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Sammanfattning 
 
Depression är ett allvarligt sjukdomstillstånd, som medför lidande för såväl personen 

med sjukdomen, som övriga familjemedlemmar. Föreställningar kring sjukdom grundas 

både på föreställningar innan sjukdomen uppstod och på föreställningarna som 

utvecklats till följd av den. Föreställningar kan ses som en sanning, om den subjektiva 

verkligheten, som påverkar såväl oss själva som andra. Föreställningarna kan både 

hindra och hjälpa oss. Idag finns en bristande kunskap kring föreställningar om den 

egna ohälsan hos personer med depressionssjukdom inom vårdens kontext. Likaså 

saknas kunskap om familjemedlemmars föreställningar om detsamma. Syftet med de 

planerade studierna är att utforska vilka olika föreställningar om den egna psykiska 

ohälsan som förekommer bland personer med depressionssjukdom samt att utforska 

vilka olika föreställningar om psykisk ohälsa hos den sjuke som förekommer hos 

familjemedlemmar till personer med depressionssjukdom. Metoden har en 

fenomenografisk ansats och undersökningarna skall genomföras med halvstrukturerade 

djupintervjuer. 
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1 INLEDNING 
 
Denna projektplan är en del av ett större projekt där syftet är att vidga kunskaperna om vilka 
föreställningar om psykisk ohälsa och om möjligheter till hälsa som förekommer bland 
personer med psykos- och depressionssjukdom och hos deras familjemedlemmar. 
Vi arbetar båda som sjuksköterskor inom det psykiatriska fältet, dels i slutenvård på avdelning 
där vården riktar sig mot förstämningssyndrom och dels i kommunal regi. Dagligen möter vi 
personer som upplever psykisk ohälsa/sjukdom, och deras behov att få dela med sig av sina 
erfarenheter och föreställningar om sin sjukdom är stort. Likaväl finns ett behov för 
familjemedlemmarna att få lyfta sina erfarenheter och föreställningar, då psykisk sjukdom 
inte bara drabbar personen ifråga utan hela familjen. Erfarenhetsmässigt konstaterar vi, att när 
patienter inte blir lyssnade till och inte får uttrycka vad de faktiskt anser är viktigt att förmedla 
kring sig själva och sin livsvärld, uppstår ett vårdlidande för individen ifråga, liksom för 
dennes familjemedlemmar. Vår förhoppning är att denna studie i förlängningen skall kunna 
bidra till utvecklandet av vårdgivarnas interventioner med personen med sjukdomen och med 
dennes familjemedlemmar. 
 

2 BAKGRUND 
 
I bakgrundsavsnittet presenteras Systemteorin, Illness Belief Model, begreppet 
föreställningar, begreppet familj samt depressionssjukdom ur olika perspektiv. 
 

2.1 Systemteori 

Mänskligt handlande sker och uppstår i ett samspel mellan människor, och kan inte förklaras 
av den enskilde individens egenskaper. Fokus sätts på samspelet mellan människor i deras 
sociala och kulturella sammanhang som utgör ett socialt system bestående av en mängd delar. 
Delarna är människor som samverkar och står i relation till varandra och påverkar varandra 
ömsesidigt. Att tänka systemteoretiskt innebär att se världen i helheter, relationer, 
sammanhang och mönster, där allt hänger ihop och ingen del är viktigare än den andra. 
Genom att se individen i sitt sammanhang möjliggörs nya sätt att minska lidande och främja 
hälsa. Detta perspektiv utmanar synsättet inom den rationalistiska tankemodellen som 
domineras av föreställningar om att jaget står i centrum, att förhållandet mellan orsak och 
verkan är enkelriktat och tanken om att uppställda mål alltid har företräde (Öqvist, 2011). 
Att förstå sjukdomslidande genom en systemisk, relationell lins är det första steget för att öka 
möjligheterna till hälsa och inbjuda till innovativa interventioner i vården med inte bara 
individer utan hela familjen (Wright, Watson & Bell, 2011). Systemiska modeller för 
omvårdnad riktar sig vanligtvis mot familjen som system(Benzein, Hagberg & Saveman, 
2008; Wright & Leahey, 2009). Wright, Watson och Bell (2011) menar att familjen som ett 
system kan liknas vid en mobil. Sker en förändring i en av delarna, påverkas alla de övriga 
delarna. Familjen innehar en förmåga att skapa balans mellan förändring och stabilitet. 
System i obalans kan sluta sig och hindra yttre skillnader som kunde vara hälsofrämjande att 
påverka. Modellerna utgår från att familjen ingår i ett större system samtidigt som den består 
av ett antal mindre system och familjen ska ses som mer än summan av sina delar. Delarna i 
detta samverkande system bildar ett mönster som avgör hur de mentala processerna kommer 
att fungera och hur de kommer att handla. Familjemedlemmarnas beteende förstås utifrån ett 
cirkulärt tänkande snarare än linjärt (ibid). 
 
Interaktionen mellan personen med depressionssjukdom och övriga familjemedlemmar 
påverkas på olika sätt när sjukdom uppstår. Till exempel beskriver Sandberg, Miller och 
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Harper (2002) att det vid sjukdom kan utvecklas en emotionell distans mellan 
familjemedlemmarna, vilken inkluderar ett negativt tänkande och irritabel stämning inom 
familjen. I det vardagliga livet tillskriver vi ofta mening hos saker, personer och i händelser, 
vilket sker snabbt och oreflekterat. Genom erfarenheter av oss själva och tidigare erfarenheter 
av andra, bestämmer vi snabbt både utsidan och insidan av en annan person. Detsamma gäller 
vad vi uppfattar som “rätt eller fel”. Men i våra “bestämningar” av något, skyms också 
aspekter av vad det också kan vara. Dessa för- givet- taganden, kan anses höra samman med 
det som inom familjefokuserad omvårdnad benämns som föreställningar (Wright & Bell, 
2009). 
 
2.2 Föreställningar och Illness Belief Model 

Wright, Watson och Bell (2011) förklarar att en föreställning kan ses som en “sanning” om en 
subjektiv verklighet som påverkar såväl oss själva som andra. I samtal talar och lyssnar vi till 
varandra utifrån dessa domäner av “sanning” (förklaringar, värderingar, förpliktelser som 
baseras på våra föreställningar) som uppstått ur de sociala, interaktionella och kulturella 
domäner vi lever i. Möjliga föreställningar avseende depression belyses av Vollmann, 
Scharloo, Salewski, Dienst, Schonauer och Renner (2010), som gjorde gällande att personer 
som inte själva drabbats av en depressionssjukdom trodde att sjukdomen inte skulle påverka 
människans känslomässiga plan. Deltagarna trodde dock att konsekvenserna skulle vara 
svårare. De antog även att ett problemorienterat stöd skulle vara till större hjälp än ett 
förebyggande fokus. 
 
De föreställningar som är väsentliga är våra kärnföreställningar - det vi ser som den “absoluta 
sanningen” - eftersom dessa ligger till grund för hur vi närmar oss världen och därmed 
påverkar hur vi lever våra liv. Kärnföreställningar är de föreställningar som ligger djupast i 
vårt innersta och är vår identitet. De är förknippade med affekter, tankar och beteenden. Detta 
är de föreställningar som har störst relevans för hur familjemedlemmar hanterar 
ohälsa/sjukdom och de skiljer sig från uppfattningar, då en uppfattning är mer föränderlig och 
grundar sig på observation. Föreställningarna påverkar vår interaktion med andra, samtidigt 
som olikheter mellan människor vad gäller föreställningar är oundvikliga, eftersom våra liv 
ser olika ut och vi gör olika erfarenheter. Kärnföreställningarna kan vara både underlättande 
och hindrande för individens hälsa, och kan sägas vara kärnan i läkandet. Hindrande 
föreställningar minskar antalet möjliga lösningar medan underlättande föreställningar skapar 
lösningsalternativ. Kärnföreställningar påverkar starkt och alltigenom familjen som system 
och dess funktion. För att kunna hjälpa individer och familjer som plågas av känslomässigt 
lidande måste vi först lyssna aktivt och därefter uppnå en lyhörd förståelse av 
kärnföreställningarna (ibid). Kleinman (1988) menar att utforskande av föreställningar 
innebär en resa in i relationer. Genom att bjuda in familjemedlemmar att förmedla sina 
berättelser om ohälsa/sjukdom och lidande, hjälper man dem att återta rätten att beskriva sina 
egna upplevelser, rätten att protestera mot den medicinska uppfattningen och rätten till ett liv 
bortom ohälsa/sjukdom. 
 
