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Sammanfattning 
Bakgrund: Fler människor drabbas av depression, till följd av detta blir fler personer 
anhöriga till individer med depression. Anhöriga blir i olika utsträckning påverkade av 
detta, vilket vi vill undersöka med vår studie. 
Syfte: Syftet med studien är att belysa upplevelsen av att vara anhörig till en person 
med depression.  
Metod: Systematisk litteraturstudie utifrån 8 artiklar av kvalitativ samt kvantitativ 
ansats. 
Resultat: Studiens resultat visar på förändringar i upplevelse och vardag för anhöriga 
som lever nära en deprimerad. Studien utmynnade i följande kategorier Att inte förstå, 
Depressionens påverkan på den anhörige, Anhörigas upplevelse av kommunikation, 
Sätta sig själv i andra hand samt Ta på sig för mycket. Påverkan av relationer i olika 
aspekter upptäcktes. Att anhöriga ofta sätter sina egna behov åt sidan är ett utmärkande 
resultat för studien. Kommunikation upplevs som en stor del i förmågan att förstå den 
deprimerade och på så sätt uppleva en ökad känsla av sammanhang för den anhörige. 
Slutsats: Att vara anhörig till en deprimerad är utmanande på många områden, inte 
minst när det gäller svårigheten i att prioritera mellan sig själv och patienten. Vi anser 
efter studiens gång att mer forskning bör ske för att bistå med kunskap och underlätta 
anhörigas situation. 
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1 Inledning 
Anhöriga är en stor grupp inom den svenska sjukvården som ofta hamnar i skuggan av 

patienten. Utifrån deras utsatta situation finner vi det viktigt att utforska denna grupp 

ytterligare. Psykisk ohälsa ökar, i synnerhet depression (Läkemedelsverket[LV], 2006) 

och vi har under vår utbildningstid uppmärksammat att många anhöriga upplever en oro 

och maktlöshet i frågan om att bemöta och hantera det faktum att en familjemedlem har 

drabbats av sjukdomen depression. Utifrån detta vill vi undersöka hur anhöriga till 

patienter med depression upplever sin livssituation utifrån vetenskapliga studier.  

 

2 Bakgrund 
 
2.1 Depression 
 

2.1.1 Prevalens 
Enligt World Health Organization (WHO, 2012) lider uppemot 350 miljoner personer 

världen över av depression. Trots den kunskap som finns idag är det endast 50 procent 

som får en adekvat behandling och i vissa länder mindre än tio procent. Detta på grund 

av bl.a. brist på resurser, otillräckligt utbildad personal samt social stigmatisering 

gällande psykisk ohälsa (WHO, 2012).  

     Depression är en av de stora folksjukdomarna i Sverige (Socialstyrelsen[SoS]; 2010; 

LV, 2006) och den drabbar personer i alla åldrar. Man räknar med att cirka 5 procent av 

Sveriges befolkning lider av depression (LV, 2006). Minst 25 procent av alla kvinnor 

och 15 procent av alla män kommer någon gång i livet att få en behandlingskrävande 

depression (SoS, 2010; LV, 2006).  

     En depression är ett allvarligt sjukdomstillstånd som kan medföra stora svårigheter 

med att klara av vardagen och en försämrad livskvalitet (SoS, 2010; WHO, 2012).  

 

2.1.2  Sjukdomen  
Anhöriga kan vara en del i den diagnostiska processen då de kan bidra med 

betydelsefull information kring exempelvis ärftliga faktorer samt patientens 

beteendemönster (SoS, 2010). (LV, 2006). Beroende på depressionens svårighetsgrad 

påverkas anhöriga i olika omfattning. De symptom som tillhör depression är bland annat 

nedstämdhet, bedövat känsloliv, skuldkänslor och sömnstörningar. Även 

självskadebeteenden kan förekomma och symptom som värk, trötthet, magbesvär, 

viktnedgång (LV, 2006; WHO, 2012). 
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Det finns ett antal behandlingsmetoder som används för att behandla depression, de 

vanligaste är psykologisk behandling så som KBT, läkemedelsbehandling samt ECT  

En kombination av två eller flera behandlingar är vanligt (SoS, 2010; LV, 2006; WHO, 

2012).   

 

2.2 Anhöriga  
Enligt Dahlberg och Segesten (2011) kan patientens anhöriga benämnas som 

närstående, familj eller släkt. Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är närstående den 

person som blir vald som närstående av patienten, vidare måste den valda acceptera den 

nya rollen. Den av patienten valda person kan vara partner, förälder, barn, släkting eller 

vän. Även om patienten väljer närmast anhörig kan den anhörige inte ställa krav på 

vården då det inte finns någon lag som stödjer detta. Undantag är om patienten inte har 

möjlighet att ta emot information. Närmast anhörig finns till för att bland annat 

underrätta eventuella förändringar om patientens mående (Dahlberg & Segesten, 2011). 

     Författarna till denna studie har valt att benämna alla närstående till exempel partner, 

barn, släktning eller vän  som anhöriga. Den depressionsdrabbade benämns som patient, 

och i alla anhörigsituationer som beskrivs, exkluderas sjuksköterskans perspektiv då 

syftet inte inkluderar dessa. 

