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Abstract 

 

“Not just a relative” 

A qualitative study on how it is to be a relative of a partner with mental illness 

 

The purpose of the study is to investigate how relatives of a partner with mental illness 

communicate about their relationship, how employees at a municipal unit work with 

support of this kind of family while observing from an outside and unbiased 

perspective, and what kind of support society can offer to prevent problems for the 

person with mental illness. We have conducted a qualitative survey by interviews and 

results show that the relatives in the study experience stress, shame, guilt, 

and  have a strong need to portray a better image of their lives towards others and 

society. The love of the sick partner as well as the will to help the sick partner makes 

them stay. There is an inner conflict within these relatives between the will to help and 

how much and what help can be offered or expected while listening to ones body and 

psyche. All informants have received support from the society. The employees at the 

municipal unit work to prevent issues and problems arising by communicating with the 

family early on in the prognosis and they attach great importance to the involvement of 

the family in the treatment and care, as well as seeing the relatives as a resource. 

 

 

Written by Amal Lindgren and Malin Johansson 
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Sammanfattning 

 

”Inte bara anhörig” 
En kvalitativ studie om hur det är att vara anhörig till en partner med psykisk ohälsa 

 

 

Av: Amal Idris Lindgren och Malin Johansson 

 

 

Syftet med studien är att undersöka hur anhöriga till en partner med psykisk ohälsa talar 

om sin relation, hur anställda på en kommunal enhet som arbetar med anhörigstöd ser 

på det utifrån samt vilket stöd samhället erbjuder för att förebygga problem hos den 

anhörige. Vi genomförde en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Resultatet 

visade att de anhöriga i studien upplever stress, skam och skuld samt har ett starkt 

behov av att visa en bättre bild av sina liv utåt. Kärleken och viljan att hjälpa sin sjuka 

partner gör att flera väljer att stanna. Det sker en inre konflikt inom dessa anhöriga 

mellan viljan att hjälpa, förväntas hjälpa och samtidigt lyssna på sin kropp och psyke. 

Samtliga informanter har fått stöd av samhället. Personalen i den kommunala enheten 

arbetar förebyggande för att fånga anhöriga tidigt. Personalen lägger stor vikt i att 

anhöriga ska vara delaktiga inom vården och ses som en resurs. 

 

Nyckelord; psykisk ohälsa, samhällets stöd för anhöriga, informell omsorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 
 

Vi vill tacka våra informanter, utan deras hjälp hade inte denna studie varit möjlig. Vi 

vill också rikta ett tack till den kommunala enhet som hjälpt oss både med intervjuer 

och bistått med att finna informanter. Ett stort tack till vår handledare Maria Sjölund för 

god hjälp och stöd genom hela processen. Vi vill även tacka oss själva för lärdom av 

varandra och förståelse för våra likheter och olikheter. Eftersom vi varit två om denna 

studie vill vi vara noga med att poängtera att vi samarbetat under uppsatsens alla delar. 

 

Gävle, 2018 

Amal Idris Lindgren och Malin Johansson 
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1. Inledning  
Enligt Folkhälsomyndigheten är psykisk ohälsa ett folkhälsoproblem. Det kan ses som 

ett paraplybegrepp, vilket innefattar allt från svåra psykiska sjukdomar till olika mildare 

former av psykiska problem. Till personer som lever med psykisk ohälsa finns i princip 

alltid anhöriga. Socialstyrelsens definition av anhöriga innefattar personer som vårdar, 

stödjer eller lever nära en närstående som lever med psykisk ohälsa. Skärsäter och 

Mattzon (u.å.) menar att i Sverige lider mellan 20–40% av psykisk ohälsa av något slag 

någon gång i livet. Det motsvarar ca 1.4 miljoner människor. Det är vanligt att en 

person med psykisk ohälsa hamnar i svårt lidande. Ofta betyder anhöriga mycket för 

dessa personer och anhörigskapet inverkar ofta på olika sätt i vardagslivet där det 

exempelvis finns risk för de egna behoven blir eftersatta, då personen som lever med 

psykisk ohälsa kommer i centrum. (Nka 2016).  

 

Socialtjänstlagen säger 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 som har funktionshinder” (SoL 5 kap 10§ Lag (2009:549). Psykisk ohälsa 

innefattas i begreppet funktionshinder (Regeringen.se). Enligt socialstyrelsen ska stöd 

till anhöriga omfattas av socialtjänstens samtliga områden. Syftet är att anhöriga ska ha 

rätt att avlastas om behov finns. 

 

För vissa anhöriga betyder stöd att personen som lever med psykisk ohälsa får ökade 

insatser för att avlasta den anhörige. För andra anhöriga är det att den anhörige får hjälp 

och stöd för egen del för att bli starkare i sin relation. Det är kommunens ansvar att 

upprätta planer för hur stödet ska genomföras och tillämpas. Exempel på stöd kan vara 

information om vilken sorts stöd som erbjuds, enskilda samtal eller samtal i grupp, 

utbildning, hjälpmedel, hjälp i hemmet, olika former av avlösning och/eller ekonomisk 

ersättning för till exempel förlorad arbetstid (Socialstyrelsen, u.å). Problemet är dock att 

eftersom detta är rekommendationer och inte specifika regler är det upp till varje enskild 

kommun att tolka vilken typ av stöd som ska erbjudas, vilket innebär en stor variation 

mellan kommunerna.   

 

Det finns mycket tidigare forskning om hur det är att leva med någon som har psykisk 

ohälsoproblematik. Däremot har det varit svårt att hitta forskning om vad detta ger för 

behov av eget stöd för den anhörige. Att det finns behov av stöd är uppmärksammat 
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men inte vad för typ av hjälp betraktat ur de anhörigas egna perspektiv och förståelse av 

sin livssituation.   

 

I den här studien avgränsar vi oss till anhöriga till en partner som lever med psykisk 

ohälsa. Vi finner det intressant att förstå hur vardagen ser ut och varför den anhörige 

väljer att stanna trots en eventuell svår livssituation. 

 

Vi har valt att vända oss till en kommunal enhet för att hitta informanter och få en 

förståelse för hur kommunen arbetar med anhörigstöd. Denna enhet är en mötesplats 

som vänder sig till anhöriga inom alla områden och problem. De största grupperna är 

psykisk ohälsa och demenssjukdom. Arbetet som sker inom den kommunala enheten 

handlar mycket om råd och stöd, samt förebyggande arbete för att inte anhöriga själv 

drabbas av psykiska eller fysiska problem till följd av anhörigskapet. Enheten arbetar 

mycket med råd, stöd och vägledning. Exempel på aktiviteter som bedrivs är 

stödsamtal, där inget dokumenteras och personen kan vara helt anonym. Ett ytterligare 

exempel på stödverksamheter är anhöriggrupper där anhöriga får träffa andra i samma 

situation och ta del av varandras erfarenheter. Det anordnas också föreläsningar och 

seminarier för att öka anhörigas kunskap och fylla på med energi. Även må-bra 

aktiviteter anordnas som yoga, avslappningsövningar och massage. Det är kostnadsfritt 

och det krävs inga mellanhänder för att få komma i kontakt med organisationen utan det 

går bra att bara komma dit.  

 

1.2 Psykisk hälsa och psykisk sjukdom 
 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) definierar psykisk hälsa som att människor 

ses sin tillvaro som meningsfull, att de kan vara delaktiga i samhället, att de kan 

använda sina resurser på ett fullgott sätt och att de har god förmåga att hantera livets 

motgångar. 

 

Brusén (2005) hävdar att psykisk ohälsa är vårt kanske största folkhälsoproblem i 

samhället. För en del, men långt ifrån för alla, leder psykisk ohälsa till så omfattande 

problem att de får svårt att klara en vardag även efter akutfasen. Detta kan leda till att ett 

långvarigt psykiskt funktionshinder utvecklas alltså behöver samhället som helhet 

behöver kunna bemöta dessa människor och sätta in sociala insatser, vård och 

rehabilitering så fort som möjligt. Saknas dessa resurser kan ett mer omfattande 
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psykiskt handikapp utvecklas. Ett liv i samhället som det ser ut idag är svårt för många 

med psykisk ohälsa. Förståelsen från samhället är svagt och detta beror mycket på att 

psykisk ohälsa innebär ”osynliga” problem. Alla förväntas kunna fungera på samma sätt 

när det kommer till hygien, sociala situationer och försörjning, men människor med 

psykiska funktionshinder inte alltid kan leva upp till detta ideal (ibid). 

 

På psykiatriområdet är det olika begrepp som används, vilka förändras över tid. 

Tidigare sågs inte psykisk sjukdom som en ”riktig” sjukdom utan som en social 

konstruktion (Sandlund, 2005). De svåraste fallen låstes in på institution utan regelrätt 

vård utan egentligen som förvaring. De som fick stanna kvar på psykiatriska 

avdelningar under årtionden kallades kroniker. Numera anser de flesta att psykiska 

sjukdomar är som vilken sjukdom som helst, något som kan botas eller stävjas. 

Sandlund (2005) hävdar att det är ovanligt att psykiskt sjuka stannar inom slutenvård. 

De lösningar som används är antingen att leva i eget boende med olika form av stöd i 

hemmet, eller stödboenden av olika slag. Denna förändring i omvårdnad gör att 

anhöriga eller signifikanta andra förväntas ta ett större ansvar, då inte hela ansvaret bär 

det främsta ansvaret för de psykiskt sjuka ligger på landstinget. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur anhöriga till en partner med psykisk ohälsa talar 

om sin relation och hemsituation. Hur anställda på en kommunal enhet som arbetar med 

anhörigstöd ser på anhörigas partnerrelation utifrån. Vilket stöd samhället erbjuder/inte 

erbjuder i syfte att förebygga problem hos den anhörige. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Hur talar anhöriga till en partner med psykisk ohälsa om sin partnerrelation och 

hemsituation? 

• Hur ser personalen på en kommunal enhet för stöd vid psykisk ohälsa på 

anhörigas situation och behov av stöd? 

• Vilken typ av stöd finns och önskas av anhöriga till en partner med psykisk 

ohälsa? 

• Hur arbetar kommunen förebyggande för att stärka den anhöriga i sin relation 

till en partner med psykisk ohälsa? 
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2, Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs vilka litteratursökningar som gjordes för att få fram relevanta 

tidigare forskning inom området stöd till anhöriga och anhörigas hemssituation.   

 

2.1 Sökprocess 
För att få kunskap om anhöriga till människor som lever med psykisk ohälsa har vi sökt 

efter tidigare forskning i vårt valda ämne. Vi har gjort litteratursökningar genom olika 

databaser såsom Swepub, soc index, Diva och Discovery. Vi har även sökt på 

Socialvetenskaplig tidskrift. 

 

Sökord vi har använt oss av är; mental illness, social support for relatives, relatives, 

children, support, parents, mental health, significant others, family burden, needs of 

relatives, compulsory care, quality of life, anhörigstöd, psykisk ohälsa, samhällets stöd 

för anhöriga, informell omsorg.  

 

För att utvidga sökprocessen har vi även använt oss av kurslitteratur från 

socionomprogrammet och annan litteratur som vi sökt genom bibliotekets kataloger. 

Dessutom har vi sökt på diverse hemsidor såsom folkhälsomyndigheten, regeringen och 

socialstyrelsen. Det urval vi gjort är baserat på den forskning vi hittat genom 

sökningarna. Dessa teman speglar frågeställningarna, anhörigas behov, stöd som finns 

för anhöriga och stöd som efterfrågas av anhöriga. 