I Illness Belief Model förklaras föreställningar som de mångfacetterade perspektiv utifrån 
vilka vi ser på oss själva och vår omvärld. De påverkar genom sin betydelsefullhet 
människans sätt att tänka, hennes känslor och beteende. Vi lever mer eller mindre omedvetna 
om många av våra föreställningar och hur dessa påverkar våra och andras liv (Wright, Watson 
& Bell, 2011). Våra beskrivningar av en situation innefattar således också våra föreställningar 
om verkligheten (Wright & Leahey, 2009) och föreställningarna finns inneslutna i 
berättelserna vi utbyter med varandra genom samtal. Det finns, enligt Wright, Watson och 
Bell(1996), en distinkt skillnad mellan medicinska berättelser och sjukdomsberättelser. 
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Sjukdomsberättelser innefattar berättelser om såväl sjukdom och lidande som om överlevnad 
och styrka. 
 
Andersen (2011) beskriver att föreställningar utmanas och modifieras i möten dem emellan 
och skillnaderna mellan själv, andra och omvärld kan leda till tillägnandet av nya meningar i 
tillvaron. Det är i samtalen, som tillåter öppningar och presentationer av skillnader som en 
förändring kan bli möjlig (Bateson, 1998). Illness Belief Model lyfter fram att 
familjemedlemmar och sjukvårdspersonal har föreställningar som både kan vara underlättande 
och begränsande på de sätt som de påverkar livet, relationer, beteende, sjukdomar lidande och 
helande. I värsta fall kan skillnader i föreställningar om en sjukdom vara hindrande i samtalen 
och kan stå i vägen för att familjen gemensamt skall kunna hantera sjukdomen. Hindrande 
föreställningar kan utforskas, utmanas och förändras, medan de som underlättar kan bekräftas 
och förstärkas (Wright, Watson & Bell, 1996).  
 
Illness Belief Model bygger, enligt Wright och Bell (2009), på principen att det inte 
nödvändigtvis är de kliniska problemen eller sjukdomen utan snarare föreställningar om de 
kliniska problemen eller sjukdomen som tjänar som den största källan till individers och 
familjemedlemmars lidande; och antas också vara centralt för individens och 
familjemedlemmarnas läkning. Tillvägagångssättet för att erbjuda läkning hos familjer som 
upplever sjukdom är det terapeutiska samtalet och inom Illness Beliefs Model används 
språkets “rörelse” vid interventioner för att understryka den process och flöde som 
gemensamt utvecklas mellan vårdare och familjemedlemmar. 
 
Illness Belief Model ger grundläggande föreställningar om sjukdom som formar de 
terapeutiska samtalen som vårdaren inbjuder till och leder. En av dessa föreställningar är att 
sjukdom är en subjektiv bedömning som gjorts av observatörer, vilket kan väcka vårdarens 
nyfikenhet kring huruvida individen själv och familjemedlemmar tror att diagnosen som 
erhållits är korrekt. Att inbjuda individer och familjemedlemmar att berätta sina 
sjukdomsberättelser ger en möjlighet att ställa frågor om sitt sjukdomslidande och de 
föreställningar som är förknippade med deras lidande. En annan föreställning är tron att 
individer och familjemedlemmar är experter på sina sjukdomsupplevelser, medan vårdaren 
har kompetens att sörja för ett minskande av lidandet och en stärkt hantering av sjukdomen 
(Wright & Bell, 2009). 
 
2.3 Familjen 

I denna studie definieras personer som lever med depressionssjukdom och deras närstående 
som familjer. Synen på hur begreppet familj definieras påverkar vårt arbete med familjer som 
lever med ohälsa/sjukdom. Om personen ifråga själv får definiera “familjesammansättningen” 
erhålls tillgång till viktiga föreställningar. Ett traditionellt familjebegrepp som utgår från 
blodsband stämmer inte nödvändigtvis överens med vad som utgör en familj i den enskilda 
människans föreställningar (Wright, Watson & Bell, 2009).  
 
2.4 Depression 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är depressionssjukdom, jämte hjärt- och 
kärlsjukdomar, näst största hälsoproblemet under 2000-talet (World Health Organisation, 
2011). Minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män kommer att få en 
behandlingskrävande depression någon gång i livet (Socialstyrelsen, 2010). Depression 
drabbar människor i alla åldrar och är ett allvarligt sjukdomstillstånd. Uppkomstorsaker till 
depressionssjukdom ligger i såväl genetiskt arv som i den omgivande miljön (Sullivan, Neale 
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& Kendler, 2000) och är kopplat till omständigheter i en individs liv, inklusive arbete, hem 
och familj (Hirschfeld, Montgomery, Keller, Kasper, Schatzberg, Möller, Healy, Baldwin, 
Humble, Versiani, Montenegro & Bourgeois, 2000; Kornstein, Schatzberg, Thase, Yonkers, 
McCullough, Keitner, Gelenberg, Ryan, Hess, Harrison, Davis & Keller, 2000). 
Symptombilden visar sig genom nedstämdhet, ångest, livsleda, självmordstankar, 
koncentrationssvårigheter, störd nattsömn, oföretagsamhet. Depressioner medför lidande, 
arbetsoförmåga för den drabbade och börda på de anhöriga. Den som är deprimerad upplever 
sig ofta som en börda för sin omgivning och det är inte helt sällan som omgivningen tycker 
detsamma och helst undviker samröre med den som är deprimerad (Mårtensson & Åsberg, 
2009). 
 
2.4.1 Depression ur perspektivet den som lever med sjukdomen 

Att depression har en framträdande påverkan på personernas föreställningar om sig själva, 
visar en studie av Allan och Dixon (2009). Resultatet visar att personer med depression 
upplevde självförakt och en känsla av att vara misslyckad. Självföraktet ledde till tankar om 
att andra människor tänkte negativa tankar om dem, vilket fick konsekvensen att de isolerade 
sig från familj och vänner och upplevde sig ensamma. Hedelin och Jonsson (2003) såg i sin 
studie om kvinnors erfarenheter av depression att låg självkänsla, skam- och skuldkänslor 
medförde att individerna blev känsliga för hur de upplevde att andra människor uppfattade 

dem. 
 
Att depression är en oundviklig del av att bli gammal är en föreställning som delas utav såväl 
deprimerade som icke deprimerade i en studie utav Law, Laidlaw och Peck (2010). Zeng, 
North och Kent (2012) belyser utifrån sin studie om äldre som lever med depression, att 
negativa föreställningar innefattar livssituationen och synen på framtiden samt det egna jaget. 
Föreställningarna om de egna fysiska begränsningarna, ekonomisk utsatthet och traumatiska 
minnen upplevdes driva på sjukdomen. Resultatet i studien visar hur föreställningar påverkar 
interaktionen med andra, då roten till depression av deltagarna ytterst ansågs ligga i den 
sociala kontexten inkluderat familjen, kulturen och de vardagliga livsfrågorna.  
Även i en studie av Fu och Parahoo (2009) anser såväl de manliga som de kvinnliga 
deltagarna som också har tillfrisknat ifrån depression att de huvudsakligen bakomliggande 
orsakerna till deras sjukdom var sociala och kulturella förhållanden. Relationen, med 
förväntningar på och attityder gentemot varandra, i den närmaste familjen och i den utökade 
familjen ansågs ha mycket stor påverkan. Dessa resultat stöds ytterligare i internationell 
forskning av Feryad och Cochrane (2002) som, liksom Naeem, Ayub, Kingdon och Gobbi 
(2012), menar att depressionssjukdom har kulturell variation, men liknande symptombild 
oavsett kultur. 
 
