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Psykisk ohälsa i nära relationer 

Upplevelser av att vara anhörig till en person med ångest 
 

Wian Ismail 

 

Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige har ökat sedan 1990-

talet. Ångest är ett vanligt syndrom som har en funktionsnedsättande 

effekt på människan. Att den som drabbas av ångest upplever det 

som påfrestande är väl känt, men att även den anhöriga drabbas är 

något det talas mindre om. Syftet med studien var att med hjälp av 

en tematisk analys, undersöka hur personer som lever med eller har 

en nära relation till någon som lider av ångest undersöka hur de 

upplever sin livssituation. Resultatet visade hur de anhöriga främst 

upplevde krav och ansvar i att de måste underlätta för personen med 

ångest. De upplevde att ångesten bidrog till en känslighet i relationen 

och att rollen som anhörig kräver tid och engagemang utöver 

normen. Studien visar hur de anhöriga axlar en krävande roll. 

Studien kan kompletteras och utvecklas med forskning som riktar in 

sig på hur man kan underlätta rollen som anhörig.  

 

Keywords: anxiety, relative, informal-careprovider, stigma 

 

 

Inledning 

 
Att leva med psykisk ohälsa är en påfrestning i sig och känslan av att inte räcka till och inte 

accepteras av samhället är vanlig. Ångesten kan ha en kontrollerande och skrämmande tendens 

hos individen och kan även bidra till att denne agerar på ett visst sätt. Detta beskrivs som en 

känslostorm som inte alltid går att hantera och heller inte att förklara. En inre känsla av att inte 

fungera som alla andra och heller inte vara accepterad av omgivningen bidrar till att ångesten 

blir ännu större (Carrara et al ., 2019). Även den som lever tillsammans med en person som 

lider av ångest kan bli direkt påverkad av den psykiska ohälsan (Priestley, McPherson & 

Davies, 2017). Det finns en hög stigmatisering kring psykisk ohälsa runt om i världen och inget 

tyder på att denna har minskat. (Björkman, Angelman, & Jönsson, 2007). Enligt Socialstyrelsen 

(2013) har den psykiska ohälsan ökat bland unga sedan 1990-talet och man ser en fortsatt 

ökning som framförallt innefattar depression och ångest. Denna ökning har bidragit till 

försämrad livskvalité bland ungdomar samt en svårare väg till att etablera sig och känna sig 

som en del av samhället. Folkhälsomyndigheten (2019) visar i en rapport att 39% av 

befolkningen i åldern 16–84 år 2018 uppgav lätta till svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. 

Majoriteten av dessa människor uppgav lätta besvär. Man kunde även se att det var fler kvinnor 

än män som uppgav att de led av något av de benämnda besvären oberoende åldersgrupp, 

utbildningsnivå och ursprung. Detta är en ökning man kan se i tidigare rapport från 2015 som 

visar 29% som lägst och 37% som högsta andel personer som uppgav något av ovanstående. 

Dessa känslor uppges uppkomma hos både personen i fråga men även hos dess anhöriga. Idén 

till undersökningen växte fram genom den brist som ofta anses finnas i tillgänglig forskning 

angående människors upplevelser som anhörig. Den främsta motiveringen till undersökningen 

låg i intresset för psykisk ohälsa samt intresset i att finna en bredare insikt i hur livssituationen 

hos de anhöriga påverkas och ta reda på deras olika strategier och behandlingsmetoder. 
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Undersökningen är relevant på grund av att psykisk ohälsa i dagens samhälle är ett vanligt 

problem. 

 

 

Ångest och dess behandling 
 

I psykisk ohälsa är ångest och depression två vanliga syndrom som har en funktionsnedsättande 

inverkan hos människan (Simning, Seplaki, & Conwell, 2016). Hjärnfonden (2019) beskriver 

ångest som intensifierade känslor av rädsla i kroppen som är naturliga reaktioner vid fara, vilket 

är en viktig funktion för vår överlevnad. Vid upplevd ångest aktiveras försvarsreaktionerna i 

kroppen som visar sig genom hjärtklappningar, klump i magen samt en tyngd över bröstet. Vad 

som beskrivs är alarmreaktionen i kroppen som styrs av det autonoma nervsystemet som 

vanligtvis inte går att kontrollera med bara viljan. Det finns flera faktorer som är förknippade 

med ökad risk för ångest så som civilstatus, ekonomisk status, kön, utbildning och socialt stöd. 

Ångest går att likna med en förberedelse för attack, ett framtidsorienterat humörstillstånd där 

kroppen förbereder sig för negativitet som svaras upp med rädsla och oro som en larmsignal 

(Craske et al., 2009). Den plötsliga och starka ångesten som uppkommer kallas för panikattack 

som visar sig som starka känslor i både fysisk och psykisk form. Till ångestsyndromen räknas 

även paniksyndrom, agorafobi, social ångest, social fobi, specifika fobier och generaliserat 

ångestsyndrom (Bandelow & Michaelis, 2015). Upplevelsen av ängslan och oro som ångesten 

bidrar till kan med tiden växa sig så pass stor att det tillslut blir en del av människan. Detta är 

någonting som bidrar till ett begränsat och funktionsnedsatt liv genom att den vill ”skydda” oss 

för fara (Craske et al., 2009). Att leva med långvarig ångest kan ge effekter som bidrar till att 

människan börjar undvika platser och situationer som riskerar att väcka ångest eller öka den 

redan befintliga ångesten. Den ökar även känsligheten för stress och bidrar till sömnsvårigheter 

som gör den drabbade lättirriterad och sårbar (Bandelow & Michaelis, 2015). 

Mer än 70% av de vuxna personer som drabbas av ångest i Sverige söker vård inom 

primärvården och det är även där som 65% av all antidepressiv medicin skrivs ut, varav cirka 

20% av dessa remitteras till specialiserad psykiatri (Socialstyrelsen, 2017). Målgruppen barn- 

och ungdomar vänder sig oftast till ungdomsmottagningar och även barn- och 

ungdomspsykiatrin som det första steget i hjälpprocessen. Utifrån samtal med patienten och 

eventuellt anhörig görs en klinisk bedömning om hur vården med barn- och ungdomar ska ske 

på bästa sätt. Zoun et al., (2016) förklarar att den vuxna målgruppen i huvudsak behandlas med 

antidepressiva läkemedel och eventuellt någon form av psykoterapi. Syftet med behandlingen 

mot ångest är att få individen att tillfriskna samt att få denne att kunna återgå till ett funktionellt 

liv igen utan symptom samt att minska risken för återinsjuknande (Havinga, et al., 2018). Den 

psykoterapeutiska behandlingens utveckling har skett genom att det ställts högre krav på 

specialiserad kunskap hos terapeuter inom bland annat kognitiv beteendeterapi 

(Socialstyrelsen, 2017). 