 

2.2 Anhörigas situation/upplevelser  
 

Winqvist (2016) menar att hjälpa sin närstående kan ha ett tillfredsställande värde i sig, 

vilken ofta grundar sig i stor kärlek och omtanke. Det är viktigt och värdigt att se 

omsorgen mellan personerna i parrelationen som en frihet i att vara ett par, friheten i att 

vara sig själva tillsammans, en självständighet och att kunna göra bra saker för varandra 

i en ömsesidig relation (ibid). Winqvist (2016) förklarar att det bland annat handlar om 

att uppfylla sociala normer och en pliktkänsla men också om att den hjälp som ges är ett 

uttryck för positiva känslor, kärlek och/eller viljan att ge tillbaka något den anhörige 

tycker att den fått. Det ena utesluter inte det andra. Det är djupt rotat i människan att 

vilja finnas för andra, i synnerhet när det är människor som valt varandra. Det är ofta en 
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självklarhet att stanna hos varandra och detta gäller inte bara från ett ensidigt perspektiv. 

Detta innebär att det inte handlar om att vårda eller bli vårdad utan att det är två 

människor som vill leva tillsammans (jfr Winqvist 2016). 

 

Wilhelmsson & Berge (2012) menar att samhällets förväntningar på anhöriga till 

psykiskt sjuka har förändrats. Tidigare förväntades inte anhöriga ansvara för vården för 

den med någon form av psykisk ohälsoproblematik, men i dagens svenska samhälle är 

förväntningarna på anhöriga stora. Denna känsla av krav leder till att anhöriga upplever 

maktlöshet och deras tro på att deras tro på att vården kan nå upp till önskvärd nivå 

sviktar. Alltså leder på anhöriga till minskat förtroende för psykiatrin och vården över 

huvudtaget (ibid). Foldemo (2005) pekar på att den psykiskt sjukes ålder verkar ha 

betydelse för upplevelsen för anhöriga. Anhöriga till yngre personer har har en svårare 

situation. Detta kan bero på att äldre har en större sjukdomsinsikt och verktyg för att 

själva ta ansvar för sin sjukdom och därmed inte nödvändigtvis vara lika krävande för 

de anhöriga. Foldemo (2005) bekräftar att en majoritet av anhöriga i Sverige anser att 

den som lever med psykisk ohälsa får god omvårdnad (Foldemo 2005). Wilhelmsson 

(2011) påstår däremot att allvarlig kritik riktats mot de nuvarande reformerna inom den 

psykiatriska vården i Sverige, i förhållande till psykiatriska kliniker, samhället och 

socialtjänsten vilka de anhöriga ser som inkonsekventa och diskontinuerliga (ibid).  

 

2.3 Stöd som finns för anhöriga 
För att få en översikt över stöd som finns för anhöriga läste vi igenom en 

kunskapsöversikt i form av en rapport från NKA. NKA, Nationellt kompetenscentrum 

anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. I januari 2008 

startades NKA verksamheten som har i fokus att skapa och utveckla möten mellan olika 

kunskaps och erfarenhetsformer (anhöriga.se u.å.). Dessa kunskap och erfarenheter 

innefattar förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare och deras organisationer, praktisk 

erfarenhet hos personalen som jobbar på anhörigstöd och äldreomsorg, organisatorisk 

erfarenhet hos beslutfattare samt vetenskaplig och metodisk kunskap hos forskare (ibid). 

  

Som tidigare nämndes i inledningen av vår studie är kommunen skyldig att ge stöd till 

anhöriga. 2013 publicerade socialstyrelsen en vägledning till kommunerna att 5 kap 10§ 

Sol skall få tillämpas och att anhörigasperspektiv ska genomsyra verksamheterna 

(Socialstyrelsen, 2013). Detta innebär att socialtjänsten skall: Samverka med anhöriga, 



 

6 

 

att erbjuda anhöriga att vara en del av biståndsutredningen, att ha de anhörigas 

synpunkter som komplement i biståndsbedömningen och utförandet, att ha kontinuerlig 

kontakt med de anhöriga och följa upp stödinsatserna samt att se till att ha bra 

samverkan mellan sjukvård och socialtjänst (ibid). 

 

Östman & Kjellin (2002) visar på att en majoritet av anhöriga har någon form av stöd 

för att orka leva med personen med psykisk ohälsa. Detta stöd kommer vanligen från 

andra familjemedlemmar eller personer i ens närhet. Mer sällan erbjuder kuratorer stöd i 

form av till exempel samtal eller mer konkreta sätt att förhålla sig till sin situation som 

anhörig och nästan obefintlig hjälp erbjuds från de psykiatriska klinikerna. De anhöriga 

upplever sig ofta vara underlägsna och icke prioriterade då det är personen med psykisk 

ohälsoproblematik som i första hand är i behov av hjälp, då ställer den anhörige sig 

gärna åt sidan. Det är även vanligt att i en hjälpsökande situation kan en stigmatiserande 

upplevelse infinna sig och då väljer den anhöriga att klara sig själv. Detta kan förklara 

den låga nivån av samarbete mellan anhörig och vårdgivare. Wilhelmsson och Berge 

(2012) påpekar att även om det finns en uppsjö av dåliga erfarenheter i fråga om stöd 

och hjälp för anhöriga bör de goda erfarenheterna också nämnas i form av relevant 

information, öppna dialoger, snabb vård och stöd från viss sjukhuspersonal. 

 

2.4 Stöd som efterfrågas av anhöriga 

Foldemo, Gullberg & Ek (2005) påvisar att anhöriga beskriver behovet av stöd i form 

av både interna och externa resurser för att lättare klara av att vara till så god hjälp för 

den psykiskt sjuke och samtidigt hålla ihop själv. För att lättare kunna hantera sin 

situation påtalar de anhöriga ett behov av att kunna lita på sin egen förmåga, att kunna 

möta både den privata sfären och samtidigt förstå det kliniska och professionella. Att 

ägna den anhöriga och personer i dess närhet mer uppmärksamhet kan familjerna ange 

vilken form av stöd som behövs (ibid).  

 

Det är extra viktigt för vårdpersonal att ha förståelse för den utsatta situation den 

anhörige befinner sig i genom att reflektera över hur de själva skulle vilja bli bemötta. 

Wilhelmsson och Berge (2012) menar att barn till föräldrar med psykiska 

funktionsnedsättningar behöver mer hjälp i form av möjlighet till delaktighet i vården, 

vara med under hela vårdprocessen samt erbjudas god information om sin förälders 

sjukdom. 
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2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Det är en del av att vara en människa att vilja hjälpa andra, i synnerhet när det handlar 

om att leva i en parrelation där det finns kärlek och omtanke. Omsorgen och viljan att 

hjälpa sin partner kan handla om positiva känslor på grund av att kärlek som finns 

mellan paren men kan också innebära en känsla av ansvar och ett sätt att ge tillbaka och 

vara plikttrogen (jfr Winqvist 2016). Många anhöriga upplever maktlösheten över att 

det förväntas av de att vårda sin sjuka och samtidigt förtroendet till psykiatrin sviktar 

(Wilhelmsson & Berge 2012).  

 

Kommunen är skyldiga att ge stöd till de anhöriga enligt 5 kap 10§ SoL, detta gör att 

anhöriga har fått mer rättigheter till stöd idag men detta stöd varierar beroende på vilken 

kommun man befinner sig i landet (Socialstyrelsen, 2013). Foldemo, Gullberg & Ek 

(2015) belyser vikten av stöd till de anhöriga i form av interna och externa resurser. 

Wilhelmsson (2011) menar att anhöriga till psykisk funktionsnedsatta uttrycker ett 

behov av ett personligt stöd och ett behov av bättre information och professionell terapi 

för sig själv. Det är även viktigt att vårdpersonal som möter de anhöriga har en 

förståelse till denna målgrupp och reflekterar över vikten av en bra bemötande 

(Wilhelmsson och Berge, 2012). 
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3. Metod 
Denna studie är en kvalitativ intervjustudie, syftet med denna metod är att få fördjupad 

insikt i intervjupersonernas egna beskrivningar och upplevelser (Larsson, 2005). Genom 

att använda temainriktade intervjuer som utgår ifrån våra valda fokusteman kommer vi 

att samla in data som passar in och besvara uppsatsens syfte och frågeställningar (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Transkribering från tal till skrift av inspelat material var nästa steg 

efter genomförandet av intervjuerna, detta gör det möjligt att analysera data och kunna 

kategorisera relevanta delar under våra valda teman (Ahrne & Svensson, 2015). Vi har 

även valt att utgå ifrån hermeneutisk cirkel i tolkning av intervjuerna, det vill säga att 

dels tolka varje intervju med fokus på ett tema för sig, för att sedan göra en 

helhetstolkning av mönster i dessa teman mot bakgrund av våra valda teorier och 

analysperspektiv (Larsson, 2005).   

 

 

3.1 Förförståelse 
Vi tycker att det är viktigt att tydliggöra vår förförståelse i ämnet eftersom det möjligen 

kan påverka resultatet i uppsatsen. Ambitionen är naturligtvis att utföra undersökningen 

så objektivt som möjligt. Båda författarna har på olika sätt egna erfarenheter av 

livssituationer som tangerar psykisk ohälsoproblematik, detta har väckt vårt intresse för 

ämnet. Det finns en risk att resultatdelen kan påverkas av våra personliga erfarenheter, 

vilka vi i möjligaste mån kommer att försöka undvika. Det är dock viktigt att vi är 

medvetna om dem för att kunna gå in i studien med självinsikt. Vi kommer inte komma 

in på våra egna erfarenheter under intervjusituationen för att inte på något sätt påverka 

informanterna. 

 

3.2 Forskningsmetod 
Syftet med den kvalitativa metoden är att få en djupare bild och förståelse av 

intervjupersonernas upplevelser, känslor och tankar, samt med hjälp av 

intervjupersonernas egna berättelser kunna få svar på studiens syfte och frågeställningar 

(jfr Larsson 2005) 
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3.3Uppsatsens trovärdighet 
 

3.3.1 Triangulering 

I denna studie användes triangulering av datakällor genom att ha intervju med olika 

aktörer för att få olika perspektiv på samma fenomen med syfte att höja trovärdigheten 

på studien (jfr Larsson, 2005). Intervjupersonerna består av två personal på en 

kommunal enhet med olika roller i verksamheten, och tre anhöriga som haft eller har 

parrelation till en psykiskt sjuk person. De anhöriga informanterna har fått stöd av två 

olika kommuner. 

3.3.2 Validitet 

I en kvalitativ studie är det viktigt med validitet, alltså studera det som avses att 

studeras. Det innebär att förarbetet med att skriva intervjuguiden tydlig och noggrann 

samt att föra in informanterna på rätt spår igen om de börjar sväva ut (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom att ställa följdfrågor till informanterna kunde vi kontrollera 

validiteten. Vi strävade efter att ha så täta och rika data som möjligt genom att ställa 

följdfrågor som gav ytterligare svar som täckte över våra funderingar och gav svar till 

vår studies syfte och frågeställningar. Ett annat syfte till att ställa följdfrågor var för att 

försäkra oss att vi har förstått det som sades under intervjuerna och för att undvika 

snedvridningar och egna tolkningar. Och genom att ifrågasätta på ett positivt sätt och ha 

ett kritiskt tänkande till informanternas beskrivningar försökte vi ha bättre kontroll på 

vårt insamlade data (Kvale & Brinkman, 2014). 