2.4.2 Depression ur familjemedlemmarnas perspektiv 

Idag sker mer utav vård och omsorg i hemmen och familjemedlemmar involveras i stor 
utsträckning i detta arbete (Wright & Leahey, 2009). En studie av van Wijngaarden, Schene 
och Koeter (2003) visar att familjemedlemmar till personer med depression upplevde en tung 
börda, kände ofta stress och stark oro, hade tagit över vissa sysslor då personen med 
depression ej förmådde. Detta bekräftas i en studie av Hedman Ahlström, Skärsäter och 
Danielson (2009) där flera familjer intervjuas och redovisar erfarenheter av kontrollförlust 
och utmattning. Varierande sätt att hantera situationen framkom, såväl i interaktionen 
familjemedlemmar emellan som individuellt. Vardagslivet upplevdes instabilt och krävande 
vilket också präglade den emotionella atmosfären. Detta innebar erfarenheter av stor prövning 
och en i mycket stor omfattning stressande livssituation. Dessutom upplevde 
familjemedlemmarna att de i perioder levde i avskildhet och isolering ifrån övriga samhället 
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(ibid). Familjemedlemmar blir många gånger per automatik vårdgivare vilket vid depression 
visar sig kunna innebära en börda (Chen, Wei, Hu, Qin, Copeland & Hemingway, 2005; 
Langa, Valenstein, Fendrick, Kabeto&Vijan, 2004; Sewitch, McCusker, Dendukuri, &Yaffe, 
2004; van Wijngaarden et al., 2003; Xie, Zhang, Peng &Jiao, 2010). Erfarenheter av att 
depressionssjukdomen innebär en börda kan leda till att relationer inom familjen utsätts för 
stora påfrestningar. Många familjemedlemmar känner oro över den sjukes allmänna hälsa, 
behandling, säkerhet och framtid. De känner sig tvungna att uppmana patienten att utföra 
vissa uppgifter eller tar själva över dessa. Hela situationen leder till att det blir känslomässiga 
spänningar mellan familjemedlemmar (van Wijngaarden et al., 2004). Men 
familjemedlemmar kan även skydda sig själva och de övriga i familjen genom att anpassa det 
egna beteendet för att inte göra situationen mer spänd (Hedman Ahlström, Skärsäter & 
Danielson, 2009). Familjer går igenom en omvandling under en depressiv fas då de försöker 
få ett grepp om skeendet och utvecklar därmed strategier att förhålla sig till den sjuke 
(Badger, 1996). I två studier med kvinnor (Skärsäter, Denker, Bergbom, Häggström & 
Fridlund, 2003a) och män (Skärsäter, Denker, Bergbom, Häggström & Fridlund, 2003b) med 
depression, framkom att familjen upplevdes betydelsefull och att de sjuka ville bli betraktade 
som en del av sin familj. 
 
2.4.3 Föreställningar och dess betydelse för sjukdom/hälsa och familjeliv 

Wright, Watson och Bell (2011) menar att våra föreställningar formar vår upplevelse av 
ohälsa/sjukdom långt mer än tillståndet i sig. Upplevelsen av ohälsa/sjukdom beror såväl på 
familjemedlemmarnas föreställningar innan ohälsan/sjukdomen uppstod som på deras 
föreställningar som utvecklats till följd av upplevelsen av den. 
 
Påfrestningen för en person eller en familj blir aldrig större än när ohälsa och sjukdom 
drabbar dem. Hedman Ahlström, Skärsäter och Danielson (2007) belyser i en studie att 
familjemedlemmar till en person med depressionssjukdom upplever att sjukdomen utan 
förvarning sakta tar över tillvaron och leder till omfattande kontrollförlust och utmattning. 
Barnen till personen med depression fick ta större egenansvar under sjukdomsperioderna och 
hjälplöshetskänslan var påtaglig. Det visade sig att familjemedlemmarna hade vitt skilda 
föreställningar om orsakerna till mammans depression och dess påverkan på familjen och det 
upplevdes svårt att i ord formulera problemen. Familjemedlemmarna hade dessutom utvecklat 
helt skilda sätt att hantera situationen. Wright et al. (2011) menar att i detta skede blir 
föreställningar bekräftade eller ifrågasatta och detta är avgörande för hur familjen kan hantera 
och anpassa sig till den nya situationen. För personer som lever med depression är deras egna 
och övriga familjemedlemmars föreställningar om egen eller andras möjligheter att påverka 
hälsan av betydelse för hälsoprocessen. Hur dessa föreställningar interagerar med varandra är 
således av betydelse för såväl individen som hela familjens hälsa. 
 
 
2.5 Reflektioner över studiens teoretiska utgångspunkter 

De planerade studierna kommer att genomföras med grund i en vårdvetenskaplig och 
systemisk referensram med fokus på föreställningars betydelse för tankar, affekter och 
beteenden i samband med depressionssjukdom. I föreliggande projektplan beaktas ohälsa 
utifrån subjektens föreställningar om ohälsa och betydelsen föreställningarna har för tankar, 
känslor och beteenden för personer som lever med depressionssjukdom. Personer som lever 
med depressionssjukdom och deras närstående definieras som familjer och stöd tas i ”the 
family is who they say they are” (Wright & Leahey, 2009, s. 50). Sjukdom och ohälsa hos en 
familjemedlem påverkar övriga familjemedlemmar och dessa i sin tur påverkar den sjuke. När 
en person blir sjuk utsätts samtliga familjemedlemmar för påfrestning och roller samt 
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relationer förändras inom familjen (Benzein, Hagberg, Saveman& Syrén, 2010). Dahlberg 
och Segestens (2010) beskrivning av vårdvetenskap och dess centrala begrepp sammanlänkas 
i det vårdande arbetet. Detta tillsammans med en öppenhet inför det som visar sig, att det 
finns än mer ”bortom” det som ”syns” och en medvetenhet om egna och andras för-givet-
taganden – det som kan förstås som föreställningar– är ledande i våra kommande studier. Ur 
ett biologiskt perspektiv däremot, ses människan som ett objekt och sjukdomen sätts i fokus. 
Människan sätts inte i samma utsträckning in i sitt sammanhang, och det är sjukdomen 
och/eller symptom som behandlas (ibid). Uppdelningen mellan natur- och humanvetenskap 
avseende skillnaden i synen på människan som objekt eller subjekt är inom det psykiatriska 
området påtaglig. 
 

3 PROBLEMATISERING 
 
Utgångspunkterna för vårdens utformning stämmer inte alltid överens med personens egna 
föreställningar om psykisk hälsa och vård. Om de egna beskrivningarna av sin livssituation 
inte ges plats i vården, kan det leda till att personerna med depression upplever att de inte är 
delaktiga i sin egen vård samt att familjemedlemmar upplever sig utestängda från vården. 
Interaktioner kring föreställningar om ett sjukdomstillstånd kan vara en källa till tillfrisknande 
om än inte bot. För att i omvårdnaden lyfta fram föreställningar om sjukdom behöver 
vårdpersonal veta vilka föreställningar som är mest relevanta att urskilja för människor i ett 
specifikt sammanhang. Dessa föreställningar kan exempelvis vara orsaker till sjukdomen, hur 
sjukdomen visar sig, hur prognosen för sjukdomen är samt möjligheten att påverka 
sjukdomsförloppet, då de har stor betydelse för tankar, känslor och beteenden. Idag finns det 
ett bristande kunskapsunderlag kring föreställningar om den egna ohälsan hos personer med 
depressionssjukdom. Likaså finns ett bristande kunskapsunderlag kring familjemedlemmarnas 
föreställningar om den drabbades ohälsa och sjukdom. 
 
 

4 SYFTE 
 
Denna projektplan utgör ramen för två studier. 
Studie 1: Att utforska föreställningar om den egna psykiska ohälsan hos personer med 
depressionssjukdom. 
Studie 2: Att utforska föreställningar om den sjukes psykiska ohälsa hos familjemedlemmar 
till personer med depressionssjukdom. 
 
4.1 Frågeställningar 

Studie 1: Vilka olika föreställningar om den egna psykiska ohälsan förekommer hos personer 
med depressionssjukdom? 
Studie 2: Vilka olika föreställningar om den sjukes psykiska ohälsa förekommer hos 
familjemedlemmar till personer med depressionssjukdom? 
Gemensamma frågeställningar: 
Föreställningar om orsak till depressionssjukdomen? 
Föreställningar om hur depressionssjukdomen tar sig uttryck? 
Föreställningar om möjligheter att påverka depressionssjukdomen och dess prognos? 
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5METOD 
 
5.1 Undersökning av forskningsfältet 

Artikelsökningar utfördes på universitetsbiblioteket, med hjälp av bibliotekarie. Databaser 
som användes var Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Avgränsningar i sökningarna var; peer-
rewieved samt årtal 2000-2013. Även manuell sökning gjordes utifrån de funna artiklarnas 
referenser, därav tillkom en artikel från år 1996 som ansågs svara mot studiernas syften. 
Sökorden som användes var: ”beliefs”, ”depression” och ”family” samt kombinationer av 
dessa. Utgångspunkt vid artikelsökningen var att artiklarna skulle vara relevanta för 
kommande studiers syften. Slutligen valdes 22 artiklar, vilka redovisas i en artikelmatris 
(bilaga 4). En svårighet vi erfor under sökningen var att många artiklar belyste upplevelser, 
istället för föreställningar vilket kan tyda på att föreställningar är ett delvis ”bortglömt” 
forskningsfält som i större utsträckning behöver fokuseras. 
 