Socialstyrelsen (2017) har arbetat fram riktlinjer för vård och behandling mot bland annat 

ångest där de tagit upp punkter som utredning- och omhändertagande och även effektivt 

omhändertagande. Utredning- och omhändertagande syftar på att primärvården ska kunna 

erbjuda en individanpassad vård för varje individ med hög tillgänglighet. Detta innebär snabb 

tillgång till besök och även en hög bemanning av personal som har kunskap om psykisk ohälsa. 

På grund av den ökade risken för kroppslig sjukdom hos en person som lider av psykisk ohälsa, 

till skillnad från en person som lider av psykisk sjukdom, är det viktigt att individen även utreds 

för olika kroppsliga symptom för att eventuellt kunna utesluta eller upptäcka samt behandla 

kroppslig samsjuklighet som uppkommit i samband med ångesten. Effektivt omhändertagande 

riktar sig mot personer som har svårigheter att klara av det dagliga livet med nedsatt livskvalitet. 

Genom att fördröja starten av vårdprocessen ökas därmed risken för försämrad 
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funktionsförmåga, långvarig sjukdom samt återinsjuknande (Corrigan et al., 2012). Detta är 

något som kan medföra en högre risk för suicid och det är därför viktigt att primärvården har 

en högtillgänglighet för att kunna erbjuda en snabb första bedömning av både vuxna, barn och 

ungdomar (Socialstyrelsen, 2017).  

 Genom råd och stöd kan ge individen information om vad ångest är och vad hen kan göra 

för att själv förbättra sitt mående. Detta kan ske genomen förbättring av exempelvis sömn, 

matvanor, fysisk aktivitet samt alkoholvanor. Genom att förändra de dagliga vanorna kan 

motståndskraften mot stress och ångest förbättras. Psykoterapi kan även den vara användbar 

vid ångest, men kognitiv beteendeterapi rekommenderas främst då individen får hjälp att 

exponera sig. Vid exponering arbetar individen tillsammans med terapeuten utifrån rädslor, där 

syftet är att individen utsätta sig själv för vad hen vanligtvis väljer att undvika (Zoun, et al., 

2016). Den kognitiva beteendeterapin bidrar till nya förhållningssätt kring ångesten där 

individen får med sig verktyg som hen kan använda för att kunna bearbeta ångesten. Om en 

person haft ångestbesvär under en lång tid kan hen erbjudas läkemedel som en del av 

behandlingen (Läkemedelsverket, 2006). 

 

 

Att vara anhörig 
 

Förutom att psykisk ohälsa påverkar den direkt drabbade personen kan det även påverka 

anhöriga. Den sociala nedsattheten är en bidragande faktor till ångest, som ofta samvarierar 

med depression (Chen et al., 2016). En studie visar på att människor med socialt nedsatt liv har 

en hög risk för ångest och depression (Simning, Seplaki, & Conwell, 2016). 

Cirka sex miljoner människor i Storbritannien, två och en halv miljoner i Australien och 65 

miljoner i USA tillhandahåller obetald vård för en anhörig i hemmet. Detta är siffror som har 

ökat i samband med att man som anhörig tar på sig en ansvarstagande roll till den sjuka 

(Priestley & McPherson, 2016). Att vara en obetald anhörig i hemmet är att vara informell 

vårdgivare. Forskning visar att den som är anhörig till någon som lider av psykisk ohälsa utsätts 

för en påfrestning som ofta påverkar dess mående, informella vårdgivare kan dock bidra till 

framsteg genom övervakning i form av medicinering och behandlingsinsatser (Priestley & 

McPherson 2016). Denna påfrestning kan bidra till en känsla av skam i och med den 

stigmatisering som existerar i samhället (Corrigan et al., 2012). Anhöriga väljer även i många 

fall att vara selektiva med vilka som får veta om den verkliga familjesituationen, vilket medför 

att den anhöriges sociala nätverk minskar (Priestley,McPherson, & Davies, 2018). 

I en relation där ena parten lider av ångest kan dess effekter även rikta sig mot en anhörig. 

Den anhörige visar då tendenser av ett undvikande beteendemönster. Orsaken till detta beskrivs 

vara för att inte skaka relationen och frambringa situationer som i sin tur kan framkalla ångest. 

Detta i sin tur leder till att den anhörige utvecklar ett självdämpande beteende. En tendens till 

att utveckla maladaptiva mönster har också beskrivits som ett följemönster. Tidigare studie 

visar även att den anhörige ofta tenderar att undvika olika scenarion som kan göra personen 

med ångest upprörd, detta genom att bland annat dölja negativa känslor och istället överdriva 

positiva känslor (Paprocki & Baucom 2017). 

Att leva tillsammans med en person som lider av psykisk ohälsa gör därmed att vårdansvaret 

landar på personens anhörige. Den anhörige drivs in i rollen som vårdare, vilket bidrar till en 

känsla av förvirring och förtvivlan. Anhöriga tenderar även att själva utveckla ett ohälsosamt 

mående och även osunda familjeförhållanden. Anhöriga beskrivs även känna en daglig börda 

på grund av spänningen av känslor samt den stress som uppkommer i samband med ansvaret i 

att få personen med psykisk ohälsa att må bra (Han., et al 2019). Law, Ng, Pan och Young 

(2018) visar hur de anhöriga till en person som lider av psykisk ohälsa upplever situationen 
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som svår i och med att det kräver ett stort ansvar och stöttning, både mentalt och ofta 

ekonomiskt, vilket i sin tur leder till ett ogynnsamt mående i längden.   

Konsekvenser till att som anhörig leva med en person med psykisk ohälsa kan vara att den 

anhörige måste hantera symtomatiska beteenden. Exempel på dessa kan vara fientlighet, 

humörsvängningar och självdestruktiva beteenden (Law, Ng, Pan & Young, 2018).  

Utöver detta påverkas även de anhöriga negativt genom den stigmatisering som sker i 

samhället. Detta är någonting som fortfarande sker trots att psykisk ohälsa framkommer alltmer 

och lyfts fram på ett annat sätt idag. Struening et al. (2001) beskriver hur cirka 70% av 461 

anhöriga anser att det förekommer en stigmatisering mot de som lider av psykisk ohälsa och 

43% var övertygade om att det även finns en stigmatisering gentemot familjerna till de som 

lider av psykisk ohälsa.  

