
 
     
             Akademin för hälsa, vård och välfärd 
                     Avdelningen för psykologi 

  

 

 

 

 

Upplevelsen av stigma  

Att vara anhörig till en person med psykisk 
ohälsa 

Jenny Lindblom  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
C-uppsats i psykologi, HT 2019 
Kurskod: PSA122 
Handledare: Jonas Welander 
Examinator: Wanja Astvik  



 1 

Upplevelsen av stigma 
Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa 

Jenny Lindblom 

Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa förekommer i dagens 
samhälle dock påverkas inte bara individen själv av stigmatiseringen 
utan även de anhöriga. Syftet med studien var att undersöka 
upplevelsen av stigma hos anhöriga till människor med psykisk ohälsa 
och på så sätt skapa en förståelse för anhörigas subjektiva upplevelse 
av stigmatisering och påverkan av att vara anhöriga till personer med 
psykisk ohälsa. En kvalitativ studie genomfördes där åtta anhöriga till 
människor med psykisk ohälsa intervjuades. Studien visade att 
upplevelser av stigma från omgivningen karaktäriserades av okunskap, 
bristande medkänsla, kunskap och förståelse. Studien visade även att 
påverkan av att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa 
karaktäriserades av påverkan på familjen, omprioriteringar, 
samhörighet och ohälsa. Studien visade även att kunskap var en viktig 
del av de anhörigas upplevelser av stigmatisering, desto mer kunskap 
desto mindre stigmatisering. 

Keywords: Mental illness, Stigma, Relatives, Stigma by association, 
Family identity 

Inledning 

Psykisk ohälsa ökar drastiskt i dagens samhälle bland både vuxna och unga. 
Folkhälsomyndigheten (2019) beskriver att 73 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16-84 
uppger ett gott psykiskt välbefinnande och år 2018 uppgav 39 procent någon form av ängslan, 
oro eller ångest vilket är en ökning på sju procent sedan 2016. När en individ har psykisk ohälsa 
påverkar det inte bara individen själv utan även familj och vänner. Det kan påverka sociala 
relationer och psykisk stabilitet hos de anhöriga. Att vara anhörig är förenat med omfattande 
svårigheter men även kärlek och empati för att vilja hjälpa sin närstående. Livskvalitén i 
samband med att en person i ens närhet blir psykisk sjuk kan försämras drastiskt och en faktor 
som har stor påverkan är stigmatiseringen av individer med psykisk ohälsa och dess anhöriga 
(Van der Sanden, Pryor, Stutterheim, Kok & Bos, 2016).  Stigma påverkar människor med 
psykisk ohälsa negativt och även anhöriga. Dock kan de anhöriga ofta hamna i skymundan även 
om de oftast måste ta det största ansvaret och själva kan lida av allvarliga negativa konsekvenser 
av att ha en anhörig med psykisk ohälsa (Östman & Kjellin, 2002). I denna studie kommer 
fokus ligga på de anhöriga och vad de går igenom när en person i närheten har psykisk ohälsa.  

Stigma 
Stigma är en term som definierar olika sociala kategorier. Dessa sociala kategorierna är negativt 
betingade och stigma ger en form av diskriminering mot dessa sociala kategorier. Stigma är 
enligt Goffman (1963) attribut för att i stor utsträckning skilja individer ifrån varandra. 
Goffman (1963) definierar även stigma som en slags etikett som människor sätter på varandra. 
Etiketten indikerar på en icke fullvärdig person och attribut som ofta är negativa. Vi är 
vanligtvis inte medvetna om att vi har gjort dessa attribut tills vi blir ifrågasatta av 
samhället.  Goffman (1963) menar vidare att man inte kan förklara det som två läger, de 
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stigmatiserade och de normala, utan som en närvarande pågående process där varje individ 
antar varje roll åtminstone i vissa sammanhang eller delar av livet. Goffman (1963) beskriver 
även begreppet ”stigma by association” som representerar en process där en individ som är 
relaterad till en stigmatiserad person blir associerad till den stigmatiserade individen och själv 
blir stigmatiserad beroende på deras relation.  

Mejor och O´brien (2005) beskriver hur stigmatiserade människor påverkas av att vara 
stigmatiserade utifrån fyra dimensioner. Den första dimensionen handlar om kränkande 
behandling och diskriminering. Detta innebär att människorna blir begränsade i viktiga 
livsvillkor eftersom människor som är stigmatiserade kan diskrimineras på bostadsmarknaden, 
arbetsplatsen, utbildningar, sjukvården och i rätten. De kan till och med diskrimineras inom 
familjen. Detta leder till att dessa individer får en låg social status. Den andra dimensionen 
handlar om att individer som är stigmatiserade uppför sig som de förväntas från samhället, det 
vill säga att individer uppför sig på ett sätt eftersom de förväntas att göra det. Den tredje 
dimensionen handlar om att människor automatiskt stereotypiserar sig själva, vilket innebär att 
människor intar beteenden utifrån en stereotyp som nödvändigtvis inte finns. Den sista 
dimensionen handlar om att stigma kan leda till identitetshot. Detta är en rädsla där individernas 
identitet hotas av stigmatiseringen vilket i sin tur kan leda till dålig självkänsla och osäkerhet. 
Mejor och O´brien (2005) menar vidare att medlemmar i stigmatiserade grupper traditionellt 
har setts som passiva offer för andras negativa stereotyper och diskriminerade attityder. Dessa 
negativa och diskriminerande attityder kan därefter leda till tre utfall för den stigmatiserade 
personen vilket är dålig självkänsla, akademisk prestation och hälsa (Mejor & O´brien, 2005). 

