ville bli mer delaktiga, att inte 

sjukvården skulle utesluta dem och bara fokusera på patienten.  

 

Livskvalité  

Flera anhöriga beskrev att de kände sig maktlösa av situationen att vårda en person med 

med schizofreni (Mcauliffe, O´Connor & Meagher 2014; Koschorke et al. 2017). Andra 

anhöriga kände oro för vad som skulle hända med deras sjuka familjemedlemmar när de 

själva gick bort och inte kunde ta hand om dem (Quah 2014; Ntinda & Nkwanyana 

2017). De anhöriga i studierna talade mycket om hur vårdandet påverkade deras 

livskvalité, både till det bättre och till det sämre (Ntinda & Nkwanyana 2017; 

Papastravrou, Charalambous, Tsangari & Karayiannis 2012). Ong, Ibrahim & Wahab 

(2016) tar upp i sin studie hur viktigt det är med rätt stöd och hur brist på stöd till 

vårdgivaren kan påverka det psykiska måendet negativt. Ett mönster som visat sig och 

som även Papastravrou, Charalambous, Tsangari & Karayiannis (2012) tog upp i sin 
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studie var att ju högre utbildning vårdaren hade desto högre livskvalité, detta går oftast 

hand i hand. Easterbrook, Kuppens och Manstead (2015) menar att utbildningsnivån är 

en förutsägelse för ett antal viktiga resultat, såsom politiskt intresse, cynicism, social 

förtroende, samt hälsa och välbefinnande. En högre utbildning är förknippad med högre 

mental hälsa. Folkhälsomyndigheten (2015) beskriver att lågutbildade personer 

generellt sett har sämre hälsa och sämre förutsättningar för god hälsa och att människors 

levnadsvanor blir mer hälsosamma med stigande utbildningsnivå. 

 

4.3 Metodologisk aspekt diskussion 

Sammanlagda antal deltagare i denna studie var 1036 stycken, varav 599 kvinnor och 

437 män. För att uppnå ett trovärdigt resultat bör författarna sträva efter ett så stort antal 

deltagare som möjligt (Polit & Beck 2008). Författarna till föreliggande studie anser att 

antalet deltagare är godtagbart. I majoriteten av de valda artiklarna (10 av 12 stycken) 

var antalet kvinnor fler än antalet män (Allerby et al. 2015; Jagannathan et al. 2014; 

Kageyama, Solomon & Yokoyama 2016; Koschorke et al. 2017; Landon et al. 2016; 

Mcauliffe, O´Connor & Meagher 2014; Ntinda & Nkwanyana 2017; Outram et al. 

2015; Papastravrou et al. 2012; Quah 2014). I en av studierna deltog fler män än 

kvinnor (Durmaz & Okanli 2014) och i en studie var könsfördelningen lika (Bademli & 

Duman 2016). Då det ej finns någon markant skillnad mellan antalet män och kvinnor i 

urvalsgruppen, borde det heller ej påverka studiens resultat då urvalsgruppen är 

tillräckligt heterogen (Polit & Beck 2008). Samtliga artiklar angav fördelningen utav 

deltagarnas kön, två av artiklarna (Quah 2014; Kageyama, Solomon & Yokoyama 

2016) uppgav fördelningen i procent. Artiklarna har en varierad grafisk spridning från 

Japan, Sverige, Turkiet, Indien, Nya Zeeland, Irland, Australien, Grekland, Singapore, 

Frankrike och Sydafrika. Att artiklarna kommer från ett spritt ursprung kan ha negativ 

betydelse för resultatet då dessa länder kan skilja sig ifrån varandra genom religion, 

uppfostran, sociala förhållanden. Det kan dock även vara en fördel att belysa forskning 

från flera länder istället för att begränsa sig till ett fåtal. 