 

 

Innebörden av stigmatisering 

 
Stigma utgörs från personers negativa attityder kring ett fenomen som grundar sig i okunskap, 

fördomar och diskriminering. Personer som lider av psykisk ohälsa stöter ofta på vad som kallas 

för offentligt stigma och effekterna av detta påverkar en sjuk persons hälsa (Corrigan, Morris, 

Michaels, Rafacz, & Rüsch, 2012). Studier visar att stigmatiseringen av psykisk ohälsa är ett 

hinder i återhämningen och livskvalitén hos den sjuka individen. En individs psykiska ohälsa 

kan bidra till känslor av skam för hela familjen och dess anhöriga, vilket gör att de känner av 

stigmatiseringen i form av fördomar, diskriminering och undvikande beteende från 

omgivningen. Effekten av detta blir negativ och bidrar till ett sämre socialt liv, sämre 

självkänsla, dålig livskvalité och en känsla av stress och oro (Li, Zhou, & Yin, 2019). Det finns 

olika strategier, bland annat utbildningsstrategier där man genom böcker, filmer och andra 

hjälpmedel försöker upplysa och informera om psykisk ohälsa. En annan strategi är 

interpersonell kontakt med de som upplever stigmat där man då får ta del av den sanna 

verkligheten för att kunna bilda sig en verklig uppfattning (Corrigan et al., 2012).  

Tidigare studier bekräftar stigmatisering i samhället gällande psykisk ohälsa. Detta är 

någonting som ofta grundar sig i okunskap, förutfattade meningar och fördomar (Carrara et al., 

2019). Det finns flera olika typer av stigman, i detta fall tas tre varianter upp. Individuell 

diskriminering handlar om individers negativa beteende gentemot personer i en stigmatiserad 

grupp. Det finns även den strukturella diskrimineringen som indikerar på negativa resultat och 

orättvisa i politiska strukturer eller beslut. Det tredje stigma kallas för självstigmatisering som 

råder när personer som själva lider av psykisk ohälsa uppfattar sig som socialt oacceptabla 

(Upadhyay, Singh, Srivastava, & Poddar, 2016). I och med stigmatiseringen av psykisk ohälsa 

bidrar det till att drabbade människor undviker att tala om sina problem, uppmärksamma dem 

och även söka hjälp för det. Detta är någonting som leder till ökad sårbarhet och orsakar större 

problem senare i livet för de drabbade (Musleh & Hasan, 2017). 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Undersökningens syfte var att genom intervjuer med anhöriga till personer som lider av ångest 

finna teman och få en inblick i deras livssituationer. I och med den kunskapslucka som finns 

samt bristen på forskning vad gäller anhöriga som lever med personer med ångest uppkom idén 

till denna undersökning. Att undersöka även den anhöriges livsperspektiv kan bidra till att 

utveckla strategier och verktyg till de anhöriga, och även bidra till bättre vårdstrukturer och 

samt involvering av den anhörige. Undersökningen fördjupade sig kring upplevelsen hos den 
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personen som är anhörig, där frågor som handlar om ansvar och stigmatisering kring psykisk 

ohälsa och att leva som anhörig berörs. Mer precist undersöktes följande frågeställningar:  

 
1. Hur är det att leva som anhörig till en person som lider av ångest? 

2. Vad får ångesten att träda fram? 

3. Vad händer när ångesten tar plats? 

4. Upplever de anhöriga krav? 

5. Påverkar ångesten relationen? 

6. Har de anhöriga några strategier för att bearbeta livssituationen? 

 

 

Metod 

Deltagare 

 
Urvalet gjordes genom handplockning av åtta deltagare, varav fyra män och fyra kvinnor. 

Deltagarna kunde rekryteras genom bekantas bekanta till författaren och det var viktigt för 

undersökningens genomförande att författaren inte hade någon relation till deltagarna. Kravet 

för att kunna delta i undersökningen var att de ska ha levt tillsammans med en person som lider 

av ångest där de anhöriga ska haft en anhörigrelation till personen som har ångest det senaste 

året, i minst sex månader. Kravet på relation låg inom ramen familj eller respektive. För att få 

delta i undersökningen var åldersgränsen minst 20år. I denna undersökning var åldersspannet 

på deltagarna mellan 25-50år (M = 39), deltagarna hade olika utbildningsgrad och kom från 

olika platser i Sverige, de även hade olika civilstånd. Tanken med urvalet var att hitta deltagare 

som kunde ge en bred och noggrann beskrivning av fenomenet som undersöks i detta 

sammanhang. Ingen ersättning utdelades till deltagarna. I denna studie är de åtta deltagarna 

numrerade och kallas i denna studie för R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 och R8.  

 

 

Material 
 

Undersökningens material bestod av intervjuer som utformades utifrån undersökningens 

frågeställning och syfte. Dessa intervjuer spelades in med hjälp av en telefon, vilket deltagarna 

var informerade om och därefter transkriberades intervjuerna för att sedan kunna analysera 

materialet. Intervjuguiden bestod av 14 frågor som följdes upp av en del följdfrågor. Frågorna 

fokuserade på upplevelsen att vara anhörig till en person med ångest och gav utrymme för 

deltagarna att svara på en djup nivå (Braun & Clarke, 2008). Exempel på två frågor som ställdes 

är ” hur är det att leva som anhörig till någon med ångest?” och ” har du några egna strategier i 

hur du hanterar och bearbetar situationerna?”. Intervjuguiden startade med bakgrundsfrågor om 

den anhörige och dess hälsotillstånd. Detta bidrog till en uppfattning om personerna i allmänhet. 

Därefter fortskred intervjuguiden med frågor som handlade om personen med ångest och deras 

nuvarande hälsotillstånd, samt hur deras ångest visar sig. Frågor gällande strategier och mönster 

kring ångesten samt känslan av ansvar och stigmatisering ställdes också för att få en bild av hur 

de som anhörig hanterar ångesten, men också för att få en bild huruvida de känner att de har en 

ansvarstagande roll som anhörig och även få en inblick huruvida de upplever stigmatisering i 

samhället kring psykisk ohälsa. Avslutningsvis fick intervjupersonen utrymme att tillägga egna 

tankar och åsikter kring ämnet. 

Intervjuerna var semistrukturerade, dvs. att fokus låg på frågeområdena snarare än exakta 

förbestämda frågor (Langemar, 2008). Genom intervjuernas gång växte både teman och 

följdfrågor fram som följdes upp av en tematisk analys av resultatet. 
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Procedur 
 

Undersökningsdeltagarna blev tilldelade Missivbrevet via e-post en vecka innan intervjuerna 

ägde rum. Genom detta gavs deltagarna information om undersökningens syfte där författaren 

förklarade att syftet är att fånga deras upplevelse av att vara anhörig till en person som lider av 

ångest just för att få en djupare inblick i deras livssituation, men också för att uppmärksamma 

detta område och bidra till större förståelse. Genom missivbrevet blev undersökningsdeltagarna 

även informerade om de etiska forskningsprinciperna (Vetenskapsrådet, 2017), att de när som 

helst kan välja att avbryta sin medverkan i undersökningen och även att all information 

deltagarna delar med sig behandlas konfidentiellt endast i undersökningssyfte. Varken namn 

eller personnummer fick finnas med på bandinspelningarna och även detta var någonting 

undersökningsdeltagarna var informerade om. Därefter bokades en tid tillsammans med 

deltagarna gällande tid och plats för intervjuerna som blev cirka 40–45 minuter långa.  