 
Stigma i relation till psykisk ohälsa  
Det behöver inte bara vara de individer med psykisk ohälsa som påverkas av stigma utan också 
de anhöriga (Zhang et al., 2018). Detta kan leda till skam i familjen och kan också leda till att 
de anhöriga känner sig generade över sin situation. Zhang et al. (2018) beskriver också att 
föräldrarna tar på sig det största ansvaret för att deras barn är psykiskt sjuka. Det är även 
föräldrarna som påverkas mest av det offentliga stigmat. Enligt Corrigan och Nieweglowski 
(2019) är det föräldrarna som ofta får skulden av samhället för att deras barn är psykiskt sjuka 
och det kan vara därför föräldrarna lättare tar på sig skulden för deras barns tillstånd. Vidare 
menar Corrigan och Nieweglowski (2019) att syskon också kan bli anklagade för deras syskons 
psykiska ohälsa. Detta beskrivs som en process där syskon förväntas kunna hjälpa till att 
kontrollera deras syskons psykiska ohälsa redan innan sjukdomstillståndet har eskalerat, 
exempelvis med hjälp av att upptäcka varningstecken.  

Liegghio (2016) beskriver även att yngre syskon till psykiskt sjuka personer har negativa 
erfarenheter av deras syskon och har svårt att förstå dem. Det kan bero på att barn blir påverkade 
av andra barn och vuxna i deras närhet och om de får negativa intryck av syskonet kan det leda 
till att barnet ser på psykisk ohälsa som något negativt. Att ha ett syskon med psykisk ohälsa 
kan även leda till stress, oro och en börda för barnet eftersom de har en känsla av att deras 
syskon mår dåligt och behöver hjälp. Det kan leda till att barnen själva inte kan ha fokus på till 
exempel skolan (Liegghio, 2016).   

Det har även framkommit att anhöriga till personer med psykisk ohälsa har uppfattat 
negativa attityder och diskriminerande beteenden av samhället mot både människor med 
psykisk ohälsa och de anhöriga själva (Van der Sanden, Bas, Stutterheim, Pryor & Kok, 2015). 
Vidare beskriver Van der Sanden et al. (2015) att de anhöriga upplever en känsla av ”stigma by 
association” på en vardaglig basis och ser sig själva som inkompetenta och annorlunda. De 
anhöriga kände sig även socialt distanserade, hade färre sociala kontakter och ett mindre socialt 
nätverk eftersom de hade familjemedlemmar med psykisk ohälsa. Deltagarna upplevde vidare 
förändringar som förstörda relationer och alienation av vänner och familj. Resultatet av Van 
der Sanden et al. (2015) visade även att familjemedlemmar upplevt ett dåligt bemötande av 
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sjukvården där de har fått skulden och tagit ansvar för deras anhörigas psykiska ohälsa. De 
anhöriga kunde också känna att de inte togs på allvar, blev ignorerade och sedda som 
inkompetenta i sjukvårdssammanhang.  

Van der Sanden et al. (2016) menar vidare att det finns en till faktor förutom ”stigma by 
association” som anhöriga till människor med psykisk ohälsa måste leva med och det är att 
familjen måste bära på en stor börda i samband med att en familjemedlem är psykiskt sjuk. 
Familjen får en stor press på sig när en person i familjen blir psykisk sjuk i termer av försämrad 
livskvalité vilket påverkar familjen negativt. Van der Sanden et al. (2016) beskriver vidare att 
familjebördan ofta kan vara jobbigare för familjen än ”stigma by association” eftersom de oftare 
upplever den faktiska familjebördan värre än just ”stigma by association”. Att leva med både 
en familjebörda och ”stigma by association” ger en negativ effekt på de anhörigas egna hälsa 
och kan leda till psykologisk ostabilitet. I en studie av Östman och Kjellin (2002) är det fyrtio 
procent av deras stickprov av anhöriga som beskriver att de själva har fått problem med sin 
psykiska hälsa när deras anhöriga har psykisk ohälsa och detta på grund av ”stigma by 
association”. Östman och Kjellin (2002) beskriver även hur anhöriga kan ha egna 
självmordstankar. För att förhindra det är det viktigt att den psykisk sjuka individen och dess 
anhöriga har ett stort socialt nätverk som kan hjälpa dem att påverka deras livskvalité positivt. 
Detta bekräftar även Aromaa, Tolvanen, Tuulari och Wahlbeck (2010) som visar att många 
vänner som kan ge socialt stöd, leder till minskad psykisk ohälsa och detta ledde även till 
mindre stigmatisering eftersom resultatet visade att människor som var bekanta med psykisk 
ohälsa gav mer förståelse. Vidare beskriver Östman och Kjellin (2002) att det inte finns en stor 
skillnad mellan hur män och kvinnor förhåller sig till ”stigma by association”. Dock har kvinnor 
en högre grad av självmordstankar än männen när de blir utsatta (Östman & Kjellin, 2002). 

Muralidharan, Lucksted, Medoff, Fang och Dixon (2014) menar att det är vanligt att 
ångestsymtom uppkommer bland familjemedlemmar till psykisk sjuka individer och den största 
faktorn till det är stigmatiseringen som de anhöriga utsätts för. Detta bekräftar även Crowe och 
Lyness (2014) som menar att en psykiskt sjuk person ofta behöver mer omvårdnad än en frisk 
person behöver och det kan leda till att de anhöriga utvecklar ångestsymtom. Att de anhöriga 
själva har psykisk ohälsa, enligt Östman och Kjellin (2002), kan leda till en betydligt större 
negativ påverkan på individerna än om de inte har någon form av psykisk ohälsa.  
 