     Ofta påverkas anhöriga av patientens tillstånd, vilket gör att de kan ha behov av att 

vara med i planering samt behöva få egen kunskap för att kunna hantera de belastningar 

som kan upplevas tillkomma (SoS, 2010; LV, 2006). Bristande kunskap beskrivs som 

en börda i anhörigas upplevelse för att förstå sin situation och vad de har för 

begränsningar i att hjälpa patienten (Hedman, Ahlström, Skärsäter & Danielson, 2009).  

     Anhöriga är ofta ett grundläggande stöd till personer med depression. I vissa 

situationer kan den anhörige rekommenderas att överlåta stöttningen till någon annan . 

Detta är synnerligen viktigt när den anhöriga hälsa äventyras av patientens mående och 

behov (SoS, 2010; LV, 2006). Utifrån att anhöriga påverkas av patientens sjukdom kan 

denna behöva eget stöd samt handledning för att kunna ge stöd till patienten men även 

för att själv må bra. Utifrån de regler och lagar som vården skall följa bör man alltid ta 

hänsyn till patientens integritet och vilja i att involvera anhöriga i sin vårdsituation. 

Utesluter patienten anhöriga utesluter detta inte att psykosocial hjälp kan behövas hos 

den anhöriga (SoS, 2010; LV, 2006). 
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     Anhörigas föreställningar omkring depression är en möjlig orsak till svårigheterna 

kring att acceptera depressionen. Att söka hjälp är också något den deprimerade kan 

undvika på grund av föreställningar vilket kan leda till ett förvärrat tillstånd och 

ytterligare prövningar för anhöriga (Radfar, Ahmadi, Fallahi & Khoshknab, 2013). 

Föreställningar är grunden i hur människor upplever olika sjukdomstillstånd, både de 

man hade innan sjukdomen började samt de som uppkommit under sjukdomstiden 

(Wright, Watson & Bell, 2006).  

     Möjligheten till en noggrann planering i familjen påverkas negativt av den 

deprimerades sjukdom, vilket kan leda till kaos i familjens normala rytm (Radfar et al. 

2013). Anhöriga kan känna att de vill hjälpa sin deprimerade förälder men att 

osäkerheten för hur de ska hjälpa tar över (Hedman et al. 2009). Osäkerhet i det dagliga 

livets aktiviteter gav en ostabil atmosfär i familjen. Vissa familjemedlemmar upplever 

stor frustration över sin situation och klarar inte av att stanna. De lämnar relationen på 

grund av osäkerhet kring vad de är kapabla till att ge i relationen (Hedman et al. 2009). 

     Utifall ingenting ändras i situationen för anhöriga finns en risk att alla i familjen 

upplever depressionen som energikrävande och att de själva blir orkeslösa. Hela 

familjen kan uppleva sig inaktiv, följden av detta blir energibrist till att planera 

aktiviteter med familjen (Hedman et al. 2009). Anhöriga som lever tillsammans med en 

person med depression upplever ofta en låg känsla av välbefinnande samt en hög känsla 

av ångestsymtom. Till följd av detta kan anhöriga utveckla en depression (Radfar et al. 

2013).  

     Anhöriga som sett en förälder genomgå ett självmordsförsök upplever en stark oro 

över vad föräldern gör när de exempelvis är i skolan. Anhöriga riskerar därför att stanna 

hemma från skolan för att försöka underlätta för familjen (Hedman et al. 2009). 

Anhöriga upplever att de får ta ett stort ansvar för sin deprimerade familjemedlem vilket 

kan leda till både psykisk och fysisk utmattning hos de anhöriga (Radfar et al. 2013). 

Mycket uppmärksamhet läggs på den deprimerade och resterande familjemedlemmar 

kan uppleva sig ignorerade (Radfar et al. 2013). 

     Å andra sidan har anhöriga med kunskap kring situationen upplevt att de besitter en 

ökad förståelse för människor i sin omgivning och kan se detta som en lära för livet 

(Hedman et al. 2009).  
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2.3 Upplevelse 
Nationalensyklopin (2015) beskriver begreppet upplevelse som en svårbeskrivbar eller 

oanalyserad känsla. Upplevelse är händelsen man varit med om, som i sin tur påverkar 

ens sätt att vara, känna samt tänka (Egidius, 2008). Upplevelsen av sin situation är 

beroende av föreställningar och två människor upplever aldrig samma sak på liknande 

sätt. Den unika upplevelsen anhöriga har kring patientens sjukdom gör att anhöriga 

påverkas på olika sätt, positivt som negativt (Wright, Watson & Bell, 2006).  

 

3 Teoretisk referensram 
KASAM beskrevs för första gången år 1979 av filosofen Aaron Antonovsky, begreppet 

betyder ”Känsla av sammanhang” (Antonovsky, 2005). Författarna till studien valde 

KASAM som teoretisk referensram utifrån att den väl svarar an till valt syfte.  

Författarna till studien anser att KASAM är en modell som svarar på i vilken grad 

anhöriga har möjlighet att klara sin situation. KASAM kan visa på hur upplevelser 

påverkar den anhörige i den kontext de befinner sig i.  

     Antonovsky (2005) talar om tre teman som ligger till grund för KASAM och genom 

dessa uppnås en helhet, en ”känsla av sammanhang”. Dessa teman är Begriplighet, 

Hanterbarhet samt Meningsfullhet.  

- Begriplighet kan beskrivas som kärnan i KASAM och innebär i vilken 

utsträckning personen i fråga kan förhålla sig till situationen hon står inför.  