Eftersom ämnet psykisk ohälsa kan upplevas som känsligt och även situationen som anhörig, 

var det viktigt att deltagarna upplevde varken stress eller press under intervjuerna, därav fick 

deltagarna själva vara med och bestämma plats vars intervjuerna ägde rum. Även på plats blev 

intervjupersonerna informerade kring det frivilliga deltagandet som även nämns i missivbrevet. 

Intervjuerna var strukturerade men avslappnade enligt författarens åsikt. Efter varje intervju var 

författaren noggrann med att kontrollera hur deltagarna mådde. Varje deltagare uppgav att de 

mådde bra.   

 

 

Databearbetning 
 

Den insamlade data analyserades noggrant med hjälp av tematisk analys (Braun & Clarke, 

2008). Detta gjordes med hjälp av bland annat meningskoncentreringar (Kvale & Brinkmann, 

2009). Även kodning av betydelsefulla detaljer i intervjusammanhanget analyserades där bland 

annat fokus låg på beteendet intervjupersonen hade under intervjun, så som förändrad 

sinnesstämning, undvikande ögonkontakt eller liknande företeelser.  

Databearbetningen började med transkribering. Författaren spelade upp inspelningarna från 

mobilen och skrev ned innehållet på datorn. Det genomsnittliga sidantalet av transkriberingarna 

utgjorde sex sidor i elva punkters Times New Roman. Författaren läste igenom 

transkriberingarna ett flertal gånger för att kunna bilda sig en helhetsuppfattning och för att 

tolka intervjuerna ännu mer. Varje intervju analyserades noggrant och innehållet delades in i 

meningskoncentreringar för att sortera bort irrelevant data. Författaren hade även i åtanke under 

hela processen hur intervjupersonen betedde sig under intervjuns förlopp samt undersökningens 

syfte. Meningskoncentreringarna koncentrerades ytterligare efter första gången för att endast 

ha med relevant data till syftet med studien. Därefter fortskred databearbetningen med att arbeta 

fram teman, detta gjordes genom frågorna som listades upp i en tabell och i tabellen sattes ett 

kryss vid varje svar var och en av deltagarna hade svarat. När svaren hade sorterats under varje 

fråga började författaren med att abstrahera var och en av svaren. Därefter blev helhetsbilden 

av resultatet tydligare, men svaren abstraherades ytterligare en gång och liknande svar 

komprimerades till en enhet, till exempel svaren ”jag försöker visa att jag ställer upp för hen” 

och ”jag är tydlig med att visa att jag finns där för hen” komprimerades till temat ”att ställa 

upp”. Författaren abstraherade resultatet i två omgångar för att komma åt kärnan av innehållet 

i studien. Efter den andra abstraheringen kunde författaren redovisa hur många procent av 

deltagarna som förhållit sig till svaren, vilket ökade tillförlitligheten i resultatet. Utifrån de 

teman som växte fram kunde författaren även redovisa resultatet av studien. För att öka studiens 
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reliabilitet och validitet valde författaren att studien skulle bli respondentgranskad av två 

slumpmässigt utvalda deltagare.   

 

 

Resultat 

 
Resultatet är uppbyggt av de centrala frågorna från intervjuguiden som berör upplevelsen av att 

leva med en person som har ångest. Resultatet presenteras i löpande text. Genom analysens 

gång kunde nyckelord, mönster och teman identifieras, därefter kunde tolkningar utifrån 

undersökningens syfte göras. Tolkningarna av varje intervju jämfördes med varandra för att 

slutligen kunna se ett resultat på undersökningens frågeställning. Några framtagna teman ur 

datamaterialet som redovisas under resultatdelen var: (1) brist på sammanhang, (2) att vara 

närvarande, (3) att de måste vara tillgängliga, (4) få till en tvåvägskommunikation, (5) ha 

distans och (6) ventilera med utomstående. 

 

 

Får personen med ångest hjälp?  
 

För att få en överblick i hur personerna som har ångests åtgärdssituation ser ut i dagsläget och 

även för att få en förståelse i hur pass mycket eller lite de anhöriga behöver träda in som hjälp 

ställdes frågan ” får personen hjälp för sin ångest?”, utifrån den frågan framkom tre typer av 

hjälp: (1) stöd från anhöriga, (2) ja, professionell hjälp men slutade med det, och (3) står i kö 

för professionell hjälp, är beskrivningen på hur situationen för dessa åtta personers vård ser ut. 

Resultatet visade att 62.5% har tidigare i livet fått professionell hjälp i form av kurator eller 

psykolog samt medicinering men slutade med det av olika anledningar, där en av anledningarna 

var att personen som fick vård inte kände att hjälpen var riktad mot hen som person utan mer 

generella åtgärder. Och 25% står i kö idag för att få vård i form av att träffa en kurator, terapeut 

eller också psykolog.  

 

 

Att leva som anhörig till en person som lider av ångest  
 

Deltagarna fick beskriva hur det är att leva som anhörig till en person som lider av ångest, detta 

för att kunna få en överblick i hur de anhörigas livssituation ser ut. De anhöriga beskrev detta 

utifrån de tre temana: (1) oroligt, (2) känsla av maktlöshet, och (3) ångesten bidrar till en klyfta 

mellan oss. Oron gjorde relationen svajig på grund av att ångesten vid vissa tillfällen kan ha 

mest makt i förhållandet. Det fanns en oro för att personen med ångest skulle må dåligt, vilket 

medförde att de anhöriga ständigt var på sin vakt. Maktlösheten handlade främst om att inte 

kunna bidra och påverka situationer där ångesten kunde ta över hos personen med ångest. Detta 

medförde en känsla av misslyckande som anhörig, känslan av otillräcklighet och frustration 

som handlade om hur den anhörige var kritiskt mot sig själv. En av deltagarna beskrev det som 

svårt att inte ta misslyckandet personligt, ”att inte ta ångesten som ett misslyckande hos sig 

själv är också svårt att inte göra. Det känns ofta som ett betyg på att du själv misslyckas och 

inte kan göra din partner lycklig”(R2). 

De anhöriga som själva haft problematik med psykisk ohälsa har en förmåga att kunna 

relatera och förstå personen med ångest på ett sätt som fick de att komma varandra närmare 

känslomässigt. De anhöriga såg inte några konstigheter i att leva med en person som har ångest, 

dock fanns det fortfarande en frustration även hos dem. 