Familjeidentitet  
Cigoli och Scabini (2014) beskriver att människor kan utveckla en familjeidentitet som handlar 
om kategorier som gör att familjer är annorlunda från varandra. Detta kan beskrivas utifrån tre 
dimensioner. Först handlar det om att familjen är individens primära grupp som möjliggör en 
unik bindning mellan medlemmarna som utgör en existens. Den andra dimensionen handlar om 
en symbol för rättvisa, lojalitet och ömsesidig vård av sina medlemmar. Den tredje och sista 
dimensionen handlar om en dynamik i gruppen med ömsesidiga omhändertaganden som är 
ovillkorligt.  Acero, Cano-Prous, Castellanos, Martín-Lanas och Canga-Armayor (2016) menar 
att familjeidentitet även kan beskrivas i termer av den sociala identitetsteorins logik eftersom 
individer definierar sig i grupper och här handlar det om familjen som en ingrupp där man 
känner en känsla av sammanhang. Social identitetsteori är utvecklad av Tajfel och Turner 
(2004) och fokuserar på hur grupptillhörigheten bidrar till individens identitet. Tajfel (2010) 
menar vidare att definiera sig i termer av grupper istället för individuellt inte kan vara en 
dominerande del av individernas beteende om det inte finns tydliga strukturer av ”vi” och 
”dom” eller där individer inte ska vara kapabla till att byta sociala eller psykologiska 
förhållanden.  

Tankesätten ”vi ”och ”dom” leder därefter till att vi skiljer vår egen grupp från andra grupper 
och detta kallas inom sociala identitetsteori för ingrupp och utgrupp. Beroende på viken grupp 
individen tillhör kan det leda till en associerad negativ eller positiv social identitet eftersom 
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ingruppen har en tendens till att diskriminera utgruppen och diskrimineringen av utgruppen 
görs främst för att stärka sin egen sociala identitet inom ingruppen. Detta kan vara en förklaring 
till fördomsfulla attityder (Tajfel & Turner, 2004). Gruppen man tillhör är enligt Tajfel (2010) 
också knutet till individens självkänsla och gruppens status och makt kan leda till en positiv 
social identitet. 

Acero et al. (2016) beskriver att när en person i ens närhet blir psykiskt sjuk händer det en 
förändring för alla parter, både för den person som har blivit sjuk och för närstående. För 
familjen kan detta leda till saknad av rutiner och relationer utanför familjen. Det handlar om att 
i början av sjukdomstillståndet oroar sig familjen konstant för individen med psykisk ohälsa. 
Acero et al. (2016) menar även att familjen på sikt kan få ett närmare och starkare band till 
varandra efter att en person i familjen blir psykiskt sjuk eftersom det blir lättare för dessa 
familjer att kommunicera med varandra då medlemmarna kan prata med varandra mer öppet 
om sjukdomar och speciellt psykiskt mående. Denna process menar Acero et al. (2016) leder 
till att personer således kategoriserar sig själva med familjen och familjemedlemmarna delar 
därefter en social identitet och därmed identifierar sig med familjen.   

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av stigma hos anhöriga till människor 
med psykisk ohälsa. Studiens syfte kan konkretiseras enligt följande frågeställningar:  

1. Vilka upplevelser har anhöriga av stigma från omgivningen?  
2.  Hur påverkas människor av att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa?  

Metod 
Deltagare  
I studien deltog fem män och tre kvinnor i åldrarna 21-73 år. Samtliga deltagare var anhörig till 
personer med psykisk ohälsa. Exempel på representerade anhöriga var mamma, sambo och 
syskon och exempel på representerade psykiska sjukdomar var ångest, depression och 
utmattningssyndrom. Urvalet var ett tillgänglighetsurval (Bryman, 2018) och kravet för att delta 
i studien var att ha minst en anhörig med psykisk ohälsa. För att rekrytera deltagare skickade 
författaren ut förfrågan om studiedeltagare på sociala medier där personer som var intresserade 
vidare hörde av sig till författaren för att senare få ett missivbrev via e-post. En av deltagarna 
rekryterades även via personliga kontakter. Det utgick inte någon ersättning till deltagarna i 
studien.  
 
Material 
Materialet för att genomföra intervjuerna var en intervjuguide som författaren utformade 
(Brinkmann & Kvale, 2014). Intervjuguiden var semistrukturerad och bestod av 17 frågor. 
Frågorna var indelade i fyra teman: introduktion, stigmatisering från samhället och 
vänskapskretsen, påverkan av stigmatisering och avslutning. Exempel på intervjufrågor var 
”Hur upplever du att du blir behandlad av din vänskapskrets när de vet att din anhörig är psykisk 
sjuk?” och ”Känner du någon grupptillhörighet till andra människor som är anhöriga till 
personer med psykisk ohälsa?”. Vid intervjuerna användes en mobiltelefon för att spela in 
intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant av författaren. 
Intervjuerna varade mellan 20-45 minuter och genererade 6-10 transkriberade sidor beroende 
på hur länge intervjun varade.  
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Procedur  
Inför intervjuerna genomfördes en testintervju med en extern person som själv inte var deltagare 
i studien. Det bidrog med vetskap om den ungefärliga längden på intervjuerna och att frågor 
formulerades om för att bli tydligare och enklare att förstå. Sedan skickades en förfrågan om 
studiedeltagare ut på sociala medier. Förfrågan innehåll urvalskriterier (att vara anhörig till 
minst en person med psykisk ohälsa) och studiens syfte. Deltagare kontaktades även via 
personliga kontakter på telefon där deltagarna fick en kort presentation av undersökningen samt 
tillfrågades om intresse att delta. En kort period efter skickades missivbrev ut till alla 
intresserade via e-post som innehöll presentation av undersökningsledaren, handledaren, 
information av undersökningen och tillvägagångssätt. Missivbrevet innehöll även information 
om de forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2017) där det tydliggjordes att 
medverkan i studien var frivillig, att deltagarna hade rätt till att avbryta sin medverkan när de 
ville och informationen som delgavs kunde inte spåras till individen. När deltagarna läst igenom 
missivbrevet bestämdes intervjutid. Innan intervjuerna upprepades studiens syfte och de 
forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2017). Alla åtta intervjuer skedde i faktiska 
möten i deltagarnas egen bostad för att deltagarna skulle känna sig trygga att berätta om sin 
situation.  
 