 

4.4 Metoddisskussion  
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Författarna valde en beskrivande design till föreliggande litteraturstudie, som enligt 

Polit och Beck (2008) är lämplig att använda då studiens syfte är att beskriva 

upplevelser. Den databas som användes till sökningarna av artiklarna var PsycINFO 

som enligt Polit och Beck (2008) är en adekvat databas för vår studie då inriktningen är 

psykologi. Användandet av endast en databas kan ses som en svaghet enligt Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) som skriver att sökningen bör innefatta flera 

databaser för att vara en tillfredställande litteratursökning. Författarna ansåg dock att 

utfallet av artiklar genom en databas var tillräckligt många och relevanta för studien. 

För att få så relevanta träffar som möjligt utifrån studiens syfte och frågeställning 

användes sökorden “Schizophrenia”, “Parents”,  “Home Care” och “Experience” i 

kombination med booleanska termen AND. Enligt Polit och Beck (2008) används 

termen AND för att begränsa antalet träffar och ge en smalare sökning. Då författarna 

inte fick tillräckligt med artiklar som svarade mot studiens syfte och frågeställning 

utökades sökningen med sökordet “Relatives”. Sökningen av artiklar begränsades till att 

de skulle ha varit publicerade mellan åren 2012-2017. Denna begränsning ser författarna 

som en styrka då litteraturstudien byggs upp på den senaste forskningen. Det kan dock 

även ses som en svaghet då relevant forskning utesluts med begränsningen. 

Urvalskriterier till föreliggande studie var att enbart empiriska vetenskapliga artiklar 

skulle användas, samt svara på syfte och frågeställning. Ansatsen kunde vara både 

kvalitativ och kvantitativ och en mix av dessa två. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson 

& Sandström (2016) är kvalitativa metoder det bästa sättet att beskriva människors 

erfarenheter, uppfattningar och upplevelser. Att använda både kvalitativa, kvantitativa 

och mixade ansatser kan ses som en styrka då det leder till fler antal träffar och större 

undersökningsgrupp. Det kan dock ses som en svaghet att inkludera kvantitativa studier 

då dem oftast undersöker effekter och inte upplevelser av fenomen, vilket föreliggande 

studies syfte ska svara mot (Polit & Beck 2008). Dataanalysen sammanställdes genom 

att författarna markerade, antecknade och färgkodade tematiskt vilken är en bra metod 

för att skapa ordning och strukturera upp ett arbete (Polit & Beck 2008). 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning  

 

Studien kan komma att ha betydelse för hur vården lättare kan förstå anhörigas situation 

och på så sätt kunna sätta in eventuella resurser i ett tidigt skede, vilket i sin tur kan 
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bespara både tid och onödigt lidande för de anhöriga och patientgruppen. Studien 

gynnar inte bara de anhöriga och de drabbade, utan kan också bespara tid och ekonomi 

för sjukvården och samhället. Vården skall ju innebära att främja hälsa och förebygga 

sjukdom. Studien belyser att det finns ett behov av stöd och hjälp till de anhöriga. 

Författarna saknade artiklar och studier gjorda i Sverige. 

 

4.6 Slutsats  

 

Det innebär en omvälvande förändring i tillvaron när en familjemedlem drabbas av 

schizofreni och ibland finns ingen annan utväg än att de anhöriga blir vårdare. Detta 

innebär en omställning och det är viktigt att sätta in insatser med stöd och hjälp i ett 

tidigt skede och involvera den anhöriga tillsammans med sjukvården. Flera anhöriga 

upplever att det är brist på stöd både kunskapsmässigt och ekonomiskt och skulle gärna 

se en förbättring av det. I samhället finns det okunskap om schizofreni och det kan 

skapa rädsla och stigmatisering. Både de anhöriga och personerna med schizofreni 

vittnar om att de blivit utsatta för stigmatisering. Inslag av aggression och ibland också 

våld kan förekomma i vårdandet. Detta påverkar den anhöriges mentala hälsa och det är 

viktigt att de kan ta till olika copingresurser för att hantera detta. Vad som också kan 

förespråka det mentala måendet är graden av utbildningsnivå. Ju högre nivå desto lättare 

tycktes de anhöriga klara av situationer av maktlöshet och ångest. 
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Bilaga 1. Tabell 2. Översiktstabell. 
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re, årtal 

& land 

Titel Design/an

sats 

Undersöknin

gsgrupp 

Datainsamlin

gsmetod 

Dataanalys

metod 

Allerby, 

K., 

Sameby, 

B., 

Brain, 

C., Joas, 

E., 

Quinlan, 

P., 

Sjöström, 

N., Tom, 

B. & 

Waern, 

M. 