- Hanterbarhet beskriver i vilken grad man upplever att hjälp finns att ta tillvara 

på och om den möter upp personliga behov.  

- Meningsfullhet beskrivs som en viktig komponent för att se mening i saker som 

händer, vilket beskrivs öka chansen till att genomgå situationen utan att 

anmärkningsvärt påverkas.  

     En hög känsla av KASAM underlättar vid svåra händelser i livet och hjälper till att 

underlätta situationen då individen kan se en mening i varför händelsen skedde 

(Antonovsky, 2005). 

 

4 Problemformulering 
Anhöriga till patienter med depression träffar vårdpersonal inom den psykiatriska och 

somatiska vården. Antalet som drabbas av depression ökar globalt och i Sverige, utifrån 

detta blir fler personer anhöriga till denna patientgrupp. Depression drabbar så väl 
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patienten som individerna i dennes omgivning, speciellt de anhöriga, detta gör de till en 

utsatt grupp. Sjukdomen påverkar anhöriga på olika sätt beroende på vilken typ av 

symptom patienten har och hur den anhörige upplever dessa. Även KASAM kan 

påverka den anhörigas upplevelsen av patientens sjukdom och symptom. 

Föreställningar är en annan aspekt som kan påverka anhörigas upplevelse av patientens 

sjukdom. 

     Anhöriga behöver hjälp, stöttning och kunskap för att klara den situation de är i och 

det måste sjukvården bidra med. Får den anhörige inte den hjälp den behöver finns det 

en risk att dennes hälsa påverkas/skadas och kan på sikt leda till sjukdom. Utifrån detta 

är anhöriga en ytterst utsatt grupp.   

 

5 Syfte 
Syftet med studien var att belysa upplevelser av att vara anhörig till en person med 

depression.  

 

6 Metod 
Designen för detta arbete var en systematisk litteraturstudie, vilket Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver att systematiskt söka, analysera material, för att sedan 

sammanställa relevant forskning inom ett område till en ny sammanställning. Syftet var 

att det arbete som den systematiska litteraturstudien leder till skall bidra till en inblick i 

det ämne som undersökts. Författarna vill med detta arbete visa på den forskning som 

finns att tillgå utifrån det syfte som valts.  

     Författarna har inspirerats av en induktiv ansats i arbetet, vilken inriktar sig på att 

förutsättningslöst analysera, tolka samt förstå människors upplevelse av omvärlden 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

     Artiklar med kvalitativ samt kvantitativ ansats har använts i resultatet, enligt 

Forsberg och Wengström (2013) anses det belysa fenomenet på en djupare nivå om 

artiklar av olika karaktär använts. 

 
6.1 Inklusions- och exklutionskriterier 
Valda inklusionskriterier var att artiklarna skulle baseras på anhöriga till personer med 

diagnosen depression. Artiklarna skulle vara publicerade mellan årtalen 2005-2015, 
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peer rewived samt skrivna på svenska eller engelska. Alla studier där vuxna utgjorde 

studiepopulationen inkluderades (18+).  

 

6.2 Datainsamlingsmetod 
Artiklar samlades in genom systematisk litteratursökning: ämnesordssökning samt 

fritextsökning. Sökningen var planerad att ske under två veckor och den skedde under 

perioden 2015-03-04 till 2015-03-11 i databaserna Cinahl och PsykInfo. En ytterligare 

sökning i Pubmed utfördes 2015-04-08 för att öka studiens kvalité. Databaser som 

ansågs relevanta var Cinahl, som innehåller omvårdnadsforskning samt PsycInfo som 

inriktar sig mot psykologi (Friberg, 2012). För att få en djupare sökning valde vi även 

att söka i Pubmed som inriktar sig mot medicinsk forskning (Friberg, 2012).  

     Sökningarna gjordes systematiskt och författarna till studien valde att enskilt söka i 

de tre relevanta databaserna för att sedan tillsammans välja ut de artiklar som på bästa 

sätt svarar till syftet.  

     Författarna började söka i databaserna men uppmärksammade att sökningarna kunde 

bli effektivare. Sökhjälp erhölls därför av bibliotekarie som gav nya perspektiv och 

resulterade i fler sökord för anhöriga. Valda sökord utifrån syfte blev depression och 

experience. Sökorden Family, couples, partner, spouses fick vi använda tillsammans 

med OR mellan sökorden. 

     En systematiskt och konsekvent sökning utfördes i samtliga valda databaser. Sökord: 

Couples,Depression, Depressive disorder eller Major depression, Experience eller life 

changes, Family eller Family relations, Spouses samt Partner. Valda sökningsord skiljer 

sig då databaserna har olika system för ordval (se Bilaga A). 

     OR valdes att användas mellan sökorden family relations, spouses och couples i 

syfte att få ett bredare och mer omfattande sökningsresultat. AND valdes att användas 

mellan resterande sökord samt OR sökningen för att alla begrepp skall inkluderas. I 

databaserna Cinahl samt Pubmed tillförde peer-rewived att sökresultaten endast skulle 

beröra vetenskapliga artiklar. Pubmed saknar peer-rewived-funktionen och där tog vi 

hjälp av Ulrichweb för att undersöka artiklarnas vetenskaplighetsnivå. 