Databearbetning  
Vid bearbetning av det insamlade intervjumaterialet användes tematisk analys (Kvale & 
Brinkman, 2014) för att identifiera teman som var återkommande i materialet. I en tematisk 
analys skiljs det mellan två typer av inriktningar, induktiv och deduktiv. Induktiv inriktning 
handlar om att teman kommer fram under analysen av empirin medan deduktiv inriktning redan 
har förutbestämda teman innan intervjumaterialet analyseras. Deduktiv ansats utgår även 
utifrån en redan uppbyggd teori medan induktiv ansats istället drar generella slutsatser utifrån 
empirisk undersökning. Denna studie har huvudsakligen använt sig av en induktiv ansats. 
Författaren utförde en deltagarvalidering där fyra av de åtta deltagarna kontaktades för att få 
återkoppling om studiens resultat överensstämde med deltagarnas egna upplevelser. 
Deltagarvalideringen visade därefter på att resultatet stämde överens med deltagarnas egna 
upplevelser.  

Analysen inledes med att forskaren läste igenom det transkriberade materialet för att därefter 
meningskoncentrera transkriberingarna. Detta för att ta bort irrelevanta objekt i 
transkriberingarna. Därefter lästes meningskoncentreringarna igenom och sorterades utifrån 
studiens två frågeställningar. Sedan lästes materialet noggrant igenom ytligare för att identifiera 
teman. När teman hittades markerades de med hjälp av överstryckningspennor i olika färger, 
en färg för varje tema. Varje frågeställning och tema samanställdes i en tabell (Tabell 1). Med 
hjälp av de olika färgerna hittades således illustrerande citat till respektive subtema. 

 
Resultat 

 
Studiens resultat har sammanställts i tabell 1 nedan och presenteras i form av studiens två 
frågeställningarna och deras teman som låg till grund för analysen. Temana följer ingen speciell 
ordning och resultatet kommer att diskuteras mer utförligt nedan. Resultaten från samtliga 
intervjuer kommer att illustreras med hjälp av citat där varje intervjuperson (IP) har kodats med 
en siffra.  
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Tabell 1 
Sammanfattning av studiens resultat 

Frågeställning Tema 
Upplevelser från omgivningen 

 
 
 
 

Påverkan av att vara anhörig till en person 
med psykisk ohälsa 
 

Okunskap 
Bristande medkänsla  
Kunskap 
Förståelse 
 
Förändringar inom familjen 
Omprioriteringar 
Samhörighet 
Ohälsa 

 
 

Upplevelser från omgivningen  
Upplevelser från omgivningen karaktärerades av okunskap, bristande medkänsla, 
otillräcklighet, kunskap och förståelse. Dessa subteman kommer att presenteras noggrant och 
illustreras med hjälp av citat från intervjupersonerna.  

 
Okunskap. Det framkommer i samtliga intervjuer upplevelser av okunskap om ämnet 

psykisk ohälsa. Samtliga respondenter uttrycker att de någon gång har upplevt människor med 
okunskap och det ledde därefter till att respondenterna på olika sätt upplevde dåligt bemötande 
av dessa individer. En respondent utryckte sig på följande sätt:  ”Det bygger på en slags 
okunskap att jag har upplevt ett dåligt bemötande inom sjukvården medan på andra ställen där 
det har funnits mer erfarenhet har man blivit väl mottagen.” (IP6)  

Som ovanstående citat illustrerar framkommer det även i majoriteten av intervjuerna att 
dåligt bemötande och förutfattande meningar uppkommer ifrån okunskap.  De flesta 
respondenterna berättar att de har upplevt att okunskap finns hos enskilda individer men inte 
från specifika grupper. En respondent valde att beskriva det så här: ”Jag tror att det bara finns 
vissa typer av personer som har förutfattande meningar. Inte en viss typ av grupp eller 
organisation” (IP4).  

Det var några respondenter som upplevde mer förutfattande meningar från äldre 
generationer än den yngre generationen. Detta beror också, enligt respondenterna, på okunskap 
där den äldre generationen inte har vuxit upp i en miljö där psykisk ohälsa ansetts som normalt 
eller vanligt. Respondenterna uttrycker därför att människor från den äldre generationen har 
negativa attityder gentemot psykisk ohälsa. När frågan om förutfattande meningar om psykisk 
ohälsa ställdes svarade en respondent såhär:  

 
Jag känner att äldre har svårare att förstå för att det inte var så vanligt, de har inte 
vetat att de har funnits när de har växt upp, idag är psykisk ohälsa så vanligt och det 
kommer upp till ytan mera. (IP5) 

 
Bristande medkänsla. Respondenterna beskrev en upplevelse av bristande medkänsla i form 

av att de inte blev tagna på allvar av det omgivande samhället. Detta beskriver en respondent 
på följande sätt: ”Man hör vissa som inte tror att det finns psykisk ohälsa, men jag tror absolut 
att det finns, de förstår inte tror jag” (IP1) 

Ovanstående citat var representativ för några av respondenterna. De ansåg att utomstående 
inte förstod deras situation och nonchalerade symtomen som respondentens anhörig gav. Detta 
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leder därefter till att de anhöriga känner sig otillräckliga: ” Det är ju psykisk påfrestande, man 
har känt sig otillräcklig” (IP2) 

Med citatet ovan illustrerades en känsla av otillräcklighet som de flesta respondenterna 
uppgav, som ett resultat av att omgivningen inte förstod sig på sjukdomstillståndet. 
Omgivningen kunde både vara före detta vänner och professionella inom sjukvården som på 
olika sätt visade på bristande medkänsla. De respondenter som uppgav att de upplevt bristande 
medkänsla från professionella inom sjukvården kunde exempelvis utrycka sig på följande sätt:  
”Jag upplever att jag inte har blivit behandlad så bra inom sjukvården eller rättare sagt inom 
akutsjukvården, att jag inte har blivit tagen på allvar när vi har åkt in akut, att de har ifrågasatt 
varför man kommer dit” (IP6). 