(2015) 

Sverige 

Stigma and 

Burden 

Among 

Relatives of 

Persons 

With 

Schizophren

ia: Result 

from the 

Swedish 

COAST 

Study 

Fallstudie 

Kvantitati

v 

65 

personer,vara

v 22 män.  

Anhöriga till 

personer med 

schizofreni 

Frågeformulär Univariat 

analysmeto

d 

Bademli, 

K. & 

Duman, 

Z. C. 

(2016) 

Turkiet 

Emotions, 

Ideas and 

Experiences 

of 

Caregivers 

of Patients 

With 

Schizophren

ia About 

“Family to 

Family 

Support 

Program” 

Kvalitativ 

metod. 

Fenomeno

logisk 

metod. 

20 vårdgivare 

till 

familjemedle

mmar med 

Schizofreni, 

varav 10 män 

och 10 

kvinnor. 

 9 fäder, 6 

mödrar och 5 

syskon.  

Ålder på 

vårdgivarna 

40-79 år. 

Semistrukturer

ad   

specialdesigna

d intervju 

frågeformulär

uppdelad i två 

delar. 

Demografiska 

frågor samt 

öppna frågor. 

Temaanalys

. 

Durmaz, 

H. & 

Okanli, 

A. 

(2014) 

Turkiet 

Investigation 

of the Effect 

of Self-

Efficacy 

Levels of 

Caregiver 

Family 

Members of 

the 

Individuals 

With 

Schizophren

ia on Burden 

of Care 

Beskrivan

de och 

sambands 

studie. 

62 vårdgivare 

till 

familjemedle

mmar med 

Schizofreni. 

34 män och 

28 kvinnor. 

 Varav 12 

mödrar, 11 

fädrar, 23 

syskon, 8 barn 

och 8 andra 

anhöriga 

.  

Caregiver 

Burden Scale. 

Korrelation

sanalys 

Jagannat

han, A., 

Thirthalli

Predictors of 

family 

caregiver 

Kvantitati

v ansats 

137 släktingar 

till personer 

med 

Intervjuer Pearsons 

correlation 

analysis 
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, J., 

Hamza, 

A., 

Nagendr

a, H. & 

Gangadh

ar, B. 

(2014) 

Indien 

burden in 

schizophreni

a:Study 

from an in-

patient 

tertiary care 

hospital in 

India 

schizofreni. 

18-75 år. 

Varav 90 

föräldrar, 19 

syskon, 18 

make/maka, 4 

barn, 4 övriga 

närståenden. 

 67 män och 

70 kvinnor. 

Medelålder 49 

år 

Kageyam

a, M., 

Solomon, 

P., & 

Yokoya

ma, K. 

(2016) 

Japan 

Psychologic

al Distress 

and 

Violence 

Toward 

Psychologic

al Distress 

and 

Violence 

Toward 

Parents of 

Patients with 

Schizophren

ia 

Kvantitati

v metod 

379 

vårdgivare till 

familjemedle

mmar med 

Schizofreni. 

Samtliga är 

föräldrarna. 

Över 60 % 

mödrar. 

Ålder: 80% 

60-70 år. 

Frågeformulär T-test, X2 

tests, 

Fisher´s 

exact tests. 

Multipel 

logistic 

regression.  