     Artiklar som föll bort innan kvalitetsgranskningen svarade på olika sätt inte upp mot 

syfte samt inklutionskriterier. Anledningar till bortfallen var exempelvis att deltagarna 

var under 18 år eller att studien hade ett patientperspektiv.   
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6.3 Kvalitetsgranskning 
Samtliga artiklar som inkluderades i studien är kvalitetsgranskade utifrån Forsberg och 

Wengström (2013) (Se bilaga C och D). Kravet vid kvalitetsgranskningen var att 

artikelns kvalité skulle vara som lägst medel. Utifrån Forsberg och Wengström (2013) 

ska artiklar med låg kvalité inte inkluderas i en systematisk litteraturstudie.  

     Utifrån kvalitétsgranskningsmallarna fick varje enskild artikel en poängsumma som 

sedan omvärderades till procent och dessa fick olika nivåer såsom låg, medel och hög. 

Författarna till studien har valt att själva beskriva vilken procentmängd som ger vilken 

kvalitetsnivå artikeln erhåller. Då detta inte beskrivs i vald metodlitteratur. 0-60 % ger 

en låg kvalitétsnivå, 61-80 % ger medel och 81-100 % är av hög kvalitét. Samtliga 

valda artiklar resulterade i en hög kvalité.  

 

6.4 Dataanalys 
Författarna till arbetet har inspirerats av Forsberg och Wengström (2013) genom 

analysarbetet och har liksom dem använt terminologin Utsaga, Kod, Kategori samt 

Tema. Författarna till denna studie använde sig av Utsaga, Kod, Subkategori samt 

Kategori som slutprodukt. Författarna läste de åtta valda artiklarna upprepade gånger 

för att få en övergripande bild av artiklarnas resultat. Analysarbetet utfördes var för sig 

genom att författarna delade upp artiklarna och konsekvent läsate dem för att hitta 

utsagor som svarade på syftet. När utsagor och koder identifierats sammanstrålade 

författarna och skapade tillsammans fyra kategorier och nio subkategorier. Nedan visas 

ett utdrag av analysprocessen (Tabell 1).  

 

Tabell 1: Exempel från analysprocessen 

Utsaga Kod Subkategori Kategori 

Kvinnor upplevde det är fel att de 
tänkte på sig själva. Kvinnan ska 
vårda andra och försumma sig 
själv.  

Fel att tänka 
på sig själv 

Att anklaga sig 
själv 

Sätta sig 
själv i 
andra hand 

Partnerna kände ibland dåligt 
samvete över något de sagt som 
gjorde att patienten mådde sämre.  
 

Dåligt 
samvete pga 
handling 

Att anklaga sig 
själv 

Sätta sig 
själv i 
andra hand 



 

 

  
 

11 

Anhöriga upplevde svårigheter i 
att balansera mellan att ta hand 
om sig själva eller patienten.  

Svårighet att 
balansera 
mellan 
patient och 
sig själv  

Ansvar för sig 
själv och andra 

Sätta sig 
själv i 
andra hand 

6.5 Forskningsetiskt resonemang 
Författarna till denna studie har valt som kriterier att valda artiklar ska vara godkända 

enligt etiska kommittén eller ha ett detaljerat etiskt resonemang i sin studie. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) ökar trovärdigheten i studien om ett etiskt resonemang 

diskuterats och det ger i sin tur en ökad kvalitet i studien.  

     Författarna har i urvalet av artiklar samt analysen inte undanhållit material som 

svarat upp mot syftet. Författarna har inte förvrängt resultaten från valda artiklar eller 

presenterat resultat som inte återfinns i artiklarna.  

 

7 Resultat 
I analysen framkom fem kategorier; Att inte förstå,  Depressionens påverkan på den 

anhörige, Anhörigas upplevelse av kommunikation,  Sätta sig själv i andra hand samt 

Ta på sig för mycket. Kategorierna utmynnade i 8 subkategorier; Förståelse genom ökad 

kunskap hos anhöriga, Vårdens bristande förståelse,  Känslomässig påverkan, Hopp om 

framtiden, Relationens påverkan, Upplevelsen av förändrad sexualitet, Anklaga sig 

själv samt Ansvar för sig själv och andra. 

 
7.1  Att inte förstå 
 

7.1.1 Förståelse genom ökad kunskap hos anhöriga 
Anhörigas kunskapsnivå kring depression hjälper förhållandet mellan patient och 

anhörig, kunskap anses som en viktig del av förhållandet (Harris, Pistrang & Barker, 

2006). Att vara förberedd, exempelvis genom kunskap om sjukdomens symtom, innan 

depressionens uppkomst hjälper den anhöriga att ta sig igenom återkommande 

sjukdomsperioder. Genom att ha mer kunskap om både möjlighet till att patienten 

återhämtar sig och risken för återfall hjälper den anhöriga att ta sig igenom depressionen 

(Harris et al. 2006; Skundberg-Kletthagen, Wangensteen, Hall-Lord & Hedelin, 2013). 

     Vid frånvaro av kunskap kan anhöriga till patienter med depression uppleva sig 

bortglömda och ignorerade av den deprimerade (Skundberg-Kletthagen et al. 2013). 

Kunskap upplevs vara nyckeln till att patienten förbättras och upplevs då positivt i 
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situationen. Den anhörigas nyvunna kunskap kan i sin tur underlätta förståelsen och 

möjligheten till att stötta patienten samt att skuldkänslor minskar. (Skundberg-

Kletthagen et al. 2013). Även negativa känslor som stigmatisering och rädsla kring 

ärftlighet för depressionen minskar hos de anhöriga när de får utökade kunskaper 

(Stjernswärd & Östman, 2008).  