 
Kunskap. Samtliga respondenter uttrycker att de rör sig i kretsar där kunskap om psykisk 

ohälsa finns och därmed blir de inte utsatta för lika mycket stigma som om de skulle röra sig i 
kretsar där de inte finns kunskap. En av respondent uttryckte sig på följande sätt: ”Vissa har 
jag slutat vara med eller varit med mindre eftersom jag inte känner att jag kan relatera till dessa 
personer, personer med okunskap” (IP4) 

Precis som tidigare respondent, vill även andra respondenter röra sig i kretsar där kunskap 
finns eftersom det är viktigt för ett positivt bemötande från omgivningen. ”Jag kan inte 
identifiera mig med de som inte förstår sig på psykisk ohälsa. Förut kanske jag kunde vara med 
dem men nu känner jag verkligen att jag inte kan det eftersom det påverkar mig negativt” (IP8) 

Kunskap är något som gör att samtliga respondenter blir bemötta på ett positivt sätt av 
omgivningen och negativt ifall personer de interagerar med inte har kunskap. Desto mer 
kunskap, desto bättre omhändertagande får de anhöriga. En parallell kan även dras till att desto 
mer kunskap respondenten har om psykisk ohälsa desto bättre förstår de deras anhörigas 
situation och behov. En respondent uttryckte sig såhär:  
 

Vi har fått mer kunskap och erfarenhet, det blir man ju förändrad av, man förändras 
ju alltid när man får nya erfarenheter och kunskaper. Ny kunskap kan göra så att 
man ser på saker på ett nytt sätt vilket innebär en positiv förändring, iallafall i vårat 
fall. (IP3) 

 
Förståelse. Bemötandet från respondenternas närmsta omgivning, det vill säga vänner och 

familj, har i samtliga intervjuer beskrivits som förstående. En majoritet av respondenterna 
uttryckte att familj och vänner både var hjälpsamma och förstående för deras livssituation. En 
respondent uttryckte sig på följande sätt: ”Mina vänner bemöter mig med förståelse för mina 
närmast vänner vet hur situationen ligger till så jag tycker att jag får förståelse. Jag känner även 
personer som har liknande erfarenheter så jag känner en rätt så stor förståelse”(IP6) 

Ovanstående citat beskriver hur majoriteten av respondenterna blir bemötta av den 
närstående omgivningen. Detta beror bland annat på att de rör sig i kretsar där kunskap finns 
som togs upp i tidigare subtema. En respondent valde att beskriva det på följande viss:  

 
Eftersom min nuvarande vänskapskrets består av folk som jobbar inom sjukvården 
och har precis som mig utbildning inom ämne psykiatri och har grundläggande 
kunskaper om psykisk ohälsa. Därför är psykisk ohälsa ett ganska vanligt 
samtalsämne och folk har sällan nästan aldrig sett annorlunda på mig för att mina 
anhöriga har haft psykisk ohälsa. (IP7) 

 
Utifrån ovanstående citat uttrycker respondenten att de känner en förståelse från nära vänner 
men det är även en majoritet av respondenterna som inte känner sig annorlunda behandlade av 
samhället med anledning av att de har en anhörig med psykisk ohälsa utan de har blivit förstådda 
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och väl bemötta från både arbete och sjukvård:  ”Av jobbet har jag blivit bra bemött. Jag har 
en arbetsplats som kan anpassa sig efter privatlivet. När de har varit mycket rörigt så har jag 
behövt vara hemma och då har jag kunnat jobbat hemifrån” (IP6) 

 
Påverkan av att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa 
Påverkan av att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa karaktäriseras av förändring 
inom familjen, omprioriteringar, samhörighet och ohälsa. Nedan följer en mer utförlig 
presentation av dessa subteman som illustreras med citat.  

 
Förändring inom familjen.  Samtliga respondenter såg en tydlig förändring inom familjen 

när deras anhöriga drabbades av psykisk ohälsa. Förändringen kunde både vara positiv och 
negativ. Ett exempel på förändringen uttrycks av en respondent på följande vis: 

 
I början hade min familj svårt att förstå sig på henne, att människor kan vara så, det 
är ingen stor fara liksom, de viftade bort det. Men nu förstår de verkligen och jag 
och min flickvän är nu tajtare med min familj. (IP3) 

 
Med ovanstående citat illustreras hur respondentens familj först har haft en negativ syn på 
psykisk ohälsa och med tiden lärt sig om sjukdomen och fick istället en positiv syn av 
deltagarens anhöriga och familjen blev därmed mer sammansvetsad. Att familjen kom varandra 
närmare har de flesta av respondenterna uttryckt. En respondent uttryckte sig så här: 
”Gruppdynamiken i familjen har på något sätt blivit bättre, jag kan förstå min anhörig bättre 
nu.” (IP1)  

Flertal deltagare uttryckte sig på samma sätt som ovanstående respondent men det var även 
några respondenter som inte kände att familjen kom varandra närmare utan bara gentemot sina 
anhöriga med psykisk ohälsa. Nedan följer ett citat som exemplifierar detta:  

 
Familjen har inte blivit tajtare på grund av detta men jag tycker det har förändrats 
mellan mig och min sambo, vi förstår varandra bättre och vi kan prata om svåra 
saker i våra liv. Vi har blivit mer öppna mot varandra. (IP8) 

 
Utifrån intervjumaterialet framkommer det att familjen påverkas av att en anhörig har psykisk 
ohälsa genom bland annat att gruppdynamiken blir bättre. Det bidrar till en djupare förståelse 
och en positiv förändring mellan den anhöriga och den som har psykisk ohälsa.  