3.3.3 Reliabilitet 

För att uppnå reliabilitet, det vill säga att en annan forskare ska kunna återupprepa 

studien och få ett liknande resultat krävs det att vara så tydlig och utförlig som möjligt 

när genomförandet av studien presenteras. Ett sätt att uppnå reliabilitet är att ställa 

frågor som liknar varandra (Kvale och Brinkman, 2014). I kvalitativa studier menas 

reliabilitet att studien ska vara tillräckligt tydligt beskriven och transparant för att en 

annan forskare ska kunna ta vid och uppnå ett liknande resultat som den studie som 

gjordes innan (ibid). I och med att en intervjuguide används kan en annan forskare ta 

vid med samma förutsättningar. För att uppnå bästa tänkbara reliabilitet i studien hölls 

varje intervju på ett liknande sätt och i samma typ av miljö. Samma person var 

intervjuledare och intervjuguiden var den samma. Däremot användes en temainriktad 
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intervjuguide, vilket betyder att intervjufrågorna var öppna och kunde tolkas på olika 

sätt. Dessutom krävdes olika mycket följdfrågor vilket medför risk för påverkan. 

3.3.4 Generaliserbarhet 

Det kan bli vissa svårigheter med generaliserbarhet då vi använde oss av relativt få 

informanter. Detta för att få en bred och djup förståelse för varje informants upplevelser 

inom vårt valda ämne. Här kan det bli svårigheter med generaliserbarhet då 

informanterna inte kan representera hela populationen (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Syftet i denna studie var dock inte att uppnå generaliserbarhet utan fokus låg på djupare 

förståelse av ett fåtal informanters upplevelser. 

 

3.4 Etiska förhållningssätt  
Vi tog hänsyn till de fyra etiska förhållningssätten som Vetenskapsrådet (2002) 

definierar dem.  

Informationskrav; Att informera intervjupersonen om vad intervjun ska användas till. 

Att personen är med frivilligt, att när som helst få avbryta intervjun om så önskas. 

Samtyckeskrav; Att intervjupersonen själv bestämmer över sin medverkan. Ibland 

behövs skriftligt godkännande för att samtycket ska gälla. 

 Konfidentialitetskrav; Att ingen ska kunna veta vem som blivit intervjuad och att alla 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig ska kunna ta del av 

det. 

Nyttjandekrav; Att uppgifter som är insamlade endast får användas i forskningssyfte. 

Att personliga uppgifter endast används till det de är avsedda för. 

Vi förhöll oss till dessa etiska krav genom att skicka ett intervjubrev (se bifogad bilaga) 

där vi presenterade oss och ämnet vi har valt att undersöka, samt studiens syfte och 

frågeställningar. Även en muntlig genomgång av de etiska förhållningskraven 

genomfördes vid intervjutillfället. Vi tog upp vikten av att spela in intervjuerna för att 

kunna analysera vårt material senare. Vi informerade om att allt som sägs under 

intervjuerna kommer att hanteras varsamt och raderas när uppsatsen är publicerad. 

Självklart kommer det inte att framgå vilka informanterna är eller vilken kommunal 

enhet det gäller, inte heller i vilken kommun studien gjordes. Vi mailade enheten en 

samtyckesblankett (se bilaga 2) där det framgått att medverka i studien är frivillig och 

informanterna har rätt att avbryta deltagandet när som helst utan vidare förklaring. 

 

 



 

11 

 

 

3.5Tillvägagångssätt  
Nedan beskriver vi hur vi gått till väga under arbetets gång. Hur vi fått fatt på 

informanter och genomfört hela studien från intervju till analys. 

3.5.1 Intervjuguide 

Vi har i vår studie valt en temainriktad intervjuguide (se bilaga 3). Den innehåller olika 

teman som skapats utifrån problemformulering och syfte. För att få en djupare förståelse 

för det vi specifikt valt att fokusera på omarbetade vi intervjuguiden vid ett flertal 

tillfällen, innan intervjutillfällena utelämnades vissa teman och frågeställningar (jfr 

Kvale och Brinkmann 2014). När vi utformade frågorna var vi noga med att formulera 

frågor som inbjöd till rika redogörelser från intervjupersonerna för att öka 

trovärdigheten på vår studie (jfr Larsson, 2005). 

 

3.5.1 Urval av informanter 

För att komma i kontakt med informanter som är relevanta för vår studie har vi använt 

oss av snöbollsurval. Vi vände oss till en person på en kommunal enhet som arbetar 

med anhörigstöd som i sin tur hjälpt oss att hitta informanter som vill delta och har 

något att tillföra till vår studie (jmf Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015). 

Vi hade som mål att intervjua sex personer, två som är yrkesverksamma på den 

kommunala enheten och fyra anhöriga till personer med psykisk sjukdom. 

 

Våra urvalskriterier (önskemål) var att hitta personer som; 

• Lever eller har levt i partnerskap med en person med psykisk sjukdom 

• Är vältalig och motiverad till att delta 

• Är medveten om sin situation 

 

Vårt andra urval var att intervjua yrkesverksamma inom den kommunala enheten, för att 

på så sätt få bredare kunskap om organisationen som sådan och problematiken med 

psykisk sjukdom från ett andra perspektiv. Detta för att uppnå triangulering.  

 

Vi skickade ett mail med inbjudan till intervju till vår kontakt på enheten för 

anhörigstöd och bad henne vidarebefordra detta till personer hon trodde var passande 

och intresserade av detta (jmf Kvale och Brinkmann 2014). 
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3.5.2 Datainsamling 

Vi genomförde datainsamlingen genom att intervjua fem personer. Vårt mål var att ha 

sex informanter men tidsbrist och svårighet att hitta personer att intervjua gjorde att det 

blev fem. Två informanter som är yrkesverksamma inom en kommunal enhet som riktar 

in sig på anhörigstöd och tre som själva har eller har haft en partner som lider av 

psykisk ohälsa. En av de anhöriga kom vi själva i kontakt med via egna kontakter då 

den kommunala verksamheten hade svårt att hitta informanter åt oss inom den korta tid 

vi hade att tillgå. Intervjuerna genomfördes på plats på enheten för anhörigstöd, där vi 

hade tillgång till enskilda rum för att inte bli störda (jfr Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

2015). Vi hade också fika för att ytterligare göra situationen mer avslappnad. Vid ett 

tillfälle fick vi genomföra intervjun i hemmiljö med sällskap av en bebis vilket störde 

lite men det fungerade ändå tillfredställande. 

 

Innan intervjuerna genomfördes utformade vi en temainriktad intervjuguide (se bilaga 

3) med öppna frågor inom olika teman. Frågorna utformades så de inbjöd till rika och 

nyanserade svar. Vi ställde också följdfrågor där vi kände att vi ville veta mer, men 

även för att förvissa oss om att vi förstått informanten rätt (jfr Larsson 2005). Vi 

närvarade båda två vid alla intervjuer, men en var ansvarig för själva intervjun och den 

andra gjorde anteckningar och stöttade genom att ställa följdfrågor. Vi valde att göra på 

det sättet för att inte intervjupersonen skulle uppleva intervjun ostrukturerad och rörig. 

Vi gjorde ljudupptagningar vid samtliga intervjuer via en app på mobiltelefonerna för 

att kunna transkribera korrekt och på ett tillförlitligt sätt kunna använda ordagranna citat 

i studien. Vi började intervjuerna med att redogöra för syftet med studien, varpå vi 

upplyste om de etiska riktlinjerna.  

 

Informanterna fick också skriva på en samtyckesblankett där vi även där kortfattat 

beskrivit det samma (se bilaga 3). Därefter bad vi om tillåtelse att göra 

ljudupptagningar, där vi samtidigt informerade om att allt material raderas när studien är 

publicerad (jfr Kvale och Brinkmann 2014). Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter 

inklusive tid för frågor och tillägg av sådant som informanterna kände var viktigt och 

som vi missat att fråga om. Vi ville ha intervjusituationen i färskt minne vid 

transkriberingarna, så dessa genomfördes i nära anslutning till intervjuerna (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne 2015). 
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3.5.3 Analysmetod 

I denna studie används en tematisk analysmetod som innebär att strukturera och 

kategorisera det empiriska materialet under studiens huvudteman och sedan med hjälp 

av relevanta valda teorier kunna analysera resultaten (Kvale och Brinkmann 2014).  

 

Vi började med att utgå från tre huvudteman, anhöriga och personalens upplevelser, att 

ge stöd och att få stöd. För att besvara syfte och frågeställningar började vi med att läsa 

transkriberingarna flera gånger. Sedan bröt vi ner materialet till mindre och mer 

lätthanterliga delar, utan att för den sakens skull låta andemeningen gå förlorad, för att 

kunna presentera essensen ur empirin. Sedan valde vi att färgkoda olika viktiga delar av 

materialet. De teman som genomgående kom fram förutom våra huvudteman var skam 

och skuld, stress och kärlek. Med hjälp av färgkodningen kunde vi urskilja mönster i de 

olika berättelserna och därigenom föra samman dessa i de olika teman som vi urskilt. 

Sedan analyserade vi materialet utifrån våra valda teman. 

 

4. Teoretiska perspektiv 

Här presenteras de valda teorier som vi finner relevanta för vår studie. Vi har 

omsorgsperspektivet som utgångspunkt och kompletterar med Goffmans dramaturgiska 

perspektiv. Vi har även valt att presentera begrepp som stress och skuld och skam. 

 

4.1 Omsorgsperspektiv 
Ordet omsorg är komplext i sig men kan besläktas med kärlek, tillgivenhet, att sörja för 

och bekymra sig för. Aspelin (2016) menar att omsorg är ett universellt behov, vår 

utvecklig och hälsa är beroende av att vi blir omsorgsfullt bemötta. 

Aspelin (2016) menar att naturlig omsorg är ett existentiellt grundvillkor, det är den 

relation som är ursprunglig. Naturlig omsorg är det goda, det vi strävar mot och längtar 

efter. Möter vi en människa som vi älskar vill vi deras bästa. Att bry sig om på ett 

förbehållslöst sätt, utan att reflektera moraliskt över det. Aspelin (2016) menar vidare att 

när vi gjort det och hjälptagaren visar positiv respons har naturlig omsorg kommit till. 

Wöhlecke och Svensson (2016) beskriver ordet omsorg som ett ansvar för de svaga. Att 

ge och ta emot ömsesidig hjälp är självklart i vårt samhälle. Jeppsson och Grassman 

(2003) menar att det däremot inte är lika självklart hur detta allmängiltiga sociala 



 

14 

 

fenomen, att hjälpa en person i sitt vardagsliv ska beskrivas, ibland kallas det 

anhöriginsatser men även informell hjälp. 

Anhöriginsatser riktar sig till personer i ens närhet, ofta någon som bor i samma hushåll 

och den informella hjälpen beskrivs vara hjälp som sker i eller utanför det egna hemmet. 

Hjälpgivandet i sig är betydelsefullt för samhället, det kan ses som ett uttryck för 

tillitsfulla relationer som bygger upp samhällets sociala kapital (Jeppsson Grassman 

2003). 

Det har också stor betydelse för den egna tillfredsställelsen att hjälpa andra, att känna att 

göra något “för sin egen skull”, det kan också ses som en del av det som innebär att man 

är mänsklig. Här finns ofta underförstått en ömsesidighet mellan givare och tagare. 