     Att anhöriga inte innehar kunskap om hur de ska bete sig och hjälpa patienten 

upplevs som en osäkerhet hos dem (Stjernswärd et al. 2008). Emotionellt stöd till 

patienten är enligt anhöriga svårt att ge i vissa situationer på grund av de svårigheter 

som finns i att skilja på symptom och personlighet i samspel med patientens depression 

(Bottorff, Oliffe, Kelly, Johnson & Carey, 2014). Känslomässiga effekter hos den 

anhöriga kan leda till att anhöriga får hjälpa patienten att söka vård innan patienten 

upplever symptomen som ett problem (Bottorff et al. 2014).  

 

7.1.2 Vårdens bristande förståelse 
Många anhöriga besitter negativa upplevelser av vården. En del upplever att vården 

anklagar dem för att vara orsaken till patientens sjukdom. Andra får kommentarer som 

kan upplevas negativa, oförstående eller ger en känsla av ensamhet (Stjernswärd et al. 

2008). Anhöriga upplever att sjukvården ibland ställer för höga krav på dem, 

exempelvis att de skall vara mer inkluderade i vården av patienten och detta utgör ett 

stressmoment för det anhöriga (Bottorff et al. 2014). Många anhöriga upplever sig 

avvisade och att de inte blir tagna på allvar av vården. Detta är särskilt vanligt i 

situationer där den anhörige skulle söka vård å patientens vägnar (Stjernswärd et al. 

2008). Många har problem med myndigheter, t.ex. sjukvården, utifrån de lagar och den 

sekretess som finns och skall följas. Då detta försvårar vårdförloppet (Stjernswärd et al. 

2008). 

     Att vården upplevs bristfällig utifrån bl.a. resursbrister, beskrevs av många och 

flertalet av dessa besitter känslor som hopplöshet inför vården (Stjernswärd et al. 2008).  

Kontinuitet och flexibilitet är annat som framkom att det saknas (Stjernswärd et al. 

2008). 

     Anhöriga upplever psykiatrin antingen som ogästvänlig och skrämmande eller bra 

och familjär. De beskriver att förtroende för personalen är viktigt. Anhöriga vill att 

patienten ska få bra vård men att den är svårt att hitta. Finner de en vård som är bra 

minskar oron och bördan hos den anhörige (Stjernswärd et al. 2008). Många önskar en 
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kunnig kontaktperson som utformar en målinriktad vård. De önskar att denne kan bidra 

med ökade kunskaper till den anhörige och involvera denna i vården av patienten 

(Stjernswärd et al. 2008). 

7.2 Depressionens påverkan på den anhörige 
  

7.2.1 Känslomässig påverkan 
Ett övergripande tema av känslomässig påverkan är att sjukdomen kan bli 

överväldigande för den anhöriga (Bottorff et al. 2014). 

     Frustration är en känsla som många anhöriga upplever och orsakerna till detta är 

skiftande (Blanchard, et al. 2009; Stjernswärd et al. 2008). Det kan vara att man inte 

förstår patienten, vilket leder till ovälkomna känslor (Blanchard, et al. 2009) eller att 

anhöriga känner att de lever någon annans liv (Skundberg-Kletthagen et al. 2013; 

Stjernswärd et al. 2008).  

     Förändringar i måendet hos patienten upplevs mycket förvirrande ur ett 

anhörigperspektiv (Harris et al. 2006). Anhöriga kan uppleva sig oförstådda i 

konversationer med sin deprimerade partner (Bottorff et al. 2014), vilket kan leda till en 

omvärdering av relationen samt att den känslomässiga kommunikationen ändras 

(Bottorff et al. 2014). De kan även uppleva en känsla av ångest när de försöker hjälpa 

patienten utan större framgång (Harris et al. 2006).  

     Hopplöshet är en återkommande känsla som anhöriga upplever (Blanchard, 

Hodgson, Gunn, Jesse & White, 2009). Isolering, för den anhörige, kan bli en följd av 

negativa attityder och brist på förståelse av personer i omgivningen (Stjernswärd et al. 

2008). Depressionen upplevs som en tung börda i förhållandet mellan patient och 

anhörig då mycket fokus ligger på den deprimerade. Detta kan leda till att anhöriga 

känner sig åsidosatta, vilket i sin tur kan resultera i svårtolkade tankar och känslor hos 

dem (Stjernswärd et al. 2008). Anhöriga kan uppleva en känsla av förtvivlan och 

osäkerhet inför bemötande av självdestruktiva beteenden (Bottorff et al. 2014). Då 

anhöriga hjälper patienter med självdestruktiva beteenden till sjukhuset upplever de ofta 

en ilska från patienten (Östman, 2008). Kvinnor som är anhöriga till deprimerade kan 

uppleva en oro för sina barn, exempel hur depressionen kommer att påverka dem i 

framtiden (Bottorff et al. 2014). En annan känsla kan vara ilska och irritation som 

patienten visar gentemot den anhöriga vilket kan upplevas mycket upprörande enligt de 
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anhöriga (Harris et al. 2006). Negativa känslor kopplade till förlust av personlighet hos 

den anhörige resulterade ofta i en osäker framtid (Stjernswärd et al. 2008). 