Koschor

ke, M., 

Padmava

ti, R., 

Kumar, 

S., 

Cohen, 

A., 

Weiss, 

H., 

Chatterje

e, S., 

Pereira, 

J., Naik, 

S., John, 

S., 

Dabholk

ar, H., 

Balaji, 

M., 

Chavan, 

A., 

Varghese

, M., 

Thara, 

Experiences 

of stigma 

and 

discriminati

on faced by 

family 

caregivers of 

people with 

schizophreni

a in india 

Kvalitativ 

och 

kvantitati

v 

182 personer, 

93 män och 

89 kvinnor, 

ålder 16 och 

uppåt. 

Relation med 

patienten var 

föräldrar 

make/maka, 

syskon eller 

annan 

familjemedle

m 

Intervjuer och 

frågeformulär 

Univariat 

analysmeto
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R., Patel, 

V. & 

Thornicr

oft, G. 

(2017) 

Indien 

Landon, 

J., Pike, 

B., 

Diesfeld, 

K. & 

Shepherd

, D. 

(2016) 

Nya 

Zeeland 

The 

Experiences 

of Parents 

Providing 

Support to 

Adult 

Children 

with 

Schizophren

ia 

 

Beskrivan

de 

kvalitativ 

ansats. 

6 vårdgivare 

till 

familjemedle

mmar med 

diagnosen 

Schizofreni. 

Samtliga var 

föräldrarna. 5 

mödrar, 1 

fäder. Ålder 

58-73. 

Semistrukturer

ade intervjuer 

med 

följdfrågor. 

Temaanalys

. 

Mcauliff

e, R., 

O´Conno

r, L., & 

Meagher, 

D. 

(2014) 

Irland 

Parents´ 

experience 

of living 

with and 

caring for an 

adult son or 

daughter 

with 

schizophreni

a at home in 

Ireland 

Beskrivan

de 

kvalitativ 

design. 

6 vårdgivare 

till 

familjemedle

mmar med 

diagnosen 

Schizofreni. 

Samtliga 

föräldrarna. 

Varav 5 

mödrar, 1 

fäder. Ålder 

60-77 år. 

 

Semistrukturer

ade 

djupgående 

intervjuer. 

Innehållsan

alys. 

Ntinda, 

K. & 

Nkwanya

na, S. 

(2017) 

Sydafrik

a 

Resources 

for resilient 

caregiving 

by parents of 

children 

with 

schizophreni

a in 

Swaziland: 

A multiple 

case study 

Multipel 

fallstudie 

design. 

6 vårdgivare 

till 

familjemedle

mmar med 

diagnosen 

Schizofreni. 

Samtliga var 

föräldrarna, 

Varav 5 

mödrar, 1 

fäder. Ålder 

46-56 år. 

Individuella 

intervjuer 

Temaanalys

. 

Outram, 

S., 

Harris, 

G., 

Kelly, 

B., 

Bylund, 

C., 

Cohen, 

We didn´t 

have a clue: 

Family 

caregivers 

experiences 

of the 

communicati

on of a 

diagnosis of 

Kvalitativ 13 anhöriga 

till personer 

med 

schizofreni. 9 

kvinnor och 4 

män. Deras 

relation med 

patienten var 

Semistrukturer

ade intervjuer 

Innehållsan

alys. 
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M., 

Landa, 

Y., 

Levin, 

T., 

Sandhu, 

H., 

Vamos, 

M. & 

Loughlan

d, C. 

(2015) 

Australie

n 

schizophreni

a 

make, maka 

och föräldrar 

Papastra

vrou, E., 

Charala

mbous, 

A., 

Tsangari, 

H. & 

Karayian

nis, G. 

(2012) 

Cypern/ 

Grekland 

The 

Burdensome 

and 

Experience 

of Caring 

Kvalitativ, 

beskrivan

de 

tvärsnittss

tudie 

113 personer 

som vårdar en 

familjemedle

m med 

schizofreni.  

Föräldrar 44 

st, syskon 21 

st, andra 

anhöriga 23 

st. 24 

make/maka, 

10 söner, 10 

döttrar. Varav 

30 män, 83 

kvinnor. 

Intervjuer och 

frågeformulär 

One-way 

ANOVA 

and post 

hoc Tukey 

Quah, S. 