(ibid). Denna ömsesidighet är normalt sett när det handlar om hjälptagare utan särskilda 

behov. Det kan vara lönt att fråga sig om anhöriginsatserna ökar eller minskar när 

hjälpen utförs till personer med särskilda omsorgsbehov. Här beskrivs fenomenet 

personer som sammanbor med varandra. Det vanligaste antagandet i den frågan är att 

det sedan 90-talet ökat då statliga insatser minskat. Det behöver då kompenseras på ett 

eller annat sätt och där kommer anhöriga in (Jeppsson Grassman 2003).  

Bland omsorg av personer med särskilda behov är omsorgsinsatser ofta vardag, såsom 

hushållsgöromål och att finnas där för sin närstående. Trots många hjälptimmar har det 

visat sig att den som utför anhöriginsatser i relativt liten utsträckning tar emot hjälp 

utifrån (Jeppsson Grassman 2003).  

Omsorgsperspektivet innefattar även insatser och hjälpinsatser utanför det egna 

hemmet, det kan vara alltifrån att hjälpa grannen till att engagera sig i föreningsliv och 

andra frivilliga insatser (Jeppsson och Grassman 2003). 

Jeppsson och Grassman (2003) skriver om formell hjälp som ligger under kommuner, 

landsting och privata företag. Det kan vara samtalskontakter inom hälso- och sjukvård, 

anhörigstöd som ligger under kommunen och frivilligorganisationer och 

självhjälpsgrupper. 
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4.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv 
Erving Goffmans dramaturgiska skola är en gren av den symboliska interaktionismen. 

Den dramaturgiska skolan engagerar sig i det sociala samspelet, det som händer när 

människor möts. I boken Jaget och maskerna så tydliggör och förklarar Goffman (1974) 

det sociala samspelet, att människan i hög grad bestäms av situationen denne befinner 

sig i, och sociala spelet med andra människor och i varje given situation (ibid). Goffman 

hävdar att livet är som ett skådespel, att människor är skådespelarna och allt vi 

människor gör och säger gör vi med avsikt att göra ett intryck på vår publik (Angelöw, 

Jonsson, Stier, 2015).  Precis som på en vanlig teaterscen spelar vi människor olika 

föreställningar och framträdanden beroende på situation och syfte. 

 

Goffman menar att det finns två olika regioner, en främre och en bakre region. I den 

främre regionen framträder vi på det sätt som vi vill framstå som inför andra, vi visar 

vårt bästa jag. Däremot på den bakre regionen beter vi oss på mer avslappnat sätt, det 

vill säga på ett mindre stilfullt sätt just för att vi vet att vi är själva och avskärmade av 

publiken (Goffman 1974).   

 

 

 

4.3 Stress 
Det finns många definitioner av vad ordet stress kan betyda, men i denna studie syftar vi 

på den socialpsykologiska definitionen. Den socialpsykologiska stressen är den 

särskilda relationen mellan individen och dess omgivning som kan kännas påfrestande 

eller belastande av individens resurser, samt riskerar dennes välbefinnande (Angelöv & 

Jonsson, 2012). Denna typ av stress kan delas upp i två viktiga delar. Stressorer som är 

orsaker till stress och stressreaktionen som är symtomen där stressen yttra sig 

(Angelöw, 1999, refererad i Angelöv & Jonsson, 2012). 

 

Angelöv & Jonsson (2012) delar stressreaktioner i tre typer: 

  

• Muskulära och fysiska reaktioner, det kan handla om att individen kan ha svårt 

att stå eller sitta, kan lida av darrningar, muskelvärk, huvudvärk, ryckningar, 

känna sig tung i bröstet mm 
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• Andra symtom kan vara att individen får utslag på kroppen, kliande prickar, 

onormala svettningar, diarré eller förstoppning, orolig sömn, svårigheter att 

somna, eller sover för mycket mm 

• Känslomässiga och sociala reaktioner, individen kan känna sig rädd otrygg och 

orolig, kan känna vrede som visas utåt eller döljs, kan känna sig utmattad, 

nedslagen och nervös. Individen kan även fundera mycket över vem som bär 

skulden. (Angelöv & Jonsson, 2012, sid 195). 

 

4.4 Skuld och skam 
Skillnad på skuld och skam är inte alltid lätt, man brukar säga att skam är den man är 

och skuld visar sig när det är något man gjort (Cullberg Weston 2008). Det är lätt att 

blanda ihop dessa begrepp då tanken att skuldbelägga sig själv många gånger borde 

tänkas vara att skam belägga sig själv. Skam och skuld påverkar ens självkänsla och på 

vilket sätt man värderar sig själv fast på olika sätt. Skammen tar över hela ens jag 

medan skulden inte blir lika påtaglig i sitt sätt att påverka människan, eftersom skuld 

avser en viss handling och på så sätt antas kunna rättas till (jfr Cullberg Weston 2008).  

 

Både skuld och skam är känslor som är nära förknippade med relationen mellan 

människor. I båda fallen sänds signaler till självet som påpekar att något inte står rätt 

till, antingen mellan den man är eller vad man gör och att detta bör rättas till. När vi 

känner skuld ligger det nära till hands att tänka att man behöver bli bestraffad (jfr 

Cullberg Weston 2008). 

 

Den vanligaste typen av skam är en känsla av att inte räcka till, att känna sig värdelös, 

tillintetgjord och utskämd. En annan typ är en social känsla som kan väckas av att inte 

få gensvar eller att “tappa ansiktet” inför andra. Att leva med en partner med någon 

form av psykiska problem kan visa sig i att skämmas inför tanken att “bli avslöjad” (jfr 

Cullberg Weston 2008). Skam är ofta en tabubelagd känsla som inte talas om, vi håller 

situationer som upplevs i vardagen hemliga och göms långt inne i människan, där den 

får utrymme att växa och bli ännu starkare. Där den kan föda skam av själva skammen. 

(Cullberg Weston 2008). 

 

Ett sätt att få skammen att lätta kan vara att tala om den med någon förstående person då 

är det lättare att förstå sin egen situation och därmed inte låta skam få en central plats i 
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tillvaron. Vad som behövs då är ett nätverk av människor som går att anförtro sig åt 

med tillit i att det som sägs hanteras varsamt. Efter att ha berättat om sin skamsituation 

kan det kännas lättare. Här kan man komma långt med stöd från intresseorganisationer i 

form av kommunala enheter eller ideella organisationer. Dessa kan bistå med att hjälpa 

individen i en process att kunna släppa skammen och istället hitta en stolthet över sig 

själv och därmed lättare kunna hantera sin situation och sin vardag (Cullberg Weston 

2008). 

 

4.5 Sammanfattning av teori 
Omsorgsperspektivet är utgångspunkten i vår studie, vi tycker att det är viktigt att 

belysa om en alternativ tolkning till de anhörigas hemsituation och relation till en 

partner med psykisk ohälsa. Teorin hjälper oss att förstå varför anhöriga stannar i 

relationen, vad omsorg och hjälp kan innebära, vad förväntas av oss som medborgare i 

samhället. Vi bedömer att denna teori är nödvändig för att vi ska få en djupare förståelse 

av våra informanters relation och hemsituation. En svaghet skulle kunna vara att teorin 

endast visar på vad som förväntas av oss som medborgare och människor, att vi har 

krav på oss från samhället och att det är självklart att vi hjälper till. Vi fann inget om att 

det är tufft att ha dessa krav på sig och att många anhöriga brottas med viljan att räcka 

till och vara som samhället förväntar sig, det vill säga den som ska hjälpa och ta hand 

om sina nära och kära när de blir sjuka. 

  

Goffman är lämplig i vår studie eftersom vi har en förförståelse för att anhöriga till 

psykisk sjuka eller anhöriga i allmänhet kan ha två olika sätt att bete sig på, ett sätt kan 

vara det som Goffman menar är främre regionen, hur man uppför sig öppet och vill 

framstå som. Det bakre regionen kan vara hur man egentligen känner och tänker och 

även beter sig när ingen ser på eller i sin privata sfär. En svaghet i denna teori kan vara 

att den är ganska enkel och lätt att tillämpa. i vissa fall under analysen kändes det som 

upprepningar när vi tog upp främre och bakre regionen och att människor vill visa upp 

en fasad som inte stämmer med verkligheten. Samtidigt så var det som var poängen med 

användningen av Goffman och vi tycker att den stärker vår studie.   

 

Vi valde att ha begreppen stress, skam och skuld under vår teoridel för att de fick en 

central roll under temat upplevelser. Det bedömde vi som en viktig del av studien för att 

det återkom ständigt genom arbetet 



 

18 

 

 

5 Resultat  
Under detta avsnitt presenteras de viktigaste resultaten av våra intervjuer, och även en 

kort presentation av informanterna till studien. Vi har valt att dela upp resultatdelen i tre 

olika teman, vilka utgörs av anhörigas och personalens upplevelser, att ge stöd och att 

få stöd. Under varje tema kommer det underrubriker som hjälper till att strukturera 

insamlade data och gör det enklare för läsaren. 

 

Kortfattad information om informanterna 

Informant 

 

 

Kön och ålder Typ av relation Partnerns diagnos 

Anhörig 1 Man 48 år Partner sedan nio 

år, sambo sex år 

Sambon lever med 

bipolär sjukdom typ 

2. Drabbas 

emellanåt av 

suicidtankar. 

Anhörig 2 Kvinna, runt 80 år Änka, levde med 

sin partner i 50 år.  

Deprimerad under 

30 års tid,  

Anhörig 3 Kvinna, 50+ Separerad, levde 

med sin partner i 

15 år 

Exsambon har en 

schitzofrenidiagnos 

och var väldigt 

kontollerande  

Informant 

personal 

 

Kön Arbetsplats Proffession 

Personal 1 Kvinna Arbetar på en 

kommunal enhet 

för anhörigstöd 

Hon arbetar främst 

med demens men 

även anhöriga till 

personer med 

psykisk ohälsa. 

Håller 

föreläsningar. 

Personal 2 Kvinna Arbetar på en 

kommunal enhet 

för anhörigstöd 

Specialinriktad på 

anhöriga till 

personer som lever 

med psykisk ohälsa. 

Hon samarbetar 

med psykiatrin och 

håller utbildningar 

som riktar sig både 

till patienter som 

lever med psykisk 

ohälsa och deras 

anhöriga 
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Här presenteras de anhörigas och personalens upplevelser som kom fram under 

intervjuerna och granskning av empirin i form av fyra underrubriker: Stress, skam och 

skuld, kärlek och att hålla upp en fasad.    

5.1 Stress 
Stressbegreppet kom fram som en gemensam nämnare under intervjuerna, de anhöriga 

till psykisk sjuka personer utryckte känslan av stress som en del av sin vardag med den 

psykisk sjuka. Det kunde yttra sig på olika sätt. Här berättar anhörig 1 om hur jobbigt 

det kan vara när sambon mår som sämst:  

 

när hon är suicid, det kan ju vara väldigt jobbiga känslor till exempel, att måendet är så 

allvarligt att hon inte vill leva längre, såna gånger är det jättejobbigt då, jag menar jag 

är inte utbildad och kan hantera sånt egentligen. 