De planerade studierna kommer att genomföras med grund i en vårdvetenskaplig och 
systemisk referensram med fokus på föreställningar om psykisk ohälsa i samband med 
depressionssjukdom. Båda studierna kommer att genomföras med en fenomenografisk ansats. 
Målet med fenomenografisk forskningsansats är att, inom en viss grupp människor, skönja 
och beskriva kvalitativt olika sätt att uppfatta en företeelse i den omgivande världen och man 
söker efter likheter och skillnader. Fenomenografi studerar således uppfattningar precis som 
de är, inte med tanke på om de är riktiga eller felaktiga (Sjöström &Dahlgren, 2002). Då 
syftet med studierna är att utforska föreställningar av ohälsa/sjukdom i samband med 
depressionssjukdom anser vi att fenomenografi lämpar sig väl som forskningsansats, eftersom 
föreställningar kan sägas skapas genom erfarenheter och egna uppfattningar. 
Vidare skiljer man inom fenomenografin mellan ett första och ett andra ordningens 
perspektiv. Inom första ordningens perspektiv försöker man beskriva olika aspekter av 
verkligheten i form av fakta, det vill säga sådant som kan observeras utifrån, det vill säga vad 
fenomenet är. Utifrån ett andra ordningens perspektiv försöker man beskriva människors 
upplevelser, erfarenheter och tankar av olika aspekter av verkligheten, det vill säga hur en 
person uppfattar ett fenomen (Marton, 1981). Kommande studier utgår från ett 
vårdvetenskapligt perspektiv där föreställningar om den egna psykiska ohälsan alternativt 
familjemedlemmars föreställningar om den sjukes psykiska ohälsa skall undersökas, och det 
är således andra ordningens perspektiv som står i fokus. Det som en individ upplever, andra 
ordningens perspektiv, behöver inte vara falskt eller sant. Poängen är att beskriva hur 
personen upplever verkligheten, så som den är sann för individen (Chekol, 2012). 
 
5.2 Urval 

I enlighet med den fenomenografiska metodansatsen ska vi i våra kommande studier använda 
ett strategiskt urval, och avsikten med detta är att finna den högsta graden av variation av 
erfarenheter av den aktuella företeelsen i den grupp som valts att utgå från (Chekol, 2012). I 
analysfasen spelar inte de specifika egenskaperna hos informanterna någon roll, då det inom 
fenomenografin inte är intressant att beskriva vem som säger vad utan intresset riktas mot 
fenomenet i sig (Uljens, 1989). 
 
Studie 1 inriktas på personer som behandlas för depression i psykiatrisk öppenvård inom 
vuxenpsykiatri och studie 2 på familjemedlemmar till personer som behandlas för depression i 
psykiatrisk öppenvård. Verksamhetschefen för en psykiatrisk verksamhet i sydöstra Sverige 
har skriftligen gett sitt godkännande för att undersökningen ska få genomföras. 1:a linje chef 
för en öppenvårdsmottagning kommer att kontaktas och ombes föreslå cirka tio informanter 
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som uppfyller inklusionskriterierna till respektive studie. Informationsbrev med information 
kring studiernas syfte och metod kommer därefter att skickas till de presumtiva 
informanterna, se bilaga 2 och 3. 
 
Inklusionskriterier: 
Personer 18 år och däröver, diagnostiserade med depressionssjukdom (DSM-IV, 2000) 
(bilaga 1) och anslutna till psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller familjemedlem till person 
med depressionssjukdom ansluten till psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Informerat 
samtycke till bandinspelad intervju. 
 
Exklusionskriterier: 
Studie 1: Personen med depressionssjukdom ska inte vara i akut fas i sin sjukdom. 
 
5.3 Datainsamling 
Vi planerar att utföra individuella, halvstrukturerade intervjuer med gemensam ingångsfråga 
för informanterna samt ett antal fortsättningsfrågor.  Datainsamling enligt fenomenografisk 
metod sker, enligt Sjöström och Dahlgren (2002) oftast genom djupintervjuer, där 
informanterna reflekterar över sina erfarenheter och ger uttryck för sina tankar om den 
aktuella företeelsen. Utifrån de svar som erhålls genom ingångsfrågan och 
fortsättningsfrågorna anpassas den efterföljande dialogen vilket ställer särskilda krav på 
intervjuaren (ibid). En intervjuguide ska författas innan intervjuerna äger rum och en 
testintervju kommer att utföras i båda studierna. 
 
Vidare framhåller Sjöström och Dahlgren (2002) att forskaren inte ska bedöma svaren som 
rätt eller fel, utan ha ett verkligt och ärligt intresse av att få informanten att uttrycka sig så 
tydligt och noggrant som möjligt. Intervjuaren måste även tyda vad informanten säger för att 
kunna besluta om ytterligare frågor, eftersom missförstånd i detta avseende kan äventyra 
kvaliteten på intervjudata. Det är dessutom av vikt att informanten tillåts pausa under 
intervjun. Längden på intervjuerna beräknas till 60-80 minuter per intervju. Platsen för 
intervjun kommer informanten själv att få bestämma med förbehållet att det är en plats där ett 
samtal kan ske i lugn och ro.  
 
5.4 Analys 
Begreppet erfarenhet, det mänskliga erfarandet kan sägas ligga till grund för den 
fenomenografiska analysen. Genom att utforska människors tankar om sin individuella 
erfarenhet kan uppfattningar upptäckas, bildas och komma till uttryck. Olika uppfattningar av 
en företeelse eller skilda sätt att erfara något kan urskiljas i ett datamaterial genom analys. 
Dataanalys sker enligt fenomenografisk metod (Sjöström & Dahlgren, 2002). 
De typiska konsekutiva stegen i analysen beskrivs på följande sätt: 
1) upprepade läsningar för att lära känna hela materialet samtidigt som varje utskrift 
korrigeras efter ljudbanden. 
2) identifiera signifikanta utsagor i de individuella intervjuerna var för sig i relation till 
studiernas syfte. 
3) reducera dessa individuella utsagor genom att finna de centrala delarna i större 
meningsbärande enheter. 
4) preliminärt gruppera likartade meningsbärande enheter och preliminärt beteckna 
grupperna. 
5) preliminärt jämföra gruppernas likheter och olikheter med avsikten att avgränsa dem från 
varandra i kategorier. 
6) beteckna eller namnge grupperna utifrån kärnan i deras tillskrivna innebörder - det som 
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betonas. 
7) pröva kategoriernas beskrivningar genom jämförelse, vilket också innebär en beskrivning 
av den unika karaktären i varje kategori. 
 
5.5 Trovärdighet 
Forskningsresultatets trovärdighet gäller relationen mellan empiriska data och 
beskrivningskategorierna. Vi planerar att påvisa detta genom relevanta utdrag eller citat från 
intervjuutskrifterna. Det gäller, enligt Chekol (2012), att undersöka, upptäcka och kartlägga 
de olika variationerna som finns och som kan underbyggas med empiriska data, det vill säga 
citat från intervjun.  Även det valda perspektivet, beskrivning av intervjufrågorna, analysen 
och slutsatserna påvisar trovärdighet. Vi tänker att även informanterna har hög trovärdighet 
genom delgivandet av egna föreställningar utifrån erfarenheter, vilka av högsta grad är av 
subjektiv art. Vad gäller vår egna förförståelse, tänker vi att den för vår del är relativt 
omfattande och inte möjlig att ta bort. Dock är vi väl medvetna om detta och vi eftersträvar att 
inte låta förförståelsen stå i vägen för det som framkommer under intervjuerna. Enligt Marton 
och Booth (2000) krävs inom fenomenografin en viss förförståelse för det fenomen som ska 
studeras samtidigt som forskaren ska ha ett öppet förhållningssätt mot det som framkommer. 
Fokus läggs på att förstå variationerna utan att för den sakens skull tolka (Larsson, 1986). 