Det kan vara påfrestande för mig, då jag också lider av psykisk ohälsa och blir lätt 

påverkad av människor som mår dåligt, men det gör också att jag lättare kan relatera och har 
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förståelse för min anhöriga. Jag har levt med anhöriga med ångest i hela mitt liv så det är 

egentligen ingenting konstigt för mig(R3).  

Att ångesten bidrar till en klyfta mellan den anhörige och personen med ångest förklarades 

genom att missförstånd kunde uppstå och detta i sin tur bidrar till frustration från båda håll. 

Detta var dock ingenting som var ständigt återkommande mönster utan det fanns tillfällen då 

detta kunde uppstå.    

 

 

Vad som får ångesten att träda fram 

 
Genom att de anhöriga lever tillsammans med en person som lider av ångest har de också blivit 

bildade inom området psykisk ohälsa och har därmed bildat sig en förmåga att kunna se mönster 

i ångesten och vad som framkallar den. De har skapat en större förståelse för ångest och vad 

det är. Deltagarna var väldigt uppmärksamma på personen de lever med och även på vad som 

framkallade ångesten.  Analysen visade tre mönster på när och varför ångesten träder fram, (1) 

stress, (2) brist på sammanhang och (3) känslan av att inte räcka till.  

Stressen sträcker sig över flera aspekter i livet, så som generell stress över livet, stress på 

grund av familj, stressorer i livet och vid press från omgivningen så som arbete, skola eller 

anhöriga. Oklarheter och brist på kontroll är också bidragande faktorer till stress. Deltagarna 

beskriver hur bristen på kontroll ger en känsla av ovisshet hos personen med ångest vilket är en 

stor bidragande faktor till stress.  

De åtta intervjuerna visade att ytterligare en faktor som låg till grund för ångesten var bristen 

på sammanhang som bidrar till dålig självkänsla och även självförtroende. En av intervjuerna 

beskriver att bristen på sammanhang till grund bottnade i ett dåligt mående som ytterst handlade 

om en dålig självkänsla och framförallt en dålig självbild. Att personen med ångest upplevde 

att hen varken bidrog med gott eller ont till omgivningen, vilket kan leda till att man skapar sig 

ett sammanhang, vare sig det är positivt eller negativt så bidrar det till att uppleva en känsla av 

att tillhöra någon eller någonting. Bristen på sammanhang förklaras, ”hen hade uttryckt att det 

inte fanns någon mening med hens liv. Då lever man med en total panik på insidan, att jag måste 

finnas till hands hela tiden”. Detta följs upp av det tredje mönstret som är känslan av att inte 

räcka till, som handlar om att inte passa in i idealbilden, och även detta följs upp av en dålig 

självkänsla och självbild. Arbete och ekonomiska aspekter spelar även sin roll genom en ständig 

strävan efter framgång.  

 

 

Vad som händer när ångesten tar plats 

 
De anhöriga har en roll som liknar den informella vårdgivaren. De behöver agera när personen 

med ångest mår dåligt och känner sig påverkad av sin ångest. Detta oavsett vilken grad av 

ångest de upplever. De anhörigas roll framkommer genom temana: (1) att vara närvarande, (2) 

strukturera och (3) hjälpa till. Att vara närvarande innefattar att den anhörige finns där och 

lyssnar. Att de är närvarande både mentalt och fysiskt för att kunna bidra med ett lugn och även 

kunna trösta på bästa möjliga sätt, samt bidra med logik när ångesten kan utspela sig i både 

ilska och via aggressionshandlingar, samt genom ledsamhet. Ett citat hämtat från en av 

intervjuerna ”hen bröt liksom ihop och då tillbringade vi faktiskt tre veckor ihop, dygnet runt. 

Hen sov i samma sovrum som oss”(R8).  

De anhöriga beskriver hur ångesten kan ta över och i de värsta perioderna kan personen med 

ångest bli sängliggande. Vid sådana fall hjälper den anhörige till att strukturera livet och 

omgivningen för personen med ångest. Det innefattar att se efter hemmet, att hunden får sina 

promenader eller att maten lagas av den anhörige, ”jag ser till att det inte ligger något onödigt 
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fokus på saker som måste göras, exempelvis städning och matlagning, och försöker vara till 

stöd och visa att jag finns där”(R4). De anhöriga försöker också hjälpa till genom att vara lugna 

och visa förståelse samtidigt som de försöker få personen med ångest att öppna upp för sina 

känslor och identifiera problemet. De anhöriga bidrar med egna tankar och eget perspektiv för 

att få personen med ångest att se objektivt på situationen.  

 

 

Upplevda förväntningar 
 

Undersökningen visar hur de anhöriga upplever att de finns förväntningar på dem från 

omgivningen. De upplevda förväntningarna man kunde se genom analysen var: (1) ett ansvar, 

(2) att de måste vara tillgängliga, (3) tidskrävande, (4) tålamod och (5) ansvaret ligger hos 

personen med ångest. 

Samtliga anhöriga beskriver ett konstant ansvar över att personen med ångest ska må bra. 

Man kan även se att 87.5% upplever att det krävs att de behöver vara tillgängliga och 

uppmärksamma på personen med ångest. Detta beskrivs av en deltagare ”jag upplever att man 

måste vara på sin vakt vid minsta lilla förändring i humöret och snabbt få upp hen på fötter för 

att inte riskera en riktig dipp”. 

Bland de upplevda förväntningarna kunde man även se temat tidskrävande, någonting 37.5% 

av deltagarna upplever förväntas i anhörig. Investering av både tid och tålamod, samt förståelse 

där anhöriga vid tillfällen fått bortse sina egna bekymmer är vad 25% av deltagarna upplever. 

Detta då personen med ångest kan ta upp tid och plats med sina känslor och sitt mående. Några 

anhöriga beskriver även hur de upplever att de förväntas ställa upp känslomässigt och även 

ekonomiskt i vissa fall för att underlätta för personen med ångest. Den tidskrävande 

förväntningen följs upp av att ha tålamod. Det är ett ständigt engagemang som beskrivs genom 

disciplin och objektivitet. De anhöriga förklarar hur viktigt det är att inte låta sig påverkas och 

heller inte falla in i personen med ångests känslor och mående.  

Deltagarna berörde även förväntningar som handlar om hur de som anhöriga till en person 

med ångest känner att de står upp för ångest gentemot den okunskap och stigmatisering som 

råder i samhället. Dock anses detta gå i rätt riktning då samhället belyses mer kring ämnet 

psykisk ohälsa, vilket skapat förståelse hos många och bidragit till mindre dömande blickar.  