 

Anhörig 2 beskriver stress genom att berätta hur fysisk sjuk hon själv blev efter    

makens bortgång, hon förklarade att leva under många år med stress och spänning har 

påverkat hennes hälsa och gav ett exempel: ”när han dog så åkte jag på bältros och det 

var tydligen en... och när man varit så här spänd i år år år, så kan det där bryta ut och det 

gjorde det…då hade ju allting släppt i magen” 

  

Anhörig 3 beskriver att stress var en stor del av hennes liv, hennes tidigare sambo var 

kontrollerande och att det var en del av hans psykiska sjukdom. Exsambon hade stort 

behov av att veta allt hon gjorde och var hon befann sig. Anhörig 3 berättade att 

exsambon ringde till hennes arbetsplats för att försäkra sig att hon jobbade bland annat 

”han ringde ju till jobbet också och kolla om jag var där, han ringde till tandläkarn när 

jag var där ja va jag på affärn så visste jag ju att han står ju här nånstans”  

  

Personalen på den kommunala enheten medger att stress är en del av vardagen för de 

anhöriga de möter dagligen. Personalen menar, att partners till psykiska sjuka personer 

lever under kaos när dom söker hjälp och kommer till organisationen. Många av dessa 

anhöriga har levt med den psykisk sjuka personen under många år, de har tagit mycket 

ansvar och det i sin tur drabbar deras egna mående negativt: 

 

Deras kaos är ju ofta då när deras person varit sjuk väldigt länge och anhöriga tar så 

mycket ansvar så att deras mående blir drabbat. När man som anhörig känner…. man är 
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otroligt stressad, man får ofta högt blodtryck, man börjar få ont i kroppen, man är mer 

sjuk, och så ska man ändå på nåt sätt hålla i familjen. 

 

En av personalen gav en konkret exempel på hur stress kan orsaka fysiska besvär när 

hon berättade om hur en anhörig miste hörseln på ena örat under tiden hennes make var 

riktigt sjuk: ”Läkaren sa att det är stress, den stressen du är utsatt för när din make blir 

sjuk har gjort att det har slagit ut din hörsel”. 

 

5.2 Skam och skuld 
Resultatet av intervjuerna visar att samtliga av de intervjuade anhöriga till partners med 

psykisk ohälsa känner skam och skuld, det kan handla om att den anhöriga känner skuld 

över hur det är hemma och att felet ligger hos en själv och inte den sjuka. Anhörig 3 

berättar: ”Ja men jag kunde ju tänka så här att ja men det är ju mitt fel, det är ju ja som 

är dum i huvet, det har han ju talat om, så gick man och tänkte, att ja det är mitt fel 

allting.” 

 

Anhörig 2 menar att hon kände skam över att vara den som andra tyckte verkade 

missnöjd och sur, att ingen förstod hur hon hade det egentligen, ingen såg hur hon blev 

behandlad hemma:  

 

Jag fick ju hemskt mycket pikar och lova saker och sen sa han efteråt att nej det var 

bara skoj såna saker som tog så hårt här inne i. Ibland tänkte jag åhh.. om du gjorde illa 

mig om du slog till mig så jag fick blåmärken så det syntes, såna där tankar det kom ju, 

men det syntes ju inte det som gjorde ont här inne för att andra kunde säga “Ja men 

varför ser du så sur ut” ja vad skulle jag säga för jag berätta inte sånt här. 

  

Personalen på den kommunala enheten bekräftar att de möter anhöriga till psykisk sjuka 

personer som känner skuld och skam. Personal 1 menar att skuld kan kännas genom att 

den friska partnern tror sig ha orsakat sjukdomen hos den psykisk sjuka eller genom att 

agera på fel sätt kan ha förvärrat deras partners situation. Hon menar att den anhöriga 

tänker ” ja men om inte jag hade gjort så hade det inte blivit så här, eller om jag inte 

sagt sådär hade han inte gått in i en depression nu”. Skam kan yttra sig på många sätt 

menar Personal 1. Det kan handla om att den anhöriga skäms över att hen är gift eller 

tillsammans med en person som beter sig tokigt och får psykoser, och att det inte är 

normen samhället.   



 

21 

 

 

5.3 Kärlek 
Anhörig 1 uttryckte sin kärlek till sin sambo under hela intervjun, han förklarade hur det 

är när det är bra perioder och när sambon mår bättre psykiskt ”Då är det väldigt bra, det 

är väl därför vi har fastnat för varandra också, vi vet ju hur bra vi kan ha det när vi har 

det bra” 

 

Anhörig 1 var tydlig med att förhållandet han har med sin sambo skiljer sig inte från 

vilken förhållande som helst ”jag försöker se det som att när hon mår bra så skiljer inte 

det sig mot nån annan, utan då har vi det precis som man skulle ha det i vilket 

förhållande som helst”. 

Anhörig 2 förklarade att det var svårt att lämna den person som hon levt med i många 

år, hon menar att hon och maken har upplevt mycket tillsammans och har barn och 

barnbarn ihop.  Anhörig 2 tycker att viktigt att hjälpa till och att man inte släpper 

relationen så lätt: ”man måste hjälpa till…jag tror inte att man ska släppa det så lätt 

heller, om jag gått såhär så har jag i alla fall tänkt på hur han mådde..” 

Personal 2, på den kommunala enheten berättade att kärleken är en stor del till att 

många stannar i relationen och vill gärna hjälpa sin partner så gott det går: 

.. för att dom älskar den personen som är sjuk, att det finns liksom så mycket kärlek i 

början, den frågan ställer man ibland, vad är det som gör att du stannar kvar fast det blir 

så här? Jo men jag älskar ju henne eller jag älskar ju honom och jag vill ju hjälpa till så 

gott jag kan...  

  

5.4 Att hålla upp en fasad 
Resultaten av intervjuerna visar att partners till psykisk sjuka personer håller upp en 

fasad, det som sker hemma innanför stängda dörrar inte visas utåt. Det kan handla om 

att den anhörigas försök att visa sin perfekta familj inför exempelvis släkt menar 

anhörig 3: 

 

Det var den där lilla perfekta familjen liksom man åkte till hans släkt å till min släkt å 

dom kom till oss och ja allt var ju så bra, barna fick vad dom behövde och hej och hå.. 

ja lite så. 
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Anhörig 2 berättade att maken kunde vara den som höll upp en fasad utåt och att hemma 

var verkligheten annorlunda.  Hon berättade hur hon reagerade över att hennes make 

visade sitt bästa jag när andra människor var i närheten, hon beskrev hans agerande som 

ett spel inför andra och att hon var tvungen att spela med: 

 

Han kunde ju spela och han kunde spela ute i trappuppgången det var ju.. så många sa 

att han ser ju så trevlig ut, han ser ju så pigg ut och det såg jag ju.. det var han ju där 

utanför dörrn.. så det kändes ju lite jobbigt.. när han var så där och innanför inte. 

  

Personalen på den kommunala enheten berättar om hur krävande det kan vara för den 

friska partnern att hålla ihop allt hemma, ett arbete, barnens aktiviteter och hålla ordning 

på hemmet. Personal 2 anger att många anhöriga som har en psykisk sjuk partner har 

mycket att hantera i vardagen, samtidigt vill de gärna visa en bättre bild utåt:  

Man försöker att inte visa det utåt. Men hemma är det liksom fullt ös. Man ska ju klara 

av att jobba och ja, det ska se bra ut, barnen ska kunna göra sina aktiviteter och man ska 

hålla ordning på hemmet och sin partner som mår dåligt. Läkarbesöken där och så ska 

vi, medicinerna där…. det blir för mycket, dom mäktar inte med… 

Personal 2 hävdar att många anhöriga vill gärna skydda sin psykisk sjuka partner och 

inte lämna ut för mycket om hur det är hemma egentligen, ”Och så kanske man inte vill 

säga riktigt hur det är hemma, man vill ju skydda sin fru eller sin make från att lämna ut 

för mycket, för det är nåt alla säger, jag vill inte lämna ut dom”. 

 

5.5 Att ge stöd 
Resultaten av intervjuerna visar att det ser olika ut hur de anhöriga i partnerrelation ger 

stöd till sina psykisk sjuka partner. Det kan handla om vardagssysslor som att få hjälp 

med att sköta familjens och den sjukas nödvändigheter till att vara den som lyssnar och 

finns som stöd när måendet skiftar.  Anhörig 1 berättar hur hans hjälp och stöd till sin 

sambo kan se ut bland annat hur han och sambon kämpade ihop för att få den rätta 

diagnosen fastställd och därefter att få rätt medicin. Anhörig 1 förklarar att hans stöd till 

sambon kan varierar beroende på hennes behov: ”Jag får ju vara både hennes 

kontaktperson och kanske läkare och kurator. Det är ju mig hon måste prata med. Eller 

måste, hon behöver ju prata med nån och när det inte finns någon annan så blir det ju 
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jag”. Sambon är tydlig med att påpeka hur viktig han är för henne berättar Anhörig 1, 

just för att hon har tappat en del av kontakten med sina barn. 

Anhörig 2 anger att maken var sjukskriven i flera år och på grund av depression då 

kunde han inte utföra mycket i hemmet eller överhuvudtaget. Allt det praktiska hemma 

var hon tvungen att ordna och så småningom var hon den som hjälpt maken med sina 

basala behov när hans hälsa försämrade.  Anhörig 3 berättade att sköta hemmet och 

barnen var hennes uppgift, det tyckte exsambon. Hon berättade att det var svårt att ge 

honom stöd när han förnekade och vägrade acceptera att han var psykisk sjuk. Hans 

beteende var en del av hans sjukdomsbild som schizofren. 

Personalen på den kommunala enheten delar samma erfarenheter som de anhöriga 

ovan. Personalen anger att de flesta anhöriga till partners med psykisk ohälsa de träffar 

tar stort ansvar i hemmet, beroende på vilken psykisk sjukdom deras partner har kan det 

se olika ut. Det kan handla om att make/maka ställer till det ekonomiskt när denne har 

en manisk period berättar personal 2: 

om man ser på dom som är bipolär sjuka och får mani de börjar ju handla, många av 

dom börjar ju handla jättemycket, låna pengar och ta abonnemang och det kan startas 

företag…, kan en människa göra allt det där på en vecka? Ja de kan göra jättemycket. 

Men vem får ta hand om det sen då? Den anhöriga. Och det är ju inte så lätt, när det 

börjar komma hem massa papper och kravbrev och så. För när den här personen är uppe 

i en mani dom kommer inte ens ihåg vad dom har gjort. 

 

Personal 2 förklarade att många hittar på ett sätt att kunna behålla relationen och slippa 

lämna, det kan handla om att välja bo särbo och bestämma att träffas när den sjuka mår 

bra. Att ha ett begränsat socialt nätverk som psykisk sjuk kan vara också en anledning 

varför många stannar i relationen berättade personal 2. Många psykisk sjuka har inte 

någon annan än sin närvarande partner som kan ge den sjuka stöd: 

 

Ja man har ju ett ansvar, och sen beror det på tänker jag också, hur stort socialt nätverk 

man har, hur mycket släkt man har är det så att kanske den som är sjuk inte har kvar 

sina föräldrar, man kanske inte har några syskon, alltså man är väldigt begränsad, så då 

är det många gånger att partnern väljer att stanna kvar. För att dom har ju bara mig, jag 

kan ju inte lämna nu, hur ska det då gå?  
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5.6 Att få stöd 
Resultaten av intervjuerna visar att samtliga anhöriga till psykiskt sjuka är nöjda med 

samhällets hjälp i form av den kommunala organisationen. Alla uttrycker sin 

uppskattning och lättnad över att de hittat dit. Anhörig 1 berättar att det var det bästa 

som har hänt honom var att enbart han var i fokus och inte sambon, att det finns någon 

som vill lyssna och se honom också. Han förklarar att han uppskattar gruppträffarna 

mest, där alla i gruppen delar sina erfarenheter. Anhörig 1 önskar att han hade fått den 

hjälpen tidigare och att psykiatrin skulle ha informerat om att den hjälpen finns i 

tidigare skede:  

Visst hade det varit bra i ett tidigt skede att vården när det finns anhöriga att dom 

erbjuds stöd, det borde inte vara nåt man måste leta upp utan det borde vara tydligare i 

kontakt med psykiatrin att det finns hjälp för er anhöriga jag kan ju inte säga att det 

direkt varit reklam för det utan det var nog mera tur kändes det som. 