 

5.6 Etiska överväganden/ forskningsetiska ställningstaganden 
Innan studiernas genomförande kommer en etikansökan att skickas till Regionens 
etikprövningsnämnd. Studierna kommer att genomföras med följsamhet till de 
forskningsetiska principer som utgår från kraven på information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). Vi planerar att informera de tilltänkta informanterna 
såväl skriftligt som muntligt om studien och dess syfte, samt om frivilligheten att delta i 
studien och att informanterna när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att behöva 
redovisa skälen till detta. Intervjuerna kommer att avidentifieras, så att inga citat kommer att 
kunna härledas till person och detta kommer informanterna också att informeras om. 
Analysmaterialet kommer att förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan få tillgång till detta, 
det vill säga inlåst (Kvale, 2009). Om någon av informanterna skulle ha frågor eller 
funderingar efter intervjun, alternativt uppleva ohälsa efter intervjuerna så ska de ha möjlighet 
att kontakta magisterstudenten, eller eventuellt 1:a linje chefen på berörd psykiatrisk 
öppenvårdsmottagning. 
 
5.7 Kliniska implikationer / nytta 
Med stöd av vårdvetenskaplig forskning vet vi att familjemedlemmarna har en ömsesidig 
påverkan på varandra och centralt i detta är subjektens egna erfarenheter. Tidigare forskning 
visar att personers egna upplevelser av sin ohälsa/sjukdom samt familjemedlemmars 
föreställningar om en depressiv familjemedlems ohälsa/sjukdom inte alltid beaktas i vården. 
Genom att få ta del av föreställningar om den egna ohälsan/sjukdomen hos personer med 
depressionssjukdom samt familjemedlemmarnas föreställningar, tror vi att denna studie kan 
bidra till en ökad medvetenhet hos vårdgivarna. Denna medvetenhet leder förhoppningsvis till 
att patienters delaktighet och inflytande i sin egen vård stärks och att familjemedlemmar i 
största möjliga utsträckning görs delaktiga samt att arbetssätt i förlängningen förändras. Detta 
kan bland annat ske genom utvecklandet av ett ramverk för interventioner. 
 
5.8 Tänkt redovisning 
Studierna kommer att redovisas i magisteruppsatser. Vår förhoppning är även att kunna 
publicera våra studier som en gemensam eller två individuella vetenskapliga artiklar i en 
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vetenskaplig tidskrift. Studierna kommer även att redovisas för Psykiatriförvaltningens 
ledningsgrupp, Kalmar läns landsting. 
 

5.9 Tidsplan 

Båda studierna planeras vara färdiga januari 2014. Datainsamling samt analys, resultat och 
diskussion kommer att ske under tiden september 2013 - januari 2014. 
Kontakt med 1:a linjechef för öppenvårdsmottagning planeras ske under juni månad och 
förhoppningen är att kunna skicka ut informationsbrev till tilltänkta informanter under augusti 
månad för att bestämma tid till intervjuer som planeras ske under september och oktober 
månad



  
 

11 
 

Referenser 
 
Allan, J. & Dixon, A. (2009). Older women´s experiences of depression: a hermeneutic 
phenomenological study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16, 865-
873. 
 
American Psychiatric Association (2000). MINI-D IV – Diagnostiska kriterier enligt 
DSM-IV. Danderyd: Pilgrim Press. 
 
Andersen, T. (2003). Reflekterande processer: samtal och samtal om samtalen. 
Stockholm: Mareld. 
 
Badger, T. A. (1996). Living with depression: family member’s experiences and 
treatment needs. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 34, 21–9. 
 
Bateson, G. (1998). Mönstret som förbinder. Stockholm: Mareld. 
 
Benzein, E., Hagberg, M., Saveman, B.-I.& Syrén, S. (2010). Familjefokuserad 
omvårdnad – ett strategidokument. Kalmar: Repro Linnéuniversitetet. 
 
Benzein, E. Hagberg, M. & Saveman, B.-I. (2008). Being appropriately unusual - a 
challenge for nurses in health promoting conversations with families. Nursinginquiry, 
15, 106-115. 
 
Chekol, I.-M. (2012). Fenomenografi. I: Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B.(red). 
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. Sid. 
95-108. 
 
Chen, R., Wei, L., Hu, Z., Qin, X., Copeland, J. R. & Hemingway, H. (2005) 
Depression in older people in rural China. Archives of Internal Medicine, 165 , 2019-
2025 
 
Dahlberg, K.& Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: 
Liber. 
 
Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O & Fagerberg, I. (2003). Att 
förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Feryad, A. H. & Cochrane, R. (2002). Depression in South Asian women: Asian 
women´s beliefs on causes and cures.  Mental Health, Religion & Culture. 5(3), 285-
311. 
 
Fu, C.-M. & Parahoo, K. (2009). Causes of depression: perceptions among people 
suffering from depression.  Journal of Advanced Nursing. 65(1), 101-109.  
 
Hedelin, B. & Jonsson, I. (2003). Mutuality as background music in women´s lived 
experience of mental health and depression.  Journal of Psychiatric and Mental Health 
Nursing. 10, 317-322 
 



  
 

12 

Hedman Ahlström, B., Skärsäter, I. & Danielsson, E. (2007). Major depression in a 
family: What happens and how to manage - a case study. Issues in Mental Health 
Nursing. 28(7), 691-706. 
 
Hedman Ahlström, B., Skärsäter, I. &Danielsson, E. (2009). Living with major 
depression: experiences from families´ perspectives. Scandinavian Journal of Caring 
Sciences. 23(2), 309-316. 
 
Hirschfeld, R. M., Montgomery, S. A., Keller, M. B., Kasper, S., Schatzberg, A. F., 
Möller, H.-J. & Bourgeois, M. (2000). Social functioning in depression: a 
review.Journal of Clinical Psychiatry. 61, 268–275. 
 
Kleinman, A. (1988). The Illness Narratives - suffering, healing and the human 
condition. USA: Basic Books. 
 
Kornstein, S. G., Schatzberg, A. F., Thase, M. E., Yonkers, K. A., McCullough, J. P., 
Keitner, G. I. & Keller, M. B. (2000). Gender differences in chronic major and double 
depression.  Journal of Affective Disorders. 60(1), 1–11. 
 
Kvale, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Langa, K. M., Valenstein, M. A., Fendrick, A. M., Kabeto, M. U. & Vijan, S. (2004). 
Extent and cost of informal caregiving for older Americans with symptoms of 
depression. American Journal of Psychiatry. 161(5), 857–863. 
 
Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Law, J., Laidlaw, K. & Peck, D. (2010). Is Depression Viewed as an Inevitable 
Consequence of Age? The “Understandability Phenomenon” in Older People. Clinical 
Geronologist, 33, 194-209. 
 
Marton, F. (1981). Phenomenography - Describing Conceptions of the World around us. 
Instructional science.10, 177-200. 
 
Marton, F. & Booth, S. (2000) Om lärande. Studentlitteratur: Lund. 
 
McCloughen, A., Gillies, D. & O´Brien, L. (2011).Collaboration between mental health 
consumers and nurses: Shared understandings, dissimilar experiences. International 
Journal of Mental Health Nursing. 20, 47-55. 
 
Mårtensson, B. & Åsberg, M. (2009). Förstämningssyndrom. I L., Ekselius, J., 
Herlofson, L.-G., Lundh, A., Lundin, B., Mårtensson, & M, Åsberg. (Red.), Psykiatri. 
(s.305-334). Lund: Studentlitteratur. 
 
Naeem, F., Ayub, M., Kingdon, D. & Gobbi, M. (2012). Views of Depressed Patients in 
Pakistan Concerning Their Illness, It´s causes, and Treatments. Qualitive Health 
Research. 22(8), 1083-1093. 
 



  
 

13 

Sandberg, J. G., Miller, R. B. & Harper, J. M. (2002). A qualitative study of marital 
processand depression in older couples. Family Relations. 51, 256-264. 
 
Sewitch, M. J., McCusker, J., Dendukuri, N. &Yaffe, M. J. (2004). Depression in frail 
elders: Impact on family caregivers. International Journal of Geriatric Psychiatry.19, 
655-665. 
 
Skärsäter, I., Dencker, K., Bergbom, I., Häggtröm, L. & Fridlund, B. (2003a). Women’s 
conceptions of coping with major depression in daily life: a qualitative, salutogenic 
approach. Issues in MentalHealth Nursing. 24. 419-439. 
 