 

 

Ångestens avtryck på relationen 

 
Undersökningen visade att ångesten bidrar till konsekvenser på relationen, där de största 

konsekvenserna deltagarna upplevde var: (1) misskommunikation, (2) frustration, och (3) stor 

känslighet. Misskommunikationen handlar om att de anhöriga kan få ut för underliggande 

känslor hos personen med ångest, vilket kan bidra till tjafs och bråk som egentligen inte har 

någon logisk bakgrund. En del av de anhöriga som själva har en relation till psykisk ohälsa 

anser inte att ångesten som finns i relationen har någon påverkan på deras relation, då de själva 

har en förmåga att kunna avgöra vad som är ångesten och vad som är personen, ”nej, skulle inte 

påstå att den påverkar oss särskilt mycket. Vi båda lever med det, förstår varandra och tar 

hänsyn till det. Det är både positivt och negativt”, ”nej, egentligen inte. Inte på ett större plan i 

alla fall. Det kan leda till att man måste ställa in vissa planer, men det är inte någonting som jag 

stör mig på ”(R4).  

Frustration var en återkommande beskrivning i hur ångesten påverkar relationen genom att 

den anhörige har en ständig oro som kan utspela sig i irritation. En anhörig uttrycker sig, ”det 

kan även skapa en slags irritation hos mig när jag ser saker hen inte tar tag i för jag vet att 

konsekvensen är att hen mår dåligt. Och det är egentligen en slags oro från mitt håll att jag 
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endast bryr mig om hen och vet vad utfallet kommer bli”. Även det ologiska i ångesten kan 

bidra till att de anhöriga känner frustration som kan leda till misskommunikation, även om 

majoriteten av känslorna som kommer från den anhörige grundar sig i kärlek och omtanke för 

personen med ångest.  

Ångesten har gjort att det finns en känslighet i relationen då det finns en oro hos den 

anhörige. En oro som grundar sig i viljan att personen med ångest ska må bra. En oro som 

kommer från ett ärr beskriver en av de anhöriga. Känsligheten ligger även i att det krävs för 

den anhörige att jobba på att inte hamna i ångesten tillsammans med sin person. Att inte bli en 

del av det och inte bli sjuk tillsammans med personen med ångest.   

Absolut, men det tycker jag är självklart. Precis som alla personlighetsdrag och humör 

m.m. Jag som person blir mycket som jag umgås. Så under sämre perioder med mer ångest mår 

vi båda sämre för det är svårt att bära när jag själv är så påverkbar(R2) 

 

 

Strategier som anhörig för att bearbeta sin livssituation 
 

De anhöriga har under relationens tid lärt sig mer om sin partner, om ångest och även utvecklat 

egna strategier. Strategier som riktar sig mot ångesten och underlättar vardagen för båda 

parterna. Analysen visade att de återkommande strategierna de anhöriga jobbar med var: (1) få 

till en tvåvägskommunikation, (2) ställa upp, (3) ha distans, (4) vara förstående och (5) ventilera 

med utomstående. Ett fungerande koncept som 62.5% av deltagarna arbetar med är 

tvåvägskommunikationen där de anhöriga pratar och lyssnar på personen med ångest. Att ha en 

dialog där de använder sig av ja-och nej frågor, har varit en underlättande faktor som hjälpt 

personen med ångest att strukturera och förstå sina känslor, och sin ångest. 

Att ställa upp för personen med ångest anses vara en central strategi och någonting samtliga 

deltagarna gjorde. Detta är någonting de anhöriga gemensamt beskriver som självklart och 

anser inte finnas några konstigheter kring, utan jämför det med vilken relation som helst, ”precis 

som i alla andra relationer så ställer man upp för varandra, hen är min sambo och så som jag 

ställer upp för hen så gör hen det för mig”.  

Att ha distans är en strategi som 62.5% av deltagarna använder sig av. Detta begrepp följs 

upp av förklaringar om att inte ta ångesten personligt, att ha ett helikopterperspektiv, att hjälpa 

till att förstå och strukturera personen med ångests känslor och ångest, samt livet överlag. Det 

är viktigt att inte vara ständigt i ångest, utan istället se det hela objektivt. Logik och lugn är 

strategier som de anhöriga använder och som tycks vara hjälpande faktorer där de panikartade 

och stressade känslorna lugnas ned. Vilket medför en nykter syn på sina känslor och sin ångest 

för personen som har ångest, ”ångest är på många sätt unikt från fall till fall men vad jag har 

lärt mig så är logik, lugn och trygghet något som brukar hjälpa dom flesta som lider av det”(R5). 

En av deltagarna nämner hur en av strategierna var att de valde att vara selektivt öppna om 

personen med ångests problematik för att inte få hen att hamna i ett ”fack”, trots att personen 

som hade ångest inte dolde sina problem för omgivningen. Syftet var att skydda personen i 

fråga från omgivningen och känslan av att känna sig sämre än andra. Den anhörige beskriver 

detta som en åtgärd på grund av stigmatiseringen som finns kring psykisk ohälsa, men menar 

att den håller på att klarna upp på grund av att detta är så vanligt och finns överallt.  
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Diskussion  

 
Syftet med studien var att få en fördjupad bild av hur det är att leva som anhörig till en person 

med ångest. I studien får man ta del av tankar och självupplevda scenarion som speglar de 

anhörigas vardag. De teman som tas upp i resultatet går att relatera till varandra då de tydligt 

hänger ihop. Med hjälp av rubrikerna ”att leva som anhörig till en person som lider av ångest”, 

” ångestens avtryck på relationen” och strategier som anhörig för att bearbeta livssituationen” 

ger med hjälp av de teman som framkom är tanken att bidra till en inblick i hur det är att leva 

som anhörig till en person med ångest samt vad det medför. De anhöriga berör återkommande 

hur de inte lägger någon skuld på personen med ångest, och ser inte personen som har ångest, 

och dess ångest som en och samma utan de har en förmåga att särskilja dem trots att det ibland 

kan komma nära inpå dem även om de försöker ha distans till det hela. De anhöriga beskriver 

även hur ångest i sig kan vara problematiskt och genom de utförda intervjuerna upplevdes en 

bild av att majoriteten av de anhöriga var belysta kring ämnet vilket gav dem en nykter bild på 

relationen.  

De anhörigas beskrivning av hur det är att leva som anhörig till en person som lider av ångest 

handlade om hur de upplever oro, känslan av maktlöshet och även att ångesten bidrar till en 

klyfta i relationen. Man kan se en återkommande oro hos den anhörige gällande personen med 

ångest mående och att det är viktigt för de anhöriga att denne mår bra och inte hamnar i en 

nedåtspiral då både personen i fråga blir negativt påverkad men även den anhörige. De anhöriga 

beskriver upplevelsen av ett misslyckande i rollen som anhörig och detta bidrar till en känsla 

av otillräcklighet samt hur de blir självkritiska (Han et al., 2019) och hur de kan få åsidosätta 

sitt eget liv emellanåt samt hur ångesten kräver tid och rum, detta bekräftas även i Paprocki & 

Baucom (2017) studie. Några av studiens deltagare hade själva tidigare haft problematik med 

psykisk ohälsa och detta var någonting jag tolkade var till en fördel i rollen som anhörig. Även 

de upplevde oro och en känsla av maktlöshet men de fanns ingen rädsla för de beskrivna 

känslorna, utan de hade istället ett lugn i och med tidigare egna erfarenheter. Konsekvent genom 

undersökningen kan man se hur de anhöriga har gett en del av sitt liv att behandla och finnas 

där, att de har fått en roll som bör komma från vårdens håll. De anhöriga har inte blivit utbildade 

i hur de ska hantera, hjälpa eller kunna lösa personen med ångests problematik. De är 

dedikerade och gör det utav välvilja men de påtalar inte att de själva får någon hjälp eller något 

stöd från vårdens håll trots att det förmodligen hade underlättat och kunnat lyfta lite vikt ifrån 

deras axlar.   