     Att behöva hålla undan sina känsloreaktioner upplevs jobbigt av många anhöriga 

(Harris et al. 2006; Skundberg-Kletthagen et al. 2013; Östman, 2008; Bottorff et al. 

2014). Flera upplever att de är tvungna att tänka på vad de säger för att inte öka lidandet 

hos patienten (Harris et al. 2006; Östman, 2008) men även att stöttandet av patienten 

behöver ske på ett sådant sätt att det inte förvärrar läget (Harris et al. 2006; Skundberg-

Kletthagen et al. 2013; Östman, 2008). Styrandet av känslor kan emellanåt upplevas 

svårt på grund av orkeslöshet i relation till patientens sjukdom (Harris et al. 2006; 

Skundberg-Kletthagen et al. 2013). Att då kunna kommunicera med patienten gav 

upphov till en känsla av lättnad (Maenhout, 2014).  

     Det finns ingen signifikant skillnad mellan anhöriga till deprimerade och friska när 

det gäller fysisk hälsa samt den materiella livskvaliteten. Gällande psykiskt 

välbefinnande, sociala relationer och livskvaliteten så är dessa lägre hos anhöriga till 

deprimerade (Angermeyer, Kilian, Wilms & Wittmund, 2006).  

 

7.2.2 Hopp om framtiden 
Ekonomi är ett återkommande problem enligt de anhöriga, vilket påverkar deras sätt att 

se på framtiden (Blanchard, et al. 2009). Depression innebär för många anhöriga en 

minskad inkomst, att framtidsplaner påverkas och i vissa fall ändras. Även under bättre 

perioder i depressionen finns oron för hur framtiden kommer att påverkas (Skundberg-

Kletthagen et al. 2013).  

     Fasen för återhämtning upplevs för anhöriga som en stor utmaning, till exempel 

upplever majoriteten den som subtil och utdragen (Harris et al. 2006). Anhöriga 

upplever det jobbigt att ”vara på ruta ett” hela tiden utan några tecken på förbättring hos 

patienten. Detta leder till att en distans mellan anhörig och patient skapas och tunga 

känslor upplevs över tid (Harris et al. 2006).  Ett ”ljus i mörkret” för anhöriga är tankar 

kring att bygga en starkare relation med patienten efter depressionen, vilket enligt 

anhöriga gör processen värd att genomgå (Harris et al. 2006).    

     Upplevelser av att depression ger utrymme för personlig utveckling och inre styrka 

beskrivs av anhöriga, dock upplever ett antal en oro över den deprimerade som kan leda 

till utmattning (Stjernswärd et al. 2008). Negativa känslor vägs upp av känslan av hopp 
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som en motivation och livlina för många anhöriga. Vilket ger en ökad livskvalité och 

bättre relation med patienten (Stjernswärd et al. 2008).  

     Känslor kring att livet går förlorat till följd av depressionen och att livet stannar 

erfars som en stark känsla av ånger från den anhöriga (Bottorff et al. 2014). Planeringen 

försvåras eller upplevs omöjlig av anhöriga då sjukdomen hastigt kan ändra karaktär 

och anhöriga tvingas leva ”dag för dag” till följd av detta (Bottorff et al. 2014). Oro om 

framtiden infann sig hos vissa anhöriga då de upplevde att patientens sjukdom 

påverkade den anhöriges möjlighet till att jobba vilket i många fall leder till en minskad 

inkomst (Bottorff et al. 2014). 

 

7.2.3 Relationens påverkan 
Depression ger ibland upphov till att anhöriga som lever tillsammans med en 

deprimerad upplever känslan av att leva under samma tak men utan att känna närvaro. 

Detta upplevs oerhört jobbigt och krävande för anhöriga (Harris et al. 2006). 

Relationsdynamiken i vissa förhållanden kan ändras till följd av depressionen och 

närhet samt jämlikhet kan svikta. Anhöriga kan uppleva att de tar har hand om ett barn 

och inte en sjuk partner. För vissa går det så långt att det står mellan att stanna kvar i 

relationen för att se om patienten tillfrisknar eller lämna patienten och bejaka sin egen 

hälsa (Bottorff et al. 2014). Relationen kan påverkas i negativ riktning som följd av 

svårigheter med att finna balans i närvaron (Stjernswärd et al. 2008). Upplevelsen av att 

ignoreras av patienten, exempelvis genom negativa känslor eller aggressioner, upplevs 

krävande och jobbigt av den anhörige (Östman, 2008). 

     I relationen anhörig/patient kan den anhöriga ställa patientens mående i jämförelse 

med sitt eget vilket kan ändra den anhöriges värderingar kring sitt eget mående 

(Skundberg-Kletthagen et al. 2013., Stjernswärd et al. 2008). Förhållandet kan täras och 

upplevas som en börda om den anhöriga får ta mycket ansvar för hemmet, ju mer den 

deprimerade hjälper till desto bättre fungerar relationen (Bottorff et al. 2014).  