Skärsäter, I., Dencker, K., Bergbom, I., Häggström, L. & Fridlund, B. (2003b). A 
salutogenetic perspective on how men cope with major depression in daily life, with the 
help of professional and lay support. International Journal of Nursing Studies. 40, 153-
162. 
 
Sjöström, B. & Dahlgren, L-O. (2002). Applying phenomenography in nursing 
research. Journal of Advanced Nursing. 40(3), 339-345. 
 
Socialstyrelsen (2010). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 
- stöd för styrning och ledning. Västerås: Edita Västra Aros. 
 
Sullivan, P. F., Neale, M. C. & Kendler, K. S. (2000). Genetic epidemiology of major 
depression: review and meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 157, 1152-62. 
 
Uljens, M. (1989). Fenomenografi - forskning om uppfattningar. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Van Wijngaarden, B., Schene, A. H. &Koeter, M. W. J. (2003). Family caregiving in 
depression: impact on caregivers´daily life, distress, and help seeking. Journal 
ofAffective Disorders.81,  211-222. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk - 
samhällsvetenskaplig forskning. [Elektronisk].Riktlinjer. Stockholm, Vetenskapsrådet. 
Tillgänglig: [2013-02-16] 
www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf 
 
 
Vollmann, M., Scharloo, M., Salewski, C., Dienst, A., Schonauer, K. & Renner, B., 
(2010). Illness representations of depression and perceptions of the helpfulness of social 
support: comparing depressed and never-depressed persons. Journal of Affective 
Disorders. 125, 213-220. 
 
World Health Organisation (WHO). (2011). Depression. Geneva: World Health 
Organisation. 
 
Wright, L.M.&Leahey, M. (1994). Calgary Family Intervention Model: One way to 
think about change. Journal of Marital and Family Therapy.20, 381-395. 
 



  
 

14 

Wright, L. M. &Leahey, M. (2009).  Nurses and families.  A guide to family assessment 
and intervention. Philadelphia: Davis Company. 
 
Wright, L. M., Watson, W. L. & Bell, J. M. (1996). Beliefs - The heart of healing in 
families and illness. USA: Basic Books. 
 
Wright L. M., Watson, W. L.& Bell, J. M. (2011). Familjefokuserad omvårdnad. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Wright, L. M.& Bell, J. M. (2009). Beliefs and Illness. A Model for Healing. Calgary: 
4th Floor Press, Inc. 
 
Xie, L.-Q., Zhang, J.-P., Peng, F.&Jiao, N.-N. (2010). Prevalence and related 
influencing factors of depressive symptoms for empty-nest elderly living in the rural 
area of YongZhou, China. Archives of Gerontology and Geriatrics. 50(1), 24-29. 
 
Zeng, W., North, N. & Kent, B. (2012). A framework to understand depression among 
older persons. Journal of Clinical Nursing. 21, 2399-2409. 
 
Öqvist, O. (2011). Systemteori i praktiken - konsten att lösa problem och nå resultat. 
Mölnlycke: Elanders AB.



  
 

I 

     Bilaga 1 
 
Diagnostiska kriterier för depression enligt DSM-IV 
 
Egentlig depression 
 
A Minst fem av följande symtom har förekommit under samma 

tvåveckorsperiod. Detta har inneburit en förändring av personens tillstånd. 
Minst ett av symtomen (1) nedstämdhet eller (2) minskat intresse eller 
glädje måste föreligga.  

 
Obs: Inkluderar ej symtom som uppenbart beror på somatisk sjukdom/skada eller på  
stämningskongruenta vanföreställningar eller hallucinationer. 
 

(1) nedstämdhet under större delen av dagen, så gott som dagligen, vilket bekräftas 
antingen av personen själv (t ex känner sig ledsen eller tom) eller av andra (t ex 
ser ut att vilja gråta) Obs: hos ungdomar och barn kan irritabilitet förekomma. 
klart  

(2) klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter 
under större delen utav dagen, så gott som dagligen (vilket bekräftas av antingen 
personen själv eller av andra) 

(3) betydande viktnedgång (utan att avsiktligt bantning) eller viktuppgång (t ex mer 
än 5% förändring av kroppsvikten under en månad), eller minskad alternativt 
ökad aptit nästan dagligen. Obs! Ta också med i beräkningen om förväntad 
viktökning hos barn uteblivit. 

(4) sömnstörning (för lite eller för mycket sömn varje natt) 
(5) psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen (observerbar för 

omgivningen och inte enbart en subjektiv upplevelse av rastlöshet eller tröghet) 
(6) svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen 
(7) känslor av värdelöshet eller överdrivna eller inadekvata skuldkänslor (vilka kan 

ha vanföreställningskaraktär) nästan dagligen (inte enbart självförebråelser eller 
skuldkänslor över att vara sjuk) 

(8) minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet så gott som 
dagligen (vilket bekräftas antingen av personen själv eller av andra) 

(9) återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö), återkommande 
självmordstankar utan konkreta planer, gjort självmordsförsök eller har planerat 
för självmord 

 
 
B    Symtomen uppfyller inte kriterierna för blandepisod mani/depression (sid. 126). 
 
C   Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete,                          
socialt eller andra viktiga avseenden. 
 
D   Symtomen beror inte direkt på fysiologiska effekter av någon substans (till 
exempelmissbruksdrog, medicinering) eller av somatisk sjukdom/skada. 
 
E   Symtomen förklaras inte bättre med sorgereaktion, den depressiva symtomatologin 
har varat längre än två månader efter en närståendes bortgång eller karaktäriseras av 



  
 

II 

påtaglig funktionsförsämring, sjuklig upptagenhet av värdelöshetskänslor, 
självmordstankar, psykotiska symtom eller psykomotorisk hämning. 
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     Bilaga 2 
Informationsbrev till informanter 
 
Förfrågan om deltagande i en studie 
 
Ett forskningsprojekt har påbörjats med syfte att utforska föreställningar kring den egna 
ohälsan bland personer med depressionssjukdom. Vår förhoppning är att det ska leda till 
att patienters delaktighet och inflytande i sin egen vård stärks och att familjemedlemmar 
i största möjliga utsträckning görs delaktiga samt att arbetssätt i förlängningen 
förändras. 
 
Om Du samtycker till att delta i studien skriver du ditt namn och telefonnummer på den 
bifogade blanketten. Lägg sedan blanketten i svarskuvertet och skicka det till 
adressaten. Du kommer därefter att bli kontaktad för att bestämma när intervjun kan äga 
rum. 
 
Deltagande i studien är helt frivilligt. Även om du vill vara med nu kan deltagandet när 
som helst avbrytas, alltså närhelst du själv önskar. Oavsett om du väljer att delta eller 
inte, eller om du väljer att avbryta ditt deltagande kommer det inte att påverka din 
framtida vårdkontakt inom hälso- och sjukvården. Har du frågor, hör gärna av dig till 
mig på telefonnumret eller mailadressen nedan. Annars hör jag av mig till dig så att vi 
kan komma överens om när och var vi ska träffas. 
 
Intervjun tar cirka en timma och kommer att spelas in för att inget av det som sägs ska 
gå förlorat eller glömmas bort. Det är endast jag och min handledare som kommer att 
lyssna på bandet och i övrigt kommer det att förvaras så att inga obehöriga kommer åt 
det. Inga personnamn eller andra detaljer som kan röja din identitet kommer att finnas 
med på några utskrifter. Det innebär att ditt namn eller detaljer som kan röja din 
identitet inte kommer att användas. 
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     Bilaga 3 
Informationsbrev till informanter 
 
Förfrågan om deltagande i en studie 
 
Ett forskningsprojekt har påbörjats med syfte att utforska föreställningar om den sjukes 
psykiska ohälsa hos familjemedlemmar till personer med depressionssjukdom. Vår 
förhoppning är att det ska leda till att patienters delaktighet och inflytande i sin egen 
vård stärks och att familjemedlemmar i största möjliga utsträckning görs delaktiga samt 
att arbetssätt i förlängningen förändras. 
 
Om Du samtycker till att delta i studien skriver Du Ditt namn och telefonnummer på 
den bifogade blanketten. Lägg sedan blanketten i svarskuvertet och skicka det till 
adressaten. Du kommer därefter att bli kontaktad för att bestämma när intervjun kan äga 
rum. 
 