Genom resultatet i studien upplevs de anhöriga som utvecklade personer som fått lära sig 

om psykisk ohälsa och ångest på egen hand. Detta speglade sig i intervjuerna med de anhöriga, 

hur de hade sådan medvetenhet kring personen med ångest, dennes livssituation och hur de 

återkommande påtalade att det är viktigt att ha både ett inifrån- och utifrånperspektiv. De 

anhörigas beskrivning gav en bild av deras förmåga att kunna se återkommande och destruktiva 

mönster som framkallade ångesten. De ansåg att problemet ligger både hos personen med 

ångest själv och dennes självbild och självkänsla men också hos omgivningen. Hur samhället 

idag upplevs som snedvriden på så sätt att det ytliga tar mer plats, bland annat på plattformar 

som människor befinner sig på idag, som exempelvis sociala medier. De önskade någon typ av 

förändring, men det fanns ingen konkret sådan som togs upp i studien. Jag är kritisk till att detta 

skulle vara den enda förändringen som bör ske för att få en person med ångest att må bra, då 

problemet i fråga kan ligga djupare än så. Självbild och självkänsla var två begrepp som 

berördes i studien där de anhöriga ansåg att omgivningens bild på personerna med ångest bidrog 

till känslan att inte passa in. Utifrån studiens resultat upplever jag det som att en grundpelare 

till ångesten är omgivningens negativa påverkan på personen i fråga. Detta på grund av att 

samhället idag kan upplevas som ytligt med tuff konkurrens. Omgivningen, samhället, världen 
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och det liv vi lever kommer ständigt vara i förändring och jag tror att ett sätt att möjligtvis 

bearbeta detta och hantera detta är att få hjälp av en kompetent person inom området psykisk 

ohälsa, där denne kan bidra med verktyg till personen med ångest. Frågan är om samhället 

behöver en justering för den allmänna hälsan eller om det enbart ligger hos var och en av 

individernas sårbarhet.   

Något av studiens viktigaste fynd var hur de anhöriga gemensamt kände ett ansvar över 

personen med ångest och att denne ska må bra, samt att de behöver vara tillgängliga. De 

anhörigas roll sträcker sig över större aspekter av personen med ångests liv, där de bland annat 

är med och strukturerar upp dennes liv både vad gäller de vardagliga måsten men också i vilken 

ände personen med ångest bör börja arbeta med sin problematik. En del av de anhöriga beskrev 

även vilken kraftig inverkan deras närvaro hade i form av trygghet. Hur det ibland krävs av de 

anhöriga att vara närvarande fysiskt för att bidra med ett lugn. Ångesten har både sina uppåt- 

och nedåtperioder, där en uppåtperiod beskrivs som effektiv och drivande men en nedåtperiod 

som vid värsta perioder kan vara hemsk för både personen med ångest och den anhörige. Rollen 

som anhörig tolkas som stor, krävande och känslig, en roll som liknas med vad för hjälp vården 

bidrar med om man söker sig dit. I denna studie framkom det även hur de anhöriga arbetar med 

att ha distans till ångesten för att själva inte blir negativt påverkade och därmed utveckla 

negativa beteendemönster, någonting som även Law, Ng, Pan, & Young (2018) tar upp i sin 

studie. 

Av studiens resultat kan man se att det finns en upplevd kravbild som anhörig till en person 

med ångest och även att livssituationen ser aningen annorlunda ut mot hur det är att leva med 

en person som inte lider av ångest, detta är någonting som bekräftar även de tidigare studier 

som berör detta ämne (Priestley & McPherson, 2016). Utifrån deltagarnas berättelser finns det 

en upplevd kravbild som främst fokuserar på att personen som har ångest ska må bra. Detta 

kravet beskrivs som självklart och jämförs även med krav i andra relationer om hur man vill att 

respektive part ska må bra. Resultatet visar även att leva som anhörig till en person med ångest 

medför egna strategier kring hur de anhöriga bearbetar och hanterar livssituationen, så som att 

få till en tvåvägskommunikation men också att ställa upp för personen med ångest.  

Beskrivningen av de upplevda kraven innefattar tillgänglighet, uppmärksamhet, investering 

av tid och tålamod. De anhöriga har en tendens att sätta sig själv i andra hand då de behöver 

finnas för att kunna stötta upp personen med ångest. Rollen som anhörig kräver ett ständigt 

engagemang som kräver logik och en bra självbild för att inte låta sig själv hamna i samma 

mönster som personen med ångest.  Enstaka deltagare anser att kravet att må bra ligger hos 

själva personen med ångest och hur det är viktigt för personen själv som anhörig att kunna ta 

ett steg tillbaka och inte låta sig påverka. Att ångesten är personens problem och inte den 

anhöriges, men att den anhörige kan finnas där till att ventilera och dylikt, men inte ha några 

krav på sig. För att minska på den okunskap som finns vad gäller psykisk ohälsa (Carrara et al., 

2019) berör de anhöriga hur de står upp för ämnet och försöker upplysa sin omgivning för att 

på så sätt bidra till kunskap.  

Denna studie visar att personen med ångests problematik i kombination med den anhörige 

sätter avtryck i relationen. Detta kan vara i form av misskommunikation mellan parterna men 

också hur det kan skapa en frustration och irritation, detta är dock någonting som grundar sig i 

kärlek men som utspelar sig i en oro (Priestley, McPherson, & Davies, 2017). Ångestens 

fotavtryck på relationen visar sig även genom misskommunikationen i relationen som byggs 

upp av känslor som egentligen inte är riktade mot varandra, men som däremot utspelar sig mot 

varandra i form av tjafs och bråk. Genom att rikta vård mot både personen med ångest och den 

anhörige hade detta eventuellt gått att undvika. De anhöriga beskriver att ångesten har bidragit 

till en större känslighet i relationen som grundar sig i oro som bygger på en vilja att personen 

med ångest ska må bra. Oron grundar sig i ärr som kommit med ångesten. Var och en av de 

anhöriga har påtalat att det ligger en känslighet och rädsla i att själva hamna i ett dåligt mående 
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och få ångest. De beskriver hur de inte vill bli sjuk tillsammans med personen med ångest, dels 

för att det inte hade bidragit till någon nytta för personen med ångest men också för att 

relationen hade fallerat. Ett dåligt mående vill ingen ha och speciellt inte när man har rollen 

som vårdare över en som redan mår dåligt.     