 

Anhörig 2 tycker att samhället gör mycket för de anhöriga nuförtiden, genom att 

begreppet anhörig används och aktualiserats kan samhället ta hänsyn till deras 

situation, att anhöriga finns och att man tar hänsyn till deras situation. Hon berättade att 

hon har fått väldigt mycket hjälp genom den kommunala enheten i form av enskilda 

samtal och genom att delta i grupper. Idag vill hon hjälpa andra och därför arbetar hon 

som volontär inom verksamheten. Hon menar att det kan räcka med att fråga hur en 

person mår:  

 

Jag frågar “Hur är det med dig?” “Ja jag mår bra” säger de då “Men gör du det” frågar 

jag då och det är en väldigt bra fråga. Det var väl ingen som frågade hur jag mådde för 

jag stod ju på sidan, jag var ju inte sjuk. Det var synd om honom, det var synd om 

honom som var sjuk. 

 

Anhörig 3 hade samma positiva inställning till samhällets hjälp i form av en kommunal 

organisation som arbetar med anhöriga i en annan kommun, hon berättade att även hon 

uppskattar att delta i grupper och att få utbyte av dom andra i samma situation. 

Anhöriga 3 förklarade att hon kan ringa till organisationen i hennes kommun och få en 

snabb hjälp med det hon behöver, vilket hon upplever som en trygghet. 
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Personalen på den kommunala enheten berättar att tanken med deras verksamhet är att 

hjälpa och fånga de anhöriga i ett tidigt skede innan de drabbas av åkommor och besvär 

själva. Personal 1 berättar att de arbetar i förebyggande syfte med att informera och 

marknadsföra att verksamheten finns genom att exempelvis använda sociala media, 

sätta ut föreläsningar men detta är svårt menar hon:  

 

Vi försöker vara ute på olika ställen och informera om att får man stöd i ett tidigt skede 

så behöver det inte leda till de här åkommorna och besvären och så men det är svårt för 

det är inte alltid lätt att ta emot stöd när man inte tycker att man behöver det. 

 

Personal 1 hävdar att de flesta anhöriga kommer i kontakt med deras verksamhet under 

krissituationer. Hon beskriver att många anhöriga inte ser sig själva som en anhörig 

även om man är en mamma eller en partner; då blir det svårt att ta emot hjälp. 

Det händer att anhöriga i krissituation som kommer till verksamheten hänvisas vidare 

berättar personal 1. Det kan handla om att det redan finns specifika grupper som arbetar 

med just denna problematik. Det viktigt att vi fokuserar på vad vår uppgift är, säger 

hon, och arbeta mer på att tänka förebyggande: 

Vi möter människor i kris men då måste vi hänvisa vidare, vi vill göra så mycket men 

ofta måste vi gå tillbaks och tänka att det är inte vårt ansvar. Vi kan bara göra det som 

är vår uppgift och lägga tillbaka det som inte är vårt… Finns det redan någon som till 

exempel redan har grupper på en specifik anledning så måste vi hänvisa dit. Vi måste 

ställa behov och resurs mot varandra. Vi måste bli mer förebyggande, det behöver vi. 

En viktig del av att arbeta förebyggande är att ha ett gott samarbete med psykiatrin i 

kommunen anser personal 2, hon berättar att hon har haft en lång och fin kontakt med 

personalen på psykiatrin och att hon själv är där varje vecka och håller i PPI-

utbildningar. 

PPI -utbildningar menas med enligt Personal 2: ”Det står för psykopedagogisk 

intervention, det är när patient och anhörig får utbildning i sin sjukdom.” 

 

Personal 2 ligger även en stor vikt i bemötandet, hon menar att det viktigt att personer 

som jobbar med anhöriga ha förståelse och kunskap i hur det är att vara anhörig och 

vilken stress och press det kan innebära:  
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det som ofta saknas på andra ställen är förståelse och kunskap i hur det är att vara 

anhörig. Vilken stress och press som ligger på mig som anhörig...bemötande är något 

som är avgörande oavsett var, man kan ta ett nej om det framförs på rätt sätt… 

  

Båda personalen på den kommunala enheten hävdar att de flesta anhöriga som kommit 

till deras verksamhet och fått hjälp verkar vara nöjda med den hjälpen de har fått. 

Många får kontakt med människor i samma situation, knyter an och slipper känna sig 

ensamma. Personal 1 berättar att det har hänt att anhöriga som träffas i grupper på 

enheten har bildat egna små Facebook grupper där dom stöttar varandra och slipper 

känna sig ensamma när det blir tufft hemma, detta ser hon som en positiv utveckling. 
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6. Analys 
I detta avsnitt behandlar vi de resultat vi kommit fram till i förhållande till de teoretiska 

perspektiv och begrepp vi haft med oss under arbetets gång. Vi använder oss av samma 

teman som i resultatdelen för att det ska bli tydligt och tillgängligt för läsaren.  

 

6.1 Att förstå långvarig stress i ett omsorgsperspektiv 
Stress var ett återkommande tema under intervjuerna som genomfördes i denna studie, 

alla anhöriga upplevde stress på något sätt. Stressreaktionerna däremot kunde se olika ut 

beroende på stressor och situation. Anhörig 1 lever tillsammans med sin sambo som har 

diagnos bipolär 2 bland annat, han anger att hon får självmordstankar emellanåt och då 

blir det svårt för honom att kunna hjälpa henne. Anhörig 1 menar att det känns jobbigt 

att inte kunna veta vad han ska göra, han har inte kunskapen eller utbildning att kunna 

hantera en sådan svår situation. Angelöv & Jonsson (2015) menar att känslan av att vara 

otrygg, rädd och orolig kan vara stressreaktioner som hotar människans välbefinnande. 

Samma stressreaktioner kunde drabba anhörig 3, det vill säga att känna oro, otrygghet 

och rädsla. Orsaken eller stressoren var exsambon som var kontrollerande och 

övervakade varje steg hon tog. Detta upplevde hon som en stor belastning och hon hade 

svårt att slappna av. Stress kan yttra sig även i fysisk form förklarar Angelöv & Jonsson 

(2015). Anhörig 2 berättade hur hon drabbades av bältros och henne egna förklaring var 

att detta är på grund av hennes äktenskap och de åren hon levde under stress och att vara 

spänd hemma med maken.  

 

Personalen på den kommunala enheten anger att de möter många anhöriga som lever 

under mycket stress i vardagen på grund av allt ansvar de blir tilldelade när de lever en 

parrelation men en psykisk sjuk person. Personalen anser att de anhöriga de varit i 

kontakt med upplever att deras mående drabbas negativt på grund av den stressiga 

miljön och liv de lever med deras partner. Detta tolkar vi som vad Angelöv & Jonsson 

(2015) förklarar stressbegreppet i en socialpsykologisk definition. Stressreaktionerna 

kan enligt personalen se olika ut, det kan handla om att få högt blodtryck, ont i kroppen, 

bli sjuk oftare eller att tappa hörseln utan någon som helst annan orsak än att leva under 

långvarig stress (jfr Angelöw & Jonsson 2015). 

 

En förklaring till vad stress kan innebära i denna studie är med hjälp av 

omsorgsperspektivet. Det finns två olika faktorer som påverkar anhörigas agerande och 
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förhållningssätt, den första är inre faktorer det som sker hemma. Att ha en partner som 

är psykisk sjuk kan vara påfrestande och stressande, det kan innebära att finns till hands 

i vardagen, eller att vara den personen som sköter det mesta hemma.  Den anhöriga 

partnern kan också vara den enda personen kvar i den sjukas sociala nätverk, detta kan 

innebära ett stort ansvar och påfrestning. Samtidigt väljer många anhöriga att ta på sig 

ansvaret och att hjälpa till, de gör det för att de bryr sig och vill sin partners bästa (Jfr 

Aspelin 2016).  

 

Ett annat sätt som förklarar varför många väljer att hjälpa till och ge omsorg till sin 

sjuka partner kan vara kraven från samhället, det vill säga samhällsfaktorer.  Det finns 

oskrivna regler och normer som vi människor lever efter i vårt samhälle. En bra 

medborgare eller individ ska hjälpa och ta hand om sin familj, dessa krav kan öka när 

personen som är sjuk är ens partner (Jeppsson Grassman 2003). Den friska ska hjälpa den 

sjuke, och den starka ska hjälpa den svaga, det är ren medmänsklighet och en del av att 

vara en människa (ibid). Baksidan av detta kan vara att den friska partnern kan 

överskrider sina egna gränser och kör slut på sig själv. Att leva under samhällets krav av 

att vara den som alltid ska hjälpa till kan göra att personen glömmer bort sig själv. 

Därmed kan hen drabbas av inre stress och känslan av att inte räcka till. Ju mer den 

friska bränner ut sig själv och blir utmattad desto mindre kan hen hjälpa sin partner. 

Detta kan sluta med att den som ska hjälpa blir också sjuk och byter roll från 

hjälpgivare till hjälptagare (jfr Jeppsson och Grassman 2003).   

 

Sammanfattningsvis i omsorgsperspektiv är det inte direkt konstigt att uppleva alla 

dessa fysiska och psykiska stressreaktioner ovan när anhöriga upplever en inre konflikt. 

Att brottas med viljan att hjälpa sin sjuka partner och tillfredsställa hens behov först och 

främst, samtidigt veta att situationen är ohållbar och ser tecken på det i den egna 

kroppen och psyke. Sedan att känna kraven från samhället att vara den som ska hjälpa 

och förväntas orka, men brottas med känslan och behoven av att ta hand om sig själv 

(jfr Grassman och Grassman 2003). 

 

6.2 Skam och skuld i ett omsorgsperspektiv 
Ofta känner den anhörige skuld över sin situation där hen lägger ansvaret för sin 

partners mående på sig själv och därmed känner sig skyldig för hemsituationen (jfr 

Cullberg Weston 2008). Det är även vanligt att känna skam, att skämmas för att det ser 
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ut som det gör hemma. I ett omsorgsperspektiv där viljan att hjälpa sin partner och göra 

vardagen för båda så bra som möjligt kan det bli en krock när känslan av skam och 

skuld kommer in i bilden (jfr Jeppsson Grassman 2003). Att anhörig 2 kände att både 

maken och andra runt omkring var missnöjda med henne för att hon verkade missnöjd i 

en situation som andra såg som eftersträvansvärd. Detta fick henne att känna skam över 

att hon inte kände sig bra nog.  

 

Omsorgsperspektivet är mer komplext än att bara ha känslan av att vilja andra 

människor väl, speciellt när vi kommer till formell hjälp, det vill säga sådan omsorg 

som utförs av människor som får lön för att utföra ett omsorgsarbete (Jeppson och 

Grassman 2003). Det är essentiellt att utföra uppgiften på ett så tillfredställande sätt för 

omsorgstagaren så att denne blir nöjd (Szebehely 1990, refererad i Wöhlecke och 

Berglund, 2016). Personalen på den kommunala enheten för anhörigstöd menar att om 

omsorgsgivaren känner att denne misslyckas med sin uppgift kan detta leda till skuld 

och skamkänslor. Samtliga informanter menar att det är lättare att klara sin situation 

med stöd och hjälp utifrån, i det här fallet syftas det till enheten för anhörigstöd. 