Deltagande i studien är helt frivilligt. Även om Du vill vara med nu kan deltagandet när 
som helst avbrytas, alltså närhelst Du själv önskar. Oavsett om Du väljer att delta eller 
inte eller om Du väljer att avbryta Ditt deltagande kommer det inte att påverka Er 
framtida vårdkontakt inom hälso- och sjukvården. Har Du frågor, hör gärna av Dig till 
mig på telefonnumret eller mailadressen nedan. Annars hör jag av mig till Dig så att vi 
kan komma överens om när och var vi ska träffas. 
 
Intervjun tar cirka en timma och kommer att spelas in för att inget av det som sägs ska 
gå förlorat eller glömmas bort. Det är endast jag och min handledare som kommer att 
lyssna på bandet och i övrigt kommer det att förvaras så att inga obehöriga kommer åt 
det. Inga personnamn eller andra detaljer som kan röja Din identitet kommer att finnas 
med på några utskrifter. Det innebär att Ditt namn eller detaljer som kan röja Din 
identitet inte kommer att användas. 
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Författare och 
år 

Tidsskrift, titel Syfte Metod Resultat 

1 Allan, J. & Dixon, 
A. (2009). 

Journal of Psychiatric 
and Mental Health 
Nursing. Older 
women´s experiences 
of depression: a 
hermeneutic 
phenomenologicalstudy 

Beskriva hur det är för 
fyra äldre kvinnor att 
leva med depression. 

En hermeneutisk 
fenomenologisk 
undersökning. 
Halvstrukturerade 
intervjuer.  

Resultaten visade att depression hade en stor påverkan på kvinnors föreställningar 
om sig själva, vilket resulterar i en självförakt och en känsla av misslyckande. 
Deltagarna beskrev hur deras självförakt fick dem att tro att andra människor tyckte 
illa om dem, vilket ledde till tillbakadragande. Deras oförmåga att knyta an bidrog 
till känsla av ensamhet och isolering. Dessa kvinnor kunde lättast prata med andra 
människor när de möttes med förståelse.  
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Journal of psychosocial 
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health services. Living 
with depression: family 
member´s and 
treatment needs. 

Undersöka på vilket 
sätt familjen påverkas 
då en nära anhörig 
drabbas av 
depressionssjukdom. 

Intervjuer Familjens socialpsykologiska förändringsprocess innefattande  kognitiva och 
beteendemässiga förändringar framkom. Familjemedlemmar saknade ofta 
information om symptom på depression och behandling alternativ. Familjer 
behövde information om hur man kan underlätta kommunikationen, minska 
negativa interaktioner, och hantera stigmatisering, och krävde hjälp att få ett nytt 
perspektiv, att flytta ansvaret till sjuka medlem att ta hand om sig själv, och att 
omforma relationer.  

3 Feryad, A.H & 
Cochrane, R. (2002). 

Mental Health, 
Religion & Culture. 
Depression in South 
Asian women: Asian 
women´s beliefs on 
causes and cures.   

Att utforska 
upplevelser, känslor 
och föreställningar 
kring orsaker till och 
botemedel mot 
depression hos 
sydasiatiska kvinnor.  

Intervjuer med 
patienter och 
närstående. 

Resultatet visar att det krävs förståelse för patenters erfarenhet av konfliktfulla 
kulturella förväntan. Samt att det måste tas i beaktande att skilja mellan 
psykosociala, spirituella, fysiska hälsoproblem och språkförbistringar, då detta var 
centralt i kvinnornas upplevelse av depressionssjukdomen. 

4 Fu, C-M., &Parahoo, 
K. (2009).  

Journal of Advanced 
Nursing.Causes of 
depression: perceptions 
among people 
suffering from 

Att undersöka 
uppfattningar av orsak 
till depressionssjukdom 
bland Taiwaneser, som 

Kvalitativa, 
narrativa intervjuer. 
40 deltagare. 

Uppfattningarna om att orsaken till depression ligger i den sociala och kulturella 
kontexten delades av informanterna. Huvudfynden i studien var att orsaker till 
depression beror på; den äktenskapliga relationen, konflikter inom familjen, 
ändrade livsvillkor samt tidigare livserfarenheter. Kvinnorna menade dessutom att 



  
 

VI 

depression.   befinner sig i 
återhämtningsfasen 
från 
depressionssjukdom. 

 

depressionen orsakades av de dominanta äkta männen, som vägrade dela den 
traditionella rollen i hemmet, med att ta hand om barnen samt hushållet. Detta 
ledde till att kvinnorna upplevde sig socialt isolerade. 

5 Hedelin, B. & 
Jonsson, I. (2003).  

Journal of Psychiatric 
and Mental Health 
Nursing. Mutuality as 
background music in 
women´s lived 
experience of mental 
health and depression.  

Att erhålla en djupare 
förståelse av psykisk 
ohälsa genom äldre 
kvinnors levda 
erfarenhet av psykisk 
ohälsa och depression. 
 

 

Fenomenologisk 
ansats. 
Intervjuer. 

När kvinnornas existens och värde blev bekräftade i relation till sig själva och 
andra, upplevdes välbefinnande. När kvinnornas värde och självkänsla i relation till 
sig själva och andra hotades, resulterade måendet i en nedåtgående spiral. 
Metaforiskt beskrivet: det gemensamma blev bakgrundsmusiken i kvinnornas liv. 
Psykiatrisjuksköterskan måste vara medveten om att sina egna attityder, beteende 
och uppträdande då dessa ger patienten ett kvitto på individens känsla av antingen 
värde eller värdelöshetskänslor. 

6 Hedman Ahlström, 
B., Skärsäter, I., & 
Danielsson, E. 
(2007).  

Issues in Mental Health 
Nursing. Major 
depression in a 
family: What happens 
and how to manage - a 
case study.  

Beskriva vad som 
händer och hur man 
hanterar 
depressionssjukdom i 
en familj. 

Narrativa intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

6 teman: Den smygande inkräktaren, Att sakta röra sig mot hjälplöshet, Rädda 
situationen, Skydda sig själv och andra, Förmedla saker som är bortom ord samt 
Spridning av skuggor. Familjemedlemmarna hade totalt olika uppfattningar om 
orsaken till depressionssjukdomen och dess inverkan på familjen. De hade 
dessutom skilda sätt att hantera situationen på. 

7 Hedman Ahlström, 
B., Skärsäter, I., & 
Danielsson, E. 
(2009).  

Scandinavian Journal 
of Caring Sciences,  
Living with major 
depression: experiences 
from families´ 
perspective. 

Beskriva hur det är att 
leva med depression 
inom familjen. 

Narrativa 
gruppintervjuer, där 
sju familjer deltog, 
totalt arton 
deltagare.  
Kvalitativ tematisk 
innehållsanalys. 

Familjerna, dels som enhet, dels individuellt, hade egna sätt att hantera och finna 
tillfredsställelse inom ramen av möjligheter. De upplevde prövningar. Barnen 
uppmärksammade sin förälders depression och involverades genom att hantera det 
dagliga livet och påverkades känslomässigt av situationen. Detta legitimerar 
behovet att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal anammar familjeperspektivet 
och inkluderar hela familjen genom att tillvarata familjens erfarenheter. 

8 Hirschfeld, R. M., 
Montgomery, S. A., 
Keller, M. B., 
Kasper, S., 
Schatzberg, A. F., 
Möller, H-J, Healy, 
D., Baldwin, D., 

Journal of Clinical 
Psychiatry. Social 
functioning in 
depression: a review.  

Att redovisa 
tillgängliga data om 
sociala funktioner i 
samband med 
depression. 

Litteraturstudie 
1988-1999. 

Depression förknippas ofta med betydande och genomgripande försämringar i den 
sociala funktionen. Såväl farmakologiska som psykoterapeutiska metoder kan ha 
gynnsam effekt och förbättra sociala försämringar. 
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Belysa skillnader 
mellan kvinnor och 
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depressionssjukdom. 

Kvantitativ studie. 
Självskattningsinstr
ument användes. 

Kronicitet av depression tycks påverka kvinnor mer än män, vilket visade sig i 
tidigare insjuknadeålder, större familjehistoria av affektiva störningar, större 
symptomrapportering, sämre social anpassning och sämre livskvalitet. 