     Depressionen kan göra att anhöriga blir en skam bland vänner, släkt och samhälle, 

något som gör att den anhörigas sociala liv minskar. Många anhöriga isolerar sig för att 

skydda sig själva. En del anhöriga hittar tröst i andra som befinner sig i samma situation 

(Stjernswärd et al. 2008). Personliga sätt att hantera sjukdomen hittas, exempel är 

meditation, träning samt professionell hjälp stödprocesser som upplevs påverka 

anhörigas vardag positivt (Stjernswärd et al. 2008; Harris et al. 2006). 
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7.2.4 Upplevelsen av förändrad sexuallitet 
Depressionen, dess symptom och en del av de mediciner som patienterna kan använda 

påverkar sexualiteten hos många par (Stjernswärd et al. 2008; Bottorff et al. 2014). Det 

är både partnern och patienten som blir berörda, men på olika sätt. Partnerna upplever 

en viss dubbelkänsla gällande sin sexualitet. Dessa vill dela sin sexualitet och lust med 

patienten men de är rädda att tvinga patienten till att ha sexuellt umgänge eller att 

patienten endast utövar det för att göra partnern glad (Östman, 2008).  Många intar 

därför en avvaktande position när patienten upplevs dra sig undan. En del partners 

upplever även patientens personlighetsförändring som om denne lever tillsammans med 

ett barn vilket hade en stor inverkan på sexlivet. Det finns de patienter som upplever att 

partnern inte kan möta denne där den är, därför visar patienten en ovilja till sexuell 

kontakt (Östman, 2008). I vissa relationer anförtror inte patienten partnern sin sjukdom 

och i dessa fall skyller den deprimerade partnern sin minskade sexlust på partnern 

istället för att säga hur situationen egentligen är (Bottorff et al. 2014).  En del par söker 

hjälp hos psykiatrin med sina sexuella problem men de upplever att vården är bristfällig 

i detta ämne (Östman, 2008).  

 

7.3 Anhörigas upplevelse av kommunikation 
Anhöriga upplever en frustration i att inte förstå hur den deprimerade känner sig då 

patienten har svårigheter med att ge en tydlig återkoppling på hur denne mår (Harris et 

al. 2006). I syfte att få förståelse och insikt i patientens depression upplever anhöriga att 

kommunikation är viktig (Maenhout, Rober & Greeff, 2014).  

     Om parterna kommunicerar med varandra upplevs förhållandet lättare att hålla vid 

liv, detta upplevs i sin tur lindra eventuellt lidande hos anhöriga (Maenhout et al. 2014). 

Anhöriga kan uppleva en rädsla i att missförstå patientens beteende vilket kan leda till 

att situationen förvärras. Svårigheter i att förstå orsaken till depressionen kan vara 

frustrerande och upplevs enligt anhöriga kunna ge upphov till ytterligare lidande för 

patienten (Skundberg-Kletthagen et al. 2013; Harris et al. 2006).  

     Anhöriga upplever att mycket energi används för att tolka patientens beteende. En 

neutral ton mot patienten eftersträvas för att läsa av aktuellt mående i syfte att inte 

förvärra depressionen (Bottorff et al. 2014). Att vara lyhörd inför patienten upplevs som 

en viktig del i depressionen då förståelsen ökar gentemot varandra (Blanchard, et al. 
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2009). Anhöriga upplever sig ibland hämmade i kommunikationen och tvungna till att 

acceptera patientens elaka och opassande reaktioner samt brist på ömsesidighet för att 

inte skapa problem. Anhöriga tar på sig de negativa reaktionerna för att andra ska slippa 

lida (Bottorff et al. 2014). 

 

7.4  Sätta sig själv i andra hand 
7.4.1 Anklaga sig själv 

Vissa anhöriga upplever det svårt att erkänna patientens depression (Harris et al. 2006) 

och har dåligt samvete på grund av detta (Harris et al. 2006). Ett flertal får även dåligt 

samvete och klandrar sig själv när de gör något som får patienten att må sämre, samt att 

många har svårt att hantera känslan av att försämra patientens mående (Harris et al. 

2006). Flera anhöriga känner förtvivlan och en känsla av misslyckande när de inte får 

patienten att må bättre samt att de inte når fram till denne (Harris et al. 2006; Bottorff et 

al. 2014). Oro för att uppfattas överbeskyddande är ett ämne som anhöriga uppger 

(Stjernswärd et al. 2008). Anhöriga är rädda att de inte ger den sjuke en chans till att 

klara sina åtaganden, vilket ger dem skuldkänslor (Stjernswärd et al. 2008).   

     Anhöriga anklagar sig själva för att de samtalar med sina barn om patienten för att få 

ut sin frustration, och utifrån detta skapas oro hos barnen (Skundberg-Kletthagen et al. 

2013). Många föräldrar känner skuld om deras barn senare i livet drabbas av en 

depression (Skundberg-Kletthagen et al. 2013),. Många upplever dock att de 

förmodligen inte kan ha påverkat barnet så pass mycket att sjukdom skulle uppkomma 

(Skundberg-Kletthagen et al. 2013). 

     Patienten ger ofta anhöriga skulden för olika saker och anhöriga accepterar det till 

viss del för att inte orsaka ytterligare besvär (Bottorff et al. 2014). Emellanåt tänker 

partnern att patientens mående inte är dennes fel men känslan av skyldighet upplevs 

ibland för mycket (Bottorff et al. 2014) och anhöriga anklagade sig själva. 

     Anhöriga upplever skuldkänslor när de tänker på sig själva (Harris et al. 2006; 

Bottorff et al. 2014).  Detta gäller särskilt de kvinnliga anhöriga då normen för kvinnor 

är att vårda andra och försumma sina egna intressen (Bottorff et al. 2014).  