(2014) 

Singapor

e 

Caring for 

persons with 

schizophreni

a at home: 

examining 

the link 

between 

family 

caregivers´ 

role distress 

and quality 

of life 

Kvalitativ 

och 

kvantitati

v design. 

47 vårdgivare 

till 

familjemedle

mmar med 

diagnosen 

Schizofreni. 

Relation: 

Närmsta 

anhöriga. 49 

% föräldrar, 

51 % övriga 

anhöriga. 25 

kvinnor, 22 

män. 17% 18-

40, 58 % 40-

60. 25% över 

60. 

Personliga 

intervjuer, 

semistrukturer

ade 

frågeformulär. 

Korrelation

och 

innehållsan

alys. 
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Allerby, K., Sameby, 

B., Brain, C., Joas, E., 

Quinlan, P., Sjöström, 

N., Tom, B. & Waern, 

M. (2015) 

Syftet var att tillämpa 

ett strukturerat 

frågeformulär, 

Inventory of 

Stigmatizing 

Experiences (ISE), för 

att studera 

erfarenheter av stigma 

(associerad stigma) 

bland släktingar till 

personer med 

schizofreni som deltog i 

polikliniker, 

med hjälp av ett 

tillvägagångssätt baserat 

på assertiv 

samhällsbehandling 

i en svensk storstad. Ett 

annat syfte var att 

utforska 

förhållandet mellan 

associerad stigma och 

totalbelastning bland 

dessa släktingar. 

 

Resultatet visar på att över 

hälften av de anhöriga upplevt att 

deras sjuka släkting hade blivit 

stigmatiserad.18 % av de 

anhöriga hade själv blivit utsatta 

för stigmatisering.23 % medgav 

att de undvikit situationer där de 

riskerat stigmatisering. 

Stigmatisering påverkar 

livskvaliten både hos den 

anhörige och personen med 

schizofreni. Men andra faktorer 

spelar också in såsom hur pass 

dålig patienten är och i vilken 

ålder den är i etc 

Bademli, K. & 

Duman, Z. C. (2016) 

Syftet var att undersöka 

känslor, tankar och 

upplevelser hos 

vårdgivare av patienter 

med schizofreni som 

deltagit i ett 

familjeprogram. 

Många anhöriga upplevde det 

positivt att ha deltagit i 

familjeprogrammet och det 

hjälpte dem att hantera vardagen i 

samband med vårdandet av en 

person med schizofreni. 

Durmaz, H. & Okanli, 

A. (2014) 

Undersöker hur de 

anhöriga till personer 

med schizofreni 

upplever och hanterar 

vårdsituationen. Deras 

självförmågor. 

Anhöriga hade upplevt 

samarbetssvårigheter, våld och 

aggressioner. 

Jagannathan, A., 

Thirthalli, J., Hamza, 

A., Nagendra, H. & 

Gangadhar, B. (2014) 

Att studera 

förutsägande belastning 

som upplevs av 

familjemedlemmar till 

patienter med 

schizofreni i Indien. 

 

Det finns flera faktorer som 

spelar in på hur tung bördan blir 

för vårdaren. Dels hur nivån på 

sjukdomen ser ut och hur svårt 

sjuk patienten är men även på hur 

det ser ut med övrigt stöd runt 

patienten. Även om vården i 

första hand fokuserar på 

medicinering visar resultat på att 

stöd i form av vägledning är 

minst lika viktigt. Resultatet visar 

även att utbildning har betydelse. 
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Kageyama, M., 

Solomon, P., & 

Yokoyama, K. (2016) 

Klargöra förhållandet 

mellan våld mot 

föräldrar till barn med 

schizofreni och 

föräldrarnas psykiska 

påfrestning. 

Nästan 60% av föräldrar till  barn 

med schizofreni hade upplevt 

psykisk våld ifrån barnen och 

nästan 35% fysisk våld inom det 

senaste året. Dessa föräldrar 

uppvisade även högre grader av 

ångest än föräldrar i övrigt. Ju 

mer våld desto högre grader av 

ångest. 