 

Det går också att tolka begreppet skam på kan vara Goffmans perspektiv. Goffman 

hävdar att människor är som skådespelarna i en teaterscen, att allt vi människor gör och 

säger gör vi med en avsikt att göra intryck på vår publik (Angelöw, Jonsson, Stier, 

2015). Anhörig 2 berättade att hon kände skam för hennes makes beteende när andra 

människor var i närheten, hon menar att känslan av skam dök upp när hon framstod som 

den sura, bittra och arga frun inför andra. Hon tycker att han låtsades vara någon han 

inte är inför andra genom att spela vara den glada pigga partnern. Syftet med hans 

agerande var att få henne och framstå som den sura och missnöjda frun. Han ville få 

andra som grannar och vänner att själva inser att felet ligger hos henne genom hans 

beteende, det vill säga ge henne skulden. Detta förklarar hennes desperata önskan att 

blir hellre slagen och få blåmärken och fysiska tecken som avslöjar hans riktiga jag.  

Goffman beskriver även hur människor agerar olika beroende på vilken region de 

befinner sig (Goffman 1974). Personalen berättar att de flesta anhöriga de möter 

upplever en känsla av skam, skammen kan vara över deras situation och hur det är 

hemma. Att ha en partner som lider av psykisk ohälsa kan vara pinsamt och skamligt, 

många vill gärna visa att allt är som det ska hemma och att de också är lyckliga som alla 

andra. Detta kan förklaras med Goffmans främre region, det vill säga att offentligt vill 
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dessa anhöriga gärna visa att de har ett vanligt ”Svenssonliv” som inte skiljer sig från 

någon annans. Däremot i den bakre regionen och i deras privata liv så brottas de med att 

deras partner beter sig tokigt, avvikande och onormalt. De känner skam över 

situationen. 

Skuld är en annan känsla som dessa anhöriga brottas med i det privata och när ingen 

ser.  Goffman menar att människor styr den informationen de lämnar ut offentligt och 

gärna försköna den för att kunna skydda det privata (Goffman, 1974). Det vill säga att 

även om de anhöriga känner skuld över att skämmas för sin sjuka partner, skulle de 

aldrig säga det eller visa det öppet. Skuld kan även visa sig genom att tro att allting som 

händer och har hänt är den anhörigas fel. Anhörig 3 berättar hur hon fått höra av sin 

exsambo att allting var hennes fel och att hon innerst inne tog på sig skulden. Hon visste 

att detta var anklagelser som inte stämmer men med tiden och exsambons manipulering 

accepterade hon det och valde att skydda honom och sitt privata liv och lida i tystnad. 

 

6.3 Kärlek i ett omsorgsperpspektiv 
En av de anhöriga uttryckte att kärleken till sin sambo är så stor att det inte finns någon 

anledning att tvivla på förhållandet, att de båda vet hur fin det kan vara när det är bra. 

Det är en ömsesidighet i relationen och båda vill vara i denna tvåsamhet. Winqvist 

(2016) menar att ömsesidighet inte är därför att det behövs utan för att båda vinner på 

det, att det ger en frihet i att få vara ett par och gör relationen starkare. Aspelin (2016) 

menar att den naturliga omsorgen är förbehållslös och att omsorgen sker i 

ömsesidigheten, när omsorg ges och omsorg tas emot.  

Winqvist (2016) beskriver att även om motivet är kärlek kan det även vara tungt och 

påfrestande ibland. Personal 2 menar den kärleken fokuserar på det som är bra och 

viljan att finnas till för sin partner även om det är svårt ibland. Att en kärlek som på sätt 

och vis tagit slut på grund av omständigheterna i förhållandet gör det ändå svårt att 

lämna relationen. En av de anhöriga menar att partnern ändå skulle vara en del av sitt liv 

även om de lämnade. Winqvist (2016) beskriver fenomenet mellan äkta makar att det är 

lätt att stanna på grund av pliktkänsla och löftet att älska i nöd och lust. Även där finns 

en grundkärlek och en vilja att finnas för varandra. En av de anhöriga berättar att 

förhållandet dem emellan inte skiljer sig från vilket annat förhållande som helst. Enligt 

omsorgsperspektivet är det en självklar del av livet att ge och ta emot hjälp, det är en del 
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av att vara människa (Jeppsson Grassman 2003). Här är en omtanke och 

medmänsklighet självklara inslag för att finnas till för en annan människa.  

 

6.4 Att hålla upp en fasad 
Enligt Goffamans teori (Angelöw, Jonsson, Stier, 2015) kan anhöriga 3 och exsambons 

beteende tolkas som skådespeleri, att båda hon och sin exsambo spelar roller inför släkten 

och andra med en avsikt att dölja det som sker hemma. Anhörig 2 makes beteende tyder 

på att han ville visa sitt bästa jag inför grannar och andra människor, på den främre 

regionen som Goffman menar var maken mån om att framträda som pigg, glad och allmän 

trevlig person. Däremot när maken var hemma i sin privata atmosfär eller som Goffman 

kallar den bakre regionen då var han mer som frun uppfattade det vill säga otrevlig och 

deprimerad (jfr Goffman, 1974). Personalens uppfattning av hur anhöriga har det hemma 

kan tolkas med Goffmans teori som att viljan att ge en positivare bild av deras liv, de vill 

gärna styra informationen de lämnar ut om situationen hemma och vill gärna genom det 

skydda sin sjuka partner 

6.5 Hjälpgivarens roll i ett omsorgsperspektiv 
Både en anhörig och personal menar att ge stöd blir en del av relationen eftersom 

partnern ofta inte har någon annan att vända sig till. Enligt omsorgsperpsektivet är det 

vanligt att den anhörige tar emot väldigt lite hjälp utifrån (Jeppsson Grassman 2003). 

Därför blir relationen ibland stängd inför andra människor. Det gör den anhörige desto 

mer viktig i sitt ansvar att ge stöd. Winqvist (2016) menar att den anhörige inte ställs 

inför ett reellt val utan att omsorgen sker för att “det bara blivit så”. Detta kan enligt 

omsorgsperspektivet bero på att medmänsklighet och en önskan att finnas för varandra 

är så djupt rotat i människan. (Jeppsson Grassman 2003).   

 

Ansvarskänslan inför sin partner och en önskan om ett fortsatt liv tillsammans är 

ytterligare motiv till att vilja ge stöd och omsorg för varandra (ibid). En av personalen 

menar att en vanlig konsekvens av psykisk ohälsa och då framför allt vid bipolär 

sjukdom kan partnern ställa till det bland annat ekonomiskt men även annat som ger 

konsekvenser för båda i relationen. Enligt omsorgsperspektivet är just att hjälpa till med 

ekonomiska frågor en del av att hjälpa andra, men även känslomässig och rent praktisk 

hjälp (Jeppsson Grassman 2003). Detta kan leda till en belastning i relationen i fråga om 

att ge hjälpinsatser.  
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Anhörigskapet och hjälpgivandet är en naturlig del av livet men får olika innebörd, 

konsekvenser och karaktär beroende på när och på vilket sätt det utförs. Hemmet är en 

plats där hjälp och förståelse får en självklar plats. Det kan också vara så att hjälpen i 

hemmet blir en belastning för den anhörige då det kanske inte finns någon annan att 

tillgå (jfr Jeppsson Grassman et al 2003). Detta ser vi i citatet från anhörig 1 där det 

beskrivs att “hon måste ju prata med någon och det blir jag”. 

  

6.6 Samhällets förebyggande stöd 
Den vanligaste formen av anhörigstöd är samtalskontakter, enskilda samtal för råd, stöd 

och information. Orsaken till dessa samtalskontakter är en annan persons sjukdom och 

privatliv. Detta innebär att den anhörige tar in en tredje part där samtalsämnen som ofta 

är svåra att dela med andra får ett forum (Winqvist 2016). Detta är en av de viktigaste 

formerna av stöd som våra informanter nämnde genomgående. Ett forum där ordet inte 

sprids vidare och där de anhöriga kan slappna av och dela med sig av allt de känner att 

de inte kan lägga någon annanstans.  

 

Eftersom känslorna mot sin partner ofta är ambivalenta, att kunna hjälpa sin partner 

innebär att den anhöriga alltid måste vara den starka i förhållandet (Winqvist 2016) 

Självbilden av att vara den som är duktig kan ställa sig i kontrast mot den som själv 

behöver hjälp. Det gäller för den professionella att kunna möta det. Ett grundproblem i 

dessa samtal är att de aldrig kan lösa partnerns problem, hen kommer inte att bli frisk. 

Målet är att kunna få den anhörige att lättare kunna hantera sin situation (jfr Winqvist 

2016).  

 

Våra informanter säger sig vara nöjda med den hjälp och stöttning samhället ger. Det 

finns ändå en önskan att dessa stödinsatser skulle sättas in i ett tidigare skede och att det 

skulle vara lättare att veta var de kan hitta fram till dessa insatser. Samtliga av våra 

informanter säger sig ha hittat den kommunala enheten av en slump. Jegermalm (2003). 

betonar också han hur viktigt det är att kommunerna på ett bättre sätt informerar om att 

stödinsatser finns då hjälp tidigt gör mer nytta.  

 

Informanterna betonar även värdet i att delta i anhöriggrupper. Svensson (2014) menar 

att samtala med andra som lever i liknande situation är väldigt värdefullt och 
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välgörande. Att pusselbitar i livet faller på plats och att åsikter kan omvandlas till 

insikter. Därigenom kan den anhörige växa som människa.  

 

En av våra informanter menar att hennes sätt att ge tillbaka det hon fått genom den 

kommunala enheten är att arbeta som volontär. Detta är en viktig del av 

omsorgsperpektivet enligt Jeppson Grassman (2003) att det man fått vill man ge 

tillbaka. Hjälpa andra är en central del av livet och har man själv fått hjälp ligger det 

ofta i människans natur att vilja hjälpa andra.  

 

Personal 2 menar att för att kunna arbeta förebyggande så att anhöriga inte själva ska bli 

sjuka krävs kunskap om sin egen situation och om sin partners sjukdom och tillstånd. 

Hon betonar vikten av ett nära samarbete mellan den kommunala enheten och 

psykiatrin, här ingår till exempel PPI-utbildningar som tar både den anhörige och den 

sjuke i fokus. Detta för att lära av varandra och finna ömsesidig förståelse. Personal 2 

menar också att bemötande är av stor vikt, att de som arbetar med anhöriga ska ha 

kunskap om hur viktigt det är att bli mött och bemött. Anhörig.se (u.å) menar fortsatt att 

upplevelsen av bemötande kan vara avgörande för att den anhöriga ska känna sig 

delaktig. Det kan handla om allt från att få förståelig och uppriktig information från 

vården till att få känna sig delaktig i vad som händer runt partnern. 
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7. Diskussion 
 

Vår förförståelse innan vi påbörjade vår studie var nästan uteslutande att det skulle vara 

belastande och svårt att ha en partnerrelation en person med psykisk ohälsa. Detta är 

mycket för att vi båda har kopplingar till psykisk ohälsoproblematik.  I vårt resultat 

insåg vi att det i mångt och mycket stämmer men att det inte är hela sanningen. Vi såg 

att en sådan partnerrelation inte kan förklaras svart eller vitt utan det fanns en mängd 

underliggande parametrar som kan förklara denna typ av relation. En av resultatets 

viktigaste punkter var varför de stannar trots en besvärlig situation. Det som visades var 

att kärleken är så stor och att viljan att vara tillsammans väger tyngre än att fokus skulle 

ligga på den tunga delen. Vi förstod att viljan att stanna dels är en önskan att hjälpa och 

dels att när det är bra är det som vilken kärleksrelation som helst. Dessutom menade en 

av de anhöriga att lämna sin partner efter många år tillsammans inte var ett alternativ 

trots att situationen blev tyngre allt eftersom tiden gick. Även personalen menade att de 

såg i sitt dagliga arbete att när kärleken är stor kan det övervinna det mesta. Det blev ett 

positivt uppvaknande hos oss att det fundamentala mänskliga sättet att välja att se det 

positiva i det negativa var så mycket större än att fokus hamnade på problem och 

svårigheter. Att de anhöriga sedan i samtliga fall menade att stöd och hjälp från 

samhället var en förutsättning för att få en större förståelse både för sin egen men också 

partnerns situation.  