 
Omprioriteringar. Samtliga respondenter beskrev någon form av omprioritering i vardagen 

med anledning av deras anhöriga. Dessa omprioriteringar gjordes främst för att främja 
individens välmående men även för att förhindra att de själva skulle påverkas negativt. Detta 
uttrycker en respondent på följande sätt:  

 
Jag som anhörig behöver hjälpa till mycket och är personen väldigt påverkad av sin 
psykiska ohälsa tar det tid från andra saker. Så man kanske tappar vänner. Man har 
inte tid med att ha mycket vänner om man har en anhörig som har psykisk ohälsa. 
(IP5)  

 
Med citatet ovan exemplifieras det hur respondenten prioriterar bort vänner för att hjälpa sin 
anhörig. Detta behöver dock inte ha en negativ påverkan utan majoriteten av respondenterna 
uttryckte att det var någonting som de behövde göra och att det inte påverkade dem negativt. 
En respondent valde att uttrycka sig såhär: ”Det är lätt att prioritera bort saker. Jag kanske väljer 
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att umgås med min anhörig, i det här fallet min syster, för att jag vet att hon mår dåligt. Jag 
tycker iallafall inte det är något negativt” (IP7)  

Omprioriteringar utrycks i citatet ovan som något respondenten vill göra för personens 
anhörigas bästa. Många respondenter uttrycker även att de gör omprioriteringar för deras eget 
välbefinnande. En respondent valde att uttrycka sig på följande sätt:  

 
Jag har umgåtts i en miljö där det inte har varit någon vidare kunskap om ämnet. 
Då har jag definitivt känt att det här är inget ämne man kan prata om med de 
personerna och det kan leda till att jag drar mig från att umgås med dem. (IP4) 

 
Samhörighet. Samtliga respondenter utryckte att de upplevde en viss typ av samhörighet till 

andra anhöriga till personer som har psykisk ohälsa. Det ledde till en förståelse mellan dessa 
individer och även en förståelse och samhörighet till individer med psykisk ohälsa. En 
respondent uttryckte sig såhär: ”Jag har lättare att identifiera mig med andra föräldrar som har 
liknande problem eller problem över huvud taget och sedan har jag mer förståelse för 
svårigheter.” (IP5) 

I citatet ovan exemplifieras det hur respondenterna kan identifiera sig med föräldrar med 
liknande problem och även har en förståelse till andra typer av problem. Att ha en förståelse av 
andra typer av problem kan även leda till att man känner en samhörighet till dessa personer. 
Detta beskrivs av en respondent på följande sätt: ”Jag förstår folk bättre, jag känner en 
samhörighet eftersom jag förstår vad de går igenom.” (IP1) 

Ovanstående citat var representativt för majoriteten av respondenter. Samhörigheten som 
respondenterna kände kännetecknas inte bara av förståelse utan också av en känsla av 
bekräftelse, en bekräftelse av att inte vara ensam om att gå igenom att en anhörig har psykisk 
ohälsa. Respondenten beskriver det på följande sätt: ”Jag kan diskutera psykisk ohälsa på ett 
annat sätt och man får en bekräftelse på att sjukdomen finns.” (IP2) 

Sammanfattningsvis upplevde samtliga respondenter att samhörigheten till andra anhöriga 
var något positivt och det fanns en förståelse mellan deltagarna och personer som har psykisk 
ohälsa. Det var även något som ledde till mer kunskap och erfarenhet rörande ämnet psykisk 
ohälsa.  

 
Ohälsa. Några respondenter beskriver att de upplevt någon form av försämrat välbefinnande 

av att vara anhörig till en individ med psykisk ohälsa. Det har bland annat handlat om att 
samhället inte förstått varken respondenten eller den anhöriga med psykisk ohälsa. Detta 
illustreras i följande citat: ”När de inte kan acceptera att min sambo är psykiskt sjuk så kan inte 
jag vara med dem heller för detta påverkar mig negativt eftersom jag känner mig dåligt 
behandlad” (IP8) 

 
Ovanstående citat illustrerar hur respondenten påverkas av omgivningen när de inte förstår 

psykisk ohälsa. Ohälsa som deltagarna upplevde var inte bara från samhället utan också av att 
de mår dåligt eftersom deras anhöriga mår dåligt. En respondent valde att uttrycka sig på 
följande vis: ”Man sover mindre och de kräver mer av mig. Det kräver mer energi och man 
behöver vara mer lyhörd.” (IP6)  