Koschorke, M., 

Padmavati, R., Kumar, 

S., Cohen, A., Weiss, 

H., Chatterjee, S., 

Pereira, J., Naik, S., 

John, S., Dabholkar, 

H., Balaji, M., 

Chavan, A., Varghese, 

M., Thara, R., Patel, 

V. & Thornicroft, G. 

(2017) 

Att beskriva de 

erfarenheter och 

avgörande faktorer av 

stigma som rapporterats 

av de primära 

vårdgivarna till 

personer med 

schizofreni (PLS) i 

Indien. 

 

De anhöriga beskrev att de 

upplevde stigmatisering, samt var 

rädda för vad andra människor 

ansåg om dem. Detta påverkade 

deras livskvalitét negativt. 

Landon, J., Pike, B., 

Diesfeld, K. & 

Shepherd, D. (2016) 

Att undersöka 

erfarenheter av att 

vårda, hos föräldrar till 

vuxna barn med 

schizofreni 

Föräldrarna talade mycket 

negativt om deras tidiga 

erfarenheter av diagnosen. De 

kände ångest, rädsla, hjälplöshet 

och isolering. 

Mcauliffe, R., 

O´Connor, L., & 

Meagher, D. (2014) 

Att undersöka 

erfarenheten av att leva 

med och vårda vuxna 

barn med schizofreni. 

Föräldrarna talade både positivt 

och negativt om sina upplevelser/ 

erfarenheter, dock var de överens 

om att den bästa lösningen för 

barnet är att få vård hemma av 

sina anhöriga med stöd och 

insatser från psykiatrin. Inga 

föräldrar i denna studie använde 

ordet börda, utan de ansåg att det 

var en självklar uppgift att ta 

hand om sitt sjuka barn. 

Ntinda, K. & 

Nkwanyana, S. (2017) 

1 Att beskriva 

erfarenheter av föräldrar 

till barn med 

schizofreni. 

2 Att ta reda på vilka 

resurser som finns för 

dessa föräldrar som kan 

underlätta deras vård. 

Nästan 70% av föräldrarna ansåg 

att sjukdomen fört dem närmare 

sitt barn och förbättrat relationen. 

Hälften av föräldrarna i studien 

var tillfreds med situationen att 

vårda sitt barn trots perioder med 

våld och bråk. Lika stor del 

(50%) ville ha mer stöd och 

insatser både ekonomiskt och 

socialt för att bli mer motiverade. 

Outram, S., Harris, G., 

Kelly, B., Bylund, C., 

Cohen, M., Landa, Y., 

Levin, T., Sandhu, H., 

Att undersöka 

familjeomsorgarnas 

erfarenheter av 

kommunikationer som 

rör schizofreni-diagnos 

Resultaten visar att många 

vårdgivare saknar stöd i form av 

information och vägledning ifrån 

vården. I vissa fall har de helt 

uteslutits från vården, istället för 
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Vamos, M. & 

Loughland, C. (2015) 

och annan relaterad 

information. 

med klinikerna 

att de kunnat samarbeta med 

psykiatrin. De vittnar även om att 

det har varit svårt och tagit en 

lång tid att få rätt diagnos och 

behandling. 

Papastravrou, E., 

Charalambous, A., 

Tsangari, H. & 

Karayiannis, G. 

(2012) 

Att undersöka bördan 

och depressioner/ 

nedstämdhet som kan 

infinna sig hos de som 

vårdar en sjuk släkting. 

 

Resultatet indikerar på en hög 

nivå av depression/ nedstämdhet 

samt en känsla av börda hos 

vårdgivarna till schizofrena 

personer. 

Quah, S. (2014) Att undersöka under 

vilka omständigheter 

rollen som vårdare till 

en familjemedlem med 

schizofreni minskar 

livskvalitén. 

Resultatet visade att desto högre 

antal vårdtimmar för den 

anhörige desto sämre mental 

hälsa. Det visade även på att 

familjerollerna förändrades. 
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