 

 

Metoddiskussion 

 
Inom kvalitativ forskningsmetod krävs en balansgång mellan närhet och distans (Langemar, 

2008). Närhet handlar om att kunna känna empati, igenkänning och förförståelse till 

undersökningens ämne och intervjudeltagaren, medan distans handlar om att kunna distansera 

sig från det uppenbara och se på ämnet med nya ögon. Detta var något författaren hade med sig 

under intervjuerna och dess bearbetning för att få ett sådant trovärdigt och icke-styrande resultat 

som möjligt. Författaren har själv erfarenhet av psykisk ohälsa, både i form av ångest och 

panikattacker. Författaren har även erfarenhet inom vården då hon sökt hjälp för sina psykiska 

besvär. I och med författaren förförståelse var det viktigt att distansera sig och inte hamna med 

i igenkännande faktorer som togs upp i undersökningen. Detta för att inte påverka och styra 

resultatet av undersökningen.   

Intervjufrågorna tillhörande intervjuguiden baserades på författarens förkunskap och även 

erfarenhet kring ämnet med inspiration från tidigare studier. Syftet var att forma intervjuguiden 

på ett sätt som fångade upp bakgrundsinformation, som följdes upp av frågor kring relationen 

till personen med ångest samt frågor som försökte hållas öppna men ändå aningen riktade som 

berörde strategier och tankar kring ångest och relationen, som sedan avslutades med att 

intervjupersonen fick möjlighet att tillägga ytterligare information om så ville.  

Även intervjusituationen var någonting författaren hade lagt fokus på, både platsen var 

intervjun skulle äga rum på men även försöka hålla intervjun så pass neutral och positiv som 

möjligt.  Detta på grund av att det kan upplevas som känsligt och jobbigt att gå in så pass djupt 

på sin relation där både positiva och negativa ämnen tas upp. Under intervjuns gång läste 

författaren av intervjupersonernas tillstånd för att där och då kunna ta beslut om vilka 

följdfrågor som kunde ställas. författaren kunde dock uppleva under vissa intervjuer att det 

kunde vara svårt att få intervjupersonerna att komma åt kärnan, då de upplevdes aningen 

reserverande och även beskyddande av personen som har ångest. Författaren upplevde det som 

att de skyddade personen med ångest och var noggranna med att inte klandra hen för sitt 

mående.  

Under hela intervjun togs det hänsyn till de forskningsetiska principerna från 

Vetenskapsrådet (2017) och detta ökade svårighetsgraden då författaren behövde se till att 

skapa de bästa förutsättningarna för både studien men också för deltagarna. Deltagarna vart 

informerade ett flertal gånger, dels i missivbrevet men även på plats innan intervjun ägde rum 

att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan, 

och information om anonymitet samt hur all data behandlas konfidentiellt i forskningssyfte. 

Med hänsyn till detta uppnådde undersökningen fyllnad utifrån studiens syfte.   

Deltagarnas berättelser bidrog till en bild av hur det är att leva som anhörig till en person 

med ångest. I och med att de anhöriga var hälften män och hälften kvinnor, samt hade ett brett 

åldersspann gick det att få in fler synvinklar och perspektiv på livssituationen. De anhöriga hade 

olika relationer till personerna med ångest, de hade olika civilstatus och utbildningsgrad. Detta 

var för att öka reliabiliteten i resultatet genom olika perspektiv, och trots olikheterna hos 

deltagarna kunde man se gemensamma mönster.  

Baserat på resultatet kan man se att undersökningens utförande var relevant till 

frågeställningen. Dock upplevde författaren att deltagarna stundtals under intervjuerna hade 

svårt att vara helt öppna om sin livssituation.  De uppfattades som beskyddande av personen 
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med ångest på så sätt att de kunde vid tillfällen ursäkta beteendet hos personen med ångest. 

Författaren upplevde det som att deltagarna genom förklaringar ursäktade personen med 

ångests beteende, efter att de uttryckt sig om ett scenario eller dylikt och att de även var 

noggranna med att inte måla upp personen med ångest i dåliga dager. Författaren anser även att 

intervjuguiden kunde berört fler områden samt längre intervjuer som hade givit ännu bredare 

perspektiv, men i och med att studien berör ett känsligt ämne blev detta en svaghet i studien.  

 

 

Slutsatser 

 
Genom studien visar de anhöriga en medvetenhet samt distans till ångesten personen med 

ångest har. Detta var någonting som de genom sina relationer fått lära sig. De var tydliga med 

att kunna skilja på personen i fråga och ångesten. Deras förståelse och förmåga att sätta sig in i 

den andres situation hade de anhöriga gemensamt.  

Trots att intervjuerna berörde känsligt område var de anhöriga väldigt engagerade och glada 

att få medverka i ett betydande och viktigt syfte. De önskade även att undersökningen skulle 

bidra till större förståelse för hur det är att vara anhörig och hoppades även att större 

uppmärksamhet kan riktas både mot människor som lider av psykisk ohälsa och deras anhöriga, 

att man framtiden belyser helheten. Sammanfattningsvis visar de anhöriga hur de utvecklat 

förmågan att finnas där och hjälpa till, men även hur de har kapacitet att utveckla strategier och 

ha förmågan att kunna se när och vad som händer när personen med ångest inte mår bra utan 

någon hjälp från omgivningen eller vården. Genom att beröra detta ämne belyses även 

kunskapsluckan kring vård och stöd.  

I denna studie kunde man se att det endast var aktuellt för en fjärdedel att söka vård på nytt, 

de resterande ansåg inte att vården de fått gav någon effekt. Då tidigare studier visar olika 

riktlinjer- samt behandlingsmetoder mot ångest som påvisat resultat och påtalar även hur en 

fördröjning av startad vårdprocess ökar risken för försämrad livssituation och även på 

återinsjuknande (Socialstyrelsen, 2017) kan det även vara aktuellt att utifrån denna studie rikta 

sig mot frågan vad som gör att vården upplevs som icke effektfull. 

En förhoppning är att denna studie inspirerar till att utveckla vård och stöd för personer som 

lider av psykisk ohälsa och för deras anhöriga. På så sätt finns det en möjlighet att kunna bidra 

till större mättnad i redskapen för ett tillfrisknande. Denna studie kan kompletteras med studier 

som riktar sig mot ett bredare spektrum av anhöriga som också innefattar ett större antal 

deltagare.   
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