Respondenternas uppfattning om att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa och att 
det kan leda till ohälsa kan vara både utifrån att omgivningen eller deras anhörigas 
sjukdomstillstånd påverkar respondenterna negativt. Detta är tydligt i majoriteten av 
intervjuerna.  
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av stigma hos anhöriga till människor med 
psykisk ohälsa. Studien utgick ifrån dess två frågeställningar: ”Upplevelser av omgivningen” 
samt ”Påverkan av att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa”. I resultatet framkom det 
att de upplevelser som respondenterna upplevde av omgivningen när de har en anhörig som har 
psykisk ohälsa bestod av okunskap, bristande medkänsla, kunskap och förståelse. De negativa 
upplevelserna, det vill säga okunskap och bristande medkänsla, kan förstås med hjälp av 
Goffman´s (1963) begrepp ”stigma by association”. Det innebär att respondenterna har fått tagit 
del av stigma i följd av att deras anhörig har psykisk ohälsa. Detta har skett i en process där 
omgivningen inte har någon kunskap om ämnet psykisk ohälsa som kan kopplas till Aromaa et 
al. (2010) som menar att kunskap om psykisk ohälsa ger mer förståelse. Där kunskap inte har 
funnits har individerna upplevt en bristande medkänsla från omgivningen som leder till ett 
negativt bemötande, bland annat av sjukvården. Van der Sanden et al. (2015) fann en liknande 
slutsats i sin studie där deras deltagare uppgav att de inte togs på allvar av sjukvården. I denna 
studie har ett fåtal respondenter uttryckt att de någon gång har blivit negativt behandlad av 
sjukvården. Detta bidrog till en känsla av otillräcklighet och att man som anhörig inte kände sig 
förstådd. Respondenterna som upplevde detta var enbart föräldrar, vilket i enlighet med 
Corrigan och Nieweglowski (2019) kan förstås på så sätt att föräldrar ofta kan få skulden för 
deras barns psykiska ohälsa. Även Zhang et al. (2018) bekräftar att föräldrar påverkas mest av 
det offentliga stigmat. Det kan vara en faktor till att det enbart var föräldrar som upplevde 
negativt bemötande från sjukvården.  

I analysen framkom det två positiva upplevelserna av omgivningen: förståelse och kunskap. 
Detta var ett något överraskande resultat i relation till tidigare forskning, då de flesta 
respondenterna inte uttryckte att de upplevde mycket stigmatisering från omgivningen utan 
främst en förståelse. Enligt respondenterna var förståelse en process av kunskap. Om det fanns 
kunskap om psykisk ohälsa i respondenternas omgivning uteblev upplevelsen av 
stigmatisering. Övrig forskning har inte tagit upp denna aspekt utan enbart tagit upp negativa 
konsekvenser av att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa med fokus på 
stigmatiseringen som upplevs exempelvis Östman och Kjellin (2002) som menar att anhöriga 
själva kan lida av psykisk ohälsa på grund av stigmatiseringen. Att denna studie har fått något 
positiva resultat kan bero på olika saker men det som respondenterna uttryckte var att dagens 
generation har mer kunskap om psykisk ohälsa eftersom allt fler människor får psykisk ohälsa, 
något som också bekräftas av Folkhälsomyndigheten (2019). Resultatet visade även att det inte 
förekom stigmatisering inom den närmaste omgivningen, det vill säga vänner och familj, utan 
att om stigmatisering upplevdes var det exempelvis från akutsjukvården eftersom det inte fanns 
lika mycket kunskap om psykisk ohälsa där som på andra delar av sjukvården eller av före detta 
vänner. Detta kan kopplas till familjeidentitetsteorin (Cigoli & Scabini, 2014) där det kan 
uppstå en unik bindning mellan familjemedlemmar. Familjemedlemmarna var respondenternas 
närmaste grupp vilket bidrog till en förståelse samt omsorg inom den gruppen och det var 
således utanför den närmaste gruppen där stigmatisering förekom. Stigmatisering kan handla 
om att bli negativt behandlad och se sig själv som annorlunda. Även detta kan relateras till 
”stigma by association” där anhöriga upplever negativa attityder och diskriminering av 
omgivningen eftersom de har en anhörig som lider av psykisk ohälsa (Van der Sanden et al., 
2015).  

Studien resulterade i totalt fyra olika aspekter av påverkan av att vara anhörig till en person 
med psykisk ohälsa. Dessa aspekter var förändring inom familjen, omprioriteringar, 
samhörighet och ohälsa. De anhöriga upplevde att familjen blev förändrad till följd av att 
personen blev psykiskt sjuk. De upplevde att familjen behövde anpassa sig efter personen och 
upplevde en stark oro för individen som har psykisk ohälsa, något som bekräftas av Acero et 
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al. (2016) som framlyfter att anhöriga ofta genomgår en process av saknad av rutiner och en 
konstant oro när en person i omgivningen blir psykiskt sjuk. Detta kan, enligt Acero et al. 
(2016), på sikt leda till närmare och starkare band inom familjen. I enlighet med Acero et al. 
(2016) upplevde respondenterna också en starkare relation till hela familjen och enbart till 
personen med psykisk ohälsa. Denna upplevelse berodde enligt respondenterna på att det blev 
enklare att diskutera svåra saker med varandra som även kan styrkas av Acero et al. (2016).  

Respondenterna upplevde omprioriteringar i form av att man ofta valde att umgås i miljöer 
där kunskap om psykisk ohälsa fanns. Respondenterna valde att umgås med människor som 
inte stigmatiserade eller behandlade respondenterna dåligt. Ifall respondenterna valde att umgås 
med personer som behandlade dem bra upplevde de inte lika mycket stigma vilket kan uppfattas 
som att det inte finns mycket stigma kring anhöriga till personer med psykisk ohälsa - medan 
det i själva verket kan handla om vilka de umgås med. Detta resultat kan kopplas till Van der 
Sanden et al. (2015) som beskriver att anhöriga upplever sig socialt distanserade och som en 
följd av detta även får ett mindre socialt nätverk. Van der Sanden et al (2015) beskriver ett 
mindre socialt nätverk som något negativt, men utifrån resultatet i denna studie kan det även 
vara en positiv effekt eftersom distanserade relationer till personer som stigmatiserar kan leda 
till mindre stigma ifrån omgivningen. Det kan ses som en medveten strategi för att hantera sin 
livssituation. 