10 Langa, K. M., 
Valenstein, M. A., 
Fendrick, A. M., 
Kabeto, M. U., &Vijan, 
S. (2004). 

American Journal of 
Psychiatry. Extent and 
cost of informal care-
giving for older 
Americans with symptoms 
ofdepression.  

Att undersöka om äldre 
människor tror att 
depression är en naturlig 
del av åldrandet. 

Empirisk studie. 
Kvantitaiv studie. 

Resultatet visar att äldre människors föreställning kring depressionssjukdom är att 
symptom på denna sjukdom är en oundviklig konsekvens av i naturliga åldrandet. 

11 Law, J., Laidlaw, K., & 
Peck, D. (2010).  

Clinical 
Geronologist. Is 
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Inevitable 
Consequence of Age? The 
“UnderstandabilityPheno
menon” in OlderPeople. 

Utvärdera  förekomsten av 
"begriplighet av 
fenomenet" hos äldre och 
utvärderingav attityder till 
depression hos 
deprimerade och icke-
deprimerade äldre. 

Flera frågeformulär 
varav forskaren 
utformat ett själv 
ifylldes utav 52 
deltagare. Dataanalys 
genomfördes med 
SPSS. 

"Begriplighet fenomenet" var inte relaterat till depression utan till äldre människors 
föreställningar om sitt eget åldrande. Fenomenet stöddes av de äldsta gamla och 
särskilt de som lever ensamma. 
Deprimerade och icke-deprimerade äldre delade uppfattningen att depression är en 
oundviklig konsekvens av ålderdom.  

12 McCloughen, A., 
Gillies, D., & O´Brien, 
L. (2011). 
Collaboration between 

International Journal of 
Mental Health Nursing, 
Collaboration between 
mental health consumers 

Att identifiera om 
patienter och 
sjuksköterskor inom 
psykiatrisk rehabilitering 

Intervjuer med 
fokusgrupper och 
enkäter. 

Resultatet visar att även om patienterna och sjuksköterskorna konceptualiserade 
samarbetet på ett liknande sätt, så  fanns en skillnad i deras levda erfarenhet. En 
gemensam uppfattning om varandras kunskap och expertis är nödvändig för ett 
framgångsrikt samarbete. 
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syften: Att utveckla 
kulturellt känsligt KBT. 
Det andra syftet var att 
fastställa huruvida KBT 
kunde vara effektivt, 
tillgängligt och accepterat 
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Intervjuer. Patienterna hade väldigt liten kunskap om psykiska sjukdomar, rent generellt, och 
framförallt kring depression. Patienterna trodde att psykiska sjukdomar var ett resultat 
av stress eller trauma samt att endast mediciner kunde hjälpa dem. Patienterna hade 
ingen kunskap om psykologer eller psykoterapi.  

14 Sandberg, J. G., Miller, 
R. B., & Harper, J. M. 
(2002).  

Family Relations. 
A qualitative study of 
maritalprocess 
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Utforska äldre pars 
erfarenheter och 
upplevelse av depression 
och dess påverkan på 
äktenskapet. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 26 par. 

Studien visar att det upplevdes att det blev problem i kommunikationen samt att det 
blev svårigheter att hantera problem som uppstod. Person med depressionssjukdom 
upplevde sig isolerad och missförstådd, och partnern upplevde förvirring och 
frustration. 

15 Sewitch, M. J., 
McCusker, J., 
Dendukuri, N., &Yaffe, 
M. J. (2004).  

International Journal of 
Geriatric Psychiatry, 
Depression in frail elders: 
Impact on family 
caregivers.  

Att undersöka sambandet 
mellan depression bland 
medicinskt sjuka, svaga 
äldre och anhörigvårdare 
"timmar av vård, 
hälsotillstånd och 
livskvalitet. 

En tvärsnittsstudie av 
193 anhörigvårdare till 
äldre som behandlats 
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anhörigvårdare till 
deprimerade och 
anhörigvårdare till 
icke-deprimerade. 

 

Anhörigvårdare till deprimerade utförde mer vård och uppvisade sämre mental hälsa 
och lägre mått av livskvalitet. Psykosocialt stöd kan behövas för anhörigvårdare till 
deprimerade seniorer. 
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Fyra beskrivande kategorier framkom: självläkning, styrhjälp, emottagande av socialt 
stöd och att finna mening. Under arbetet att ta sig ur depressionen behövde kvinnorna 
genomgå en övergång som omfattar både en kognitiv och en känslomässig förståelse 
som de efter hand översatte till hälsorelaterade åtgärder. Uppgiften att psykiatriska 
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de omständigheter som bemyndigar dessa kvinnors start av övergångsprocessen, 
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med en metod 
inspirerad av 
fenomenografi. 

Fyra beskrivande kategorier framkom: att bli avlastad, återställande av egen hälsa, 
känsla av delaktighet, och att finna en mening. En man får hjälp och stöd av 
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plats i det offentliga rummet. För att hjälpa honom göra det är visst stöd viktigt, och 
en viktig uppgift för sjuksköterskan är därför att stödja honom att upprätthålla sitt 
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familj, adoption och 
tvillingstudier som 
uppfyllde vissa 
inklusionskriterier. 
Kvantitativ 
sammanfattande 
statistik. 
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genetiska eller miljömässig påverkan enbart, utan snarare från båda. Dessa resultat är 
särskilt konsekvent i alla urval och metoder och kommer sannolikt att vara allmänt 
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förälder drabbats av depression. 



  
 

X 

caregivers´daily life, 
distress, and help seeking. 

20 Vollmann M., Scharloo 
M., Salewski C., Dienst 
A., Schonauer K., 
Renner B., (2010). 

Journal of Affective 
Disorders. Illness 
representations of 
depression and 
perceptions of the 
helpfulness of social 
support: comparing 
depressed and never-
depressed persons. 

Sjukdomsframställan vid 
depression och 
uppfattningar om lämpligt 
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existerar och kan vara orsak till problematiska sociala interaktioner mellan 
deprimerade patienter och personer inom deras sociala nätverk. Terapeutiska 
interventioner bör ta upp frågan om motstridiga uppfattningar och uppmuntra 
deprimerade patienter att erkänna och diskutera detta ämne i sitt sociala nätverk. 

21 Xie, L-Q., Zhang, J-P., 
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Archives of Gerontology 
and Geriatrics. Prevalence 
and related 
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depressive symptoms for 
empty-nest elderly living 
in the rural 
area of YongZhou, China. 

För att klargöra 
förekomsten av depression 
bland äldre utan 
hemmaboende barn på 
landsbygden i Yongzhou, 
Hunan och utvärdera 
effekterna av socialt stöd, 
copingvariant  och 
sociodemografiska 
faktorer- 

Enkätundersökning 
genomfördes med 415 
äldre personer. 

Den bestämda förekomsten av depressiva symtom var 74,46%. Gruppen hade högre 
nivåer av depression jämfört med en grupp med hemmaboende barn. Multivariat linjär 
regressionsanalys visade samband mellan depressiva symtom och negativa 
copingvariant, stödutnyttjande, religion, ekonomisk status, civilstånd och subjektivt 
stöd. Resultaten tyder på att strategin att minska depression hos äldre med utflyttade 
barn kan påverkas av samhället, byns kommitté, familjemedlemmar och tom den äldre 
själva, vilket effektivt kan kontrollera förekomsten av depression. 

22 Zeng, W., North, N., & 
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Att utveckla ett 
förklarande ramverk för 
att förstå depression bland 
kinesiska äldre personer i 
kommunala bostäder i 
Macau. 

Kvalitativa och 
kvantitativa metoder 
(blandade metoder) 
användes för att samla 
in data från 31 
deltagare mellan 2007-
2009 i Macau. 

Fyra kategorier av faktorer relaterade till depression framkom: (1) negativa tankar, (2) 
fysiska begränsningar och klagomål, (3) nuvarande levnadsförhållanden och socialt 
stöd och (4) tidigare erfarenheter. Varje kategori interagerar med de andra och, 
följaktligen, en kategori både påverkar och påverkas av andra. Kategorierna fångade 
deltagarnas livslånga svårigheter och bio-psyko-social-kulturella handikapp som låg 
till grund för deras negativa tankar. Konsekvenserna och effekterna av deras negativa 
tankar verkar upprätthålla depression. Slutsats. Bland annat visar denna studie 
potentialen i att införliva psykosociala omvårdnadsåtgärder som en terapeutisk metod 
på egen hand eller som ett komplement till annan behandling. 

 