Den andra sidan som visade sig var att det faktiskt är tungt och belastande. Den 

anhörige lever ofta under en ständig stress som kan yttra sig både fysiskt och psykiskt. 

Detta kan vara för att partnerns mående styr även den anhöriges och påverkar vardagen 

på ett påtagligt sätt för båda parter. Skuld och skam visade sig vara en påtaglig del av 

samtliga informanters liv i förhållande till sin partner. Vi hade en förförståelse inför 

detta men förstod inte vidden av det. Skulden de anhöriga kände kunde vara en känsla 

av att det var deras fel att partnern mådde som de mådde. En tydlig beskrivning av det 

var “hade jag inte gjort eller sagt så hade inte min partner reagerat såhär” Det blir svårt 

att leva med en känsla av att vara orsak till en annan människas psykiska situation. 

Skammen visade sig i att de anhöriga kunde skämmas dels över sin partner men också 

över att de har en partner som har depression eller psykoser. Den anhöriga väljer då 

gärna att försöka visa något annat utåt. Vi förstod att påfrestningen av skuld och skam 

även den kan leda till ännu mer stress. En annan del som visade sig tydligt var att 

partnern som lever med psykisk ohälsa ofta har en begränsad umgängeskrets vilket gör 
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att den anhörige i större utsträckning behöver finnas för sin partner då måendet kan 

skifta.  

Den tredje delen vi var intresserade av var vilken form av stöd samhället erbjuder och 

vad de anhöriga saknar. Det visade sig, vilket förvånade oss, att samtliga informanter 

var nöjda med det stöd de erbjudits. Det som kan problematisera denna slutledning kan 

vara att vi fått hjälp med att hitta informanter från en kommunal enhet som erbjuder 

stöd. Detta innebär att våra informanter har stöd och är positiva till det stöd de får 

eftersom de fortsatt aktivt deltar i enhetens stödverksamhet. Det stöd som erbjuds är 

individuella samtal, gruppverksamhet och en social träffpunkt. Enheten samarbetar även 

med psykiatrin där utbildningar hålls tillsammans, både för anhöriga och den sjuke. 

Personalen på den kommunala enheten menar att för att kunna arbeta förebyggande är 

det viktigt att fånga upp de anhöriga på ett tidigt stadium. Detta är besvärligt då 

personalen säger sig ha svårt att nå ut till allmänheten och visa att de finns. Även 

samtliga informanter menade att de behövt få komma i kontakt med anhörigstöd 

tidigare och att de stött på denna enhet av en slump eller genom bekanta. Alltså inte 

genom enheten eller psykiatrin. Personalen betonar även vikten av hur de anhöriga blir 

bemötta, de tycker att det är viktigt att de anhöriga får känna sig delaktiga och behövda. 

Personalen anser även att det borde vara självklart att se de anhöriga som en resurs och 

inte en börda eller ett jobbigt moment i deras arbete med den sjuke.  

7.1 Relevans för socialt arbete 
Vi tror att studiens relevans för socialt arbete kan vara att på individnivå slipper ett stort 

antal människor hamna i eget fysiskt och psykiskt lidande på grund av exempelvis 

stressorer. Det är viktigt att ta de anhörigas mående på allvar och förstå hur de verkligen 

mår. Studien visade att många lever under en inre konflikt att å sidan vilja hjälpa och ge 

omsorg till sin partner och å andra sidan att ta hand om sig själva och slippa alla krav. 

 På samhällsnivå finns det mycket att vinna på att arbeta förebyggande med denna 

grupp. Vi tror att kommunen skulle spara mycket resurser om de anhöriga fångas upp 

tidigt så slipper vi få ännu en grupp som mår dåligt och behöver vård i olika former. 

Vilket i sin tur kan leda till ytterligare sociala problem som sjukskrivningar, arbetslöshet 

och fattigdom. Det kan med andra ord utvecklas en grupp till som kostar samhället 

pengar och resurser.   
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7.2 Förslag till framtida forskning 
Ett förslag till tidigare forskning tänker vi kan vara att forska mera på det den anhöriga 

brottas med dagligen, det vill säga viljan att räcka till. Vår studie visar på att dessa 

anhöriga upplever en inre konflikt mellan att lyssna på sig själva och sina egna behov 

och göra det som förväntas av de ifrån samhället i stort. Hur kan det bemästras? Vilka 

strategier kan man använda sig av? Det finner vi intressant och hoppas att framtida 

forskning kan fördjupa sig i detta.  
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9. Bilaga 1, Inbjudan till intervju 
 

 
 

                                                                    Hej 

Vi är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle. 

Den här terminen ska vi skriva vårt examensarbete med fokus på anhöriga och 

samhällets stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Syftet med vår studie är 

att få en närmare förståelse för vilket stöd som finns och hur du ser på och upplever det 

stöd som erbjuds. 

Vi vill komma i kontakt med dels de yrkesverksamma på anhörigcenter men också 

anhöriga som vardagligen lever med familjemedlemmar som har psykisk ohälsa. 

Intervjuerna kommer att handla om att undersöka hur det upplevs att vara anhörig till en 

person med någon form av psykisk ohälsa. Vilket stöd samhället erbjuder och vad som 

eventuellt saknas sett ur både anhörigas egna och medarbetare på en 

anhörigorganisations perspektiv. 

 

Detta kommer att ligga till grund för vår studie, och vi önskar att spela in det som sägs 

under intervjuerna för att komma ihåg och i efterhand kunna gå tillbaka och analysera 

vårt material. Allt som kommer fram under intervjun kommer att hanteras mycket 

varsamt och raderas när vi fått vår uppsats publicerad. 

 

I det färdiga arbetet kommer det inte att framgå vare sig vem du är eller vilken förening 

eller stad intervjuerna ägt rum. Uppsatsen kommer att läsas av andra 

socionomstudenter, våra lärare och förhoppningsvis en intresserad allmänhet, då den 

kommer att finnas tillgänglig i fulltext på internet när den är godkänd. 

Deltagandet sker helt frivilligt och det går utmärkt att hoppa över att svara på frågor 

som inte känns relevanta eller behagliga att svara på, du kan även avbryta din 

medverkan utan att förklara dig vidare. 

Vi hoppas och tror att du kommer att finna det givande att samtala med oss. 

 

Om du vill medverka kommer du att kontaktas via telefon eller mail för att boka en tid 

som passar. Intervjuerna kommer att äga rum vecka 14 eller 15 och kommer att ta ca 

30-45 minuter. 

Vi hoppas att du vill medverka och hjälpa oss att belysa detta viktiga ämne och låta 

anhöriga till personer som lever med psykisk ohälsa komma till tals angående stöd och 

hjälp som erbjuds. 

 

Vänliga hälsningar 

Amal och Malin 

 

                                 Malin Johansson Mobil:  XXX E-post: XXX 

Amal Lindgren Mobil: XXX E-post: XXX 

vår handledare      

Maria Sjölund: E-post: XXX 
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10. Bilaga 2, Samtyckesblankett 

 

Inte bara anhörig 
 - En kvalitativ studie i hur det är att vara anhörig till en person med 

psykisk ohälsa 

 

 
 

 

 anhörig till en person med psykisk ohälsa. Denna studie kommer att användas som 

examensarbete på högskolan i Gävle. Jag har blivit informerad om syftet med mitt 

deltagande och att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Jag blivit även 

informerad om att allt material kommer att hanteras varsamt och raderas när 

examensarbetet är godkänt. Jag är medveten om att när som helst kan jag avbryta mitt 

medverkande utan att behöva förklara varför. 

 

 

 

 

 

 

________________________________                      

Ort och datum 

 

_________________________________                    __________________________      

Namnteckning                                                               Namnförtydligande 
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11. Bilaga 3, Intervjuguide 
 

 

Inledande frågor till de som arbetar på organisationen 

- Vad jobbar du med? vilken roll har du i organisationen? 

- Hur länge har organisationen funnits? 

- Hur länge har du arbetat med de här frågorna? 

- Beskriv gärna hur en arbetsdag kan se ut, på vilket sätt utför du ditt arbete? 

- Vilken typ av problem är vanligast? inom vår utvalda grupp 

- Vilken typ av människor kommer hit? är det många som är anhöriga till psykiskt 

sjuka? vilka typ av relation ser ni mest av? är det föräldrar? barn? partners? 

- Vilken typ av stöd erbjuder ni här? till anhöriga till psykiskt sjuka 

- Vilket stöd erbjuder vården/samhället och ser ni att det är tillräckligt 

- Vad ser du att ni kommer in (som ett komplement eller som enda 

stödverksamhet som finns? 

- Anser du att stödet de anhöriga får av er tillgodoser deras behov? och varför? 

utveckla gärna. 

 

 

Frågor till anhöriga uppdelat i studiens tre teman: 

 

Upplevelser/ situation  

- Berätta gärna om dig själv, hur ser din familjesituation ut? 

- Vad arbetar du med?  har du några fritidsintressen? 

- Vilken typ av psykisk ohälsa har din anhörig? 

- Hur ser er relation ut? hur länge har du varit anhörig? 

- På vilket sätt påverkas du av din anhöriges sjukdom? 

- Vad anser du innebär att vara anhörig? ser du några svårigheter/ fördelar med 

din roll som anhörig? 

- Hur ser vardagen ut? Ge gärna exempel  

 

 

Stöd som finns att få från samhället och från föreningen 

- Vad innebär det för dig att vara en del av denna anhörigorganisation? 

- Vilken form av stöd har du idag? Hur länge har du haft hjälpen? 

- Har du blivit erbjuden stöd eller har du fått be om det? Vilken typ av hjälp? 

Lämna gärna exempel. 

- På vilket sätt har detta hjälpt dig? Fördelar med detta, och eventuella nackdelar 

- Känner du att du blir sedd från samhällets sida? 

- Vilken typ av stöd har du blivit erbjuden från vården/samhället? 
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Stöd som efterfrågas av anhöriga  

- Känner du att det behövs mer stöd än det som erbjuds? 

- Vad skulle du önska för stöd om du fick bestämma? 

- Är det första gången du framför din önskning av ett sånt stöd? om inte vilka har 

du vänt dig till, och vad fick du får svar? 

-  På vilket sätt skulle det skapa förändring för dig om dessa hjälpmedel fanns? 

 

 

Exempel på följdfrågor 

- Kan du ge ett exempel 

- Kan du beskriva mer detaljerat? 

- Hur tror du att det kan komma sig? 

- Varför tror du att det förhåller sig så? 

- Kan du berätta mer? 
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