Samhörigheten som respondenterna upplevde till andra anhöriga och även till personer med 
psykisk ohälsa kan kopplas till Tajfel och Turner´s (2004) sociala identitetsteori som fokuserar 
på hur grupptillhörighet bidrar till personens identitet. Eftersom respondenterna hade en 
närstående med psykisk ohälsa hamnade denna i deras ”ingrupp” och kan också vara en 
förklaring till varför respondenterna kände att de identifierade sig med personer som lider av 
psykisk ohälsa. Att respondenterna upplevde en känsla av samhörighet till personer med 
psykisk ohälsa kan också bero på att en del av respondenterna själva upplevde ohälsa i och med 
att de hade en anhörig med psykisk ohälsa. Cowe och Lyness (2014) menar att en psykiskt sjuk 
individ behöver mer omvårdnad än en frisk person och detta kan därefter leda till ohälsa för 
den anhöriga. Respondenterna i denna studie upplevde detta men de upplevde dock inte det 
som något direkt negativt utan något som var en naturlig reaktion av situationen. 
Respondenterna gjorde det som behövdes för deras anhörig och att de själva mådde dåligt i 
processen var inte lika viktigt utan fokus var på individen med psykisk ohälsa. Detta var en 
faktor som var central under hela resultatet och respondenterna upplevde själva att de inte var 
några offer.  
 
Metoddiskussion 
Generaliserbarheten av resultaten i studien är begränsad eftersom endast åtta personer deltog i 
studien. Deltagarna var dock i olika åldrar, kön och bakgrund vilket bidrog till en god spridning. 
Samtliga respondenters utsagor var likartade och deras berättelser stämde även till viss del in i 
tidigare forskning vilket tyder på en god validitet i studien.  En till viktig faktor till att studien 
visade på en god validitet var att intervjupersonerna valde att öppet dela med sig om egna 
erfarenheter om att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa och hur de upplevde stigmat 
kring detta. Att undersöka upplevelsen av stigma kan vara svårt eftersom begreppet är 
komplext. För att respondenterna skulle svara på studiens frågeställningar ställdes frågor kring 
ämnet stigma exempelvis om hur respondenterna blev bemötta och behandlade av samhället. 
Detta genererade därefter goda svar om respondenternas upplevelser av stigma. Det 
genomfördes även en deltagarvalidering som höjde studiens validitet (Kvale & Brinkman, 
2014).  

En kvalitativ metod var en förutsättning för att få ett djup i studien och förstå 
respondenternas subjektiva upplevelser och med hjälp av följdfrågor kunde respondenterna 
utveckla sina resonemang ytterligare. Intervjufrågorna var av en öppen karaktär och gjorde det 
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möjligt att fånga en stor omfattning av respondenternas upplevelser. Detta bidrog också till att 
respondenterna svarade på ett sätt som inte alltid var relevant för studien, exempelvis genom 
att prata om deras anhörigas situation istället för att ha ett fokus på dem själva. Detta var dock 
ingenting som påverkade studiens resultat eftersom författaren kunde leda in respondenterna på 
rätt spår igen. Det som kunde gjorts annorlunda i intervjusammanhangen var att skicka ut 
intervjufrågorna innan själva intervjun då frågorna var komplexa. I enstaka fall upplevde några 
respondenter att intervjufrågorna var svåra att förstå och att det krävdes tid att fundera kring 
frågorna. På detta sätt kunde intervjuerna eventuellt blivit längre och blivit mer innehållsrika. 
Intervjuguiden testades innan de riktiga intervjuerna med en testintervju med en extern person 
för att se om frågorna fungerade och som övningstillfälle för undersökningsledaren.  

Förslag som kan ges till framtida forskning är att använda en specifik typ av psykisk ohälsa 
och en specifik typ av anhöriga, exempelvis föräldrar. Resultatet i denna studie är generellt för 
olika psykiska sjukdomar och för olika typer av anhöriga med hjälp av mer fokuserade studier 
skulle mer specifik kunskap kunna erhållas för anhöriga till exempelvis människor med 
schizofreni eller depression.  För att få en bättre generaliserbarhet skulle även fler respondenter 
rekryterats in.  

 
Sammanfattande slutsatser 
Studien har lyft fram anhörigas perspektiv på hur de upplever stigmatiseringen från 
omgivningen och hur anhöriga påverkas av att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa. 
Teman har även hittas i studien för att återspegla sig i de anhörigas berättelser. Temana redogör 
delar av hur de upplever det att vara närstående till en människa med psykisk ohälsa med fokus 
på stigmatisering från omgivningen. Studien har visat att stigmatiseringen inte är påtaglig för 
de anhöriga men att det uppkommer där okunskap om psykisk ohälsa finns. Det är ytterst få 
respondenter som beskriver att de upplever ett dåligt bemötande av omgivningen utan många 
känner en känsla av förståelse, främst från den närmaste omgivningen. Detta har även lätt till 
att respondenterna inte har påverkats mycket negativt av stigmatiseringen - dock har en del 
genomgått perioder med ohälsa som både beror på stigmatisering och att det blir en belastning 
att ta hand om en person med psykisk ohälsa. Respondenterna har även behövt prioriterat om i 
sin vardag men detta ser inte respondenterna som något negativt utan något som har behövts 
göras och som i vissa fall lett till något positivt. Det som är viktigt för att de anhöriga ska behålla 
en god hälsa och inte ska behöva uppleva stigmatisering är att umgås i en miljö där kunskap 
om psykisk ohälsa finns eftersom kunskap leder till förståelse och desto mer kunskap om 
psykisk ohälsa, desto mer förståelse och bra bemötande upplever den anhöriga.  

Denna studie kan ge anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa en bild av hur andra 
upplever stigmatisering och att de inte är ensamma. Studien kan även vägleda övriga personer 
i samhället hur de bör bemöta människor i deras omgivning för att motverka stigmatisering mot 
anhöriga till personer med psykisk ohälsa.  
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