 

7.4.2  Ansvar för sig själv och andra 
Relationen mellan anhörig och patient är ofta svår att balansera (Stjernswärd et al. 2008) 

och många anhöriga upplever att de sätter patienten före sig själva (Skundberg-
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Kletthagen et al. 2013; Stjernswärd et al. 2008; Bottorff et al. 2014). Det kan t.ex. vara 

att fokusera på patienten och inte sig själv (Bottorff et al. 2014). Några anhöriga 

upplever att de är tvungna att välja vem de ska ta hand om, sig själva eller patienten 

(Skundberg-Kletthagen et al. 2013). En del kvinnor upplever att de är tvungna att ta 

hand om patienten utifrån samhällets syn på kvinnan som en vårdande och 

omhändetagande varelse (Bottorff et al. 2014), medans andra känner att de har ansvar 

för patienten då det är en familjemedlem (Skundberg-Kletthagen et al. 2013). Utifrån 

detta är det inte förvånande att vissa anhöriga själva blir sjuka på grund av den fysiska 

och psykiska stress de står under (Skundberg-Kletthagen et al. 2013). Sömnbrist är en 

av de saker som anhöriga lider av, vilket räknas som fysisk stress (Blanchard, et al. 

2009). Det kan även vara så att anhöriga känner sig sjuka pga. att de lever nära 

patienten. Att exempelvis ha en daglig kontakt samt vara tillgänglig via telefon för 

patienten blir en börda (Skundberg-Kletthagen et al. 2013) och utifrån den kan man 

känna sig sjuk. Många anhöriga anser att det är svårt att bibehålla sin hälsa, samtidigt 

som man ska sköta hem, relation och ta hand om patienten (Bottorff et al. 2014). För 

många anhöriga är depressionen återkommande hos patienten och ju svårare och oftare 

depressionen kommer desto mer ansvar får den anhörige (Stjernswärd et al. 2008). 

     Att deltagande i egna aktiviteter minskar samt att en minskad social interaktion med 

vänner uppstår berättar flera anhöriga om (Skundberg-Kletthagen et al. 2013). Dock 

finns det olika orsaker till detta. Några berättar att då patienten inte har energi att träffa 

andra gör detta att den anhörige ofta också väljer att stanna hemma (Skundberg-

Kletthagen et al. 2013). Vissa anhöriga undviker sociala evenemang för att de upplever 

ångest relaterat till patientens symptom då denne är med (Bottorff et al. 2014) och andra 

stannar hemma för att de inte vågar lämna patienten ensam (Skundberg-Kletthagen et al. 

2013).   

     En annan del av aspekten är att anhöriga kan hitta stunder då de ser sig själva som en 

egen individ. En del anhöriga ser och bekräftar att de är tvungna att ta hand om sin hälsa 

medans andra endast ser och uppmärksammar patienten (Bottorff et al. 2014). Många av 

de som uppmärksammar sitt eget mående beskriver en befrielse i att få utöva aktiviteter 

där de är själva, utan patienten. För många var arbetet en sådan plats, en fristad 

(Skundberg-Kletthagen et al. 2013; Stjernswärd et al. 2008). När de var på sitt arbete 

hade de en anledning till att inte vara med patienten och kunde känna sig fria från 

ansvar (Skundberg-Kletthagen et al. 2013). Genom att ha en positiv syn på livet, vara 
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trygg i och ta hand om sig själv ökar chansen att den anhörige klarar av sin situation 

bättre än andra (Skundberg-Kletthagen et al. 2013).  

     Med tiden accepterade kvinnorna att de är tvungna att ta tid för sig själva (Bottorff et 

al. 2014). Avlastning nyttjas i viss mån av anhöriga för att ta hand om sig själva och 

relationen med patienten (Bottorff et al. 2014). När patienten är inlagd på grund av sin 

depression upplever den anhöriga sig hjälpt av detta (Skundberg-Kletthagen et al. 

2013). Att delta i parrådgivningssamtal och stödgrupper för anhöriga upplevs hjälpa 

många (Bottorff et al. 2014).  

 

7.5 Ta på sig för mycket 
Anhöriga beskriver att de tar en stor del av planeringen i familjen (Harris et al. 2006), 

vilket kan upplevas mycket tidskrävande. Flera anhöriga till deprimerade patienter 

ändrar sina arbetsförhållanden (Stjernswärd et al. 2008). Det kan innebära att de byter 

arbetstider, jobb och i vissa fall slutar jobba för att ha möjlighet att ta hand om patienten 

(Stjernswärd et al. 2008).  Omorganisation av vardagen gällande familj och arbete 

utifrån patientens tillstånd gjorde mer eller mindre alla anhöriga (Bottorff et al. 2014) 

och den anhörige sänker även sina förväntningar över vad patienten kan tillföra 

(Bottorff et al. 2014). 

     Anhöriga tycker inte om den situation de sitter i med patientens oförmåga att dela 

familjeansvaret och vissa känner till och med ett tvång till att bära familj och hushåll 

själv. De beskriver vidare att de lever kvar i situationen för de inte har kraft att förändra 

den. Många anhöriga beskriver att de tar på sig mer ansvar mer frivilligt om detta 

resulterar i att patienten spenderar mer tid med exempelvis familjen (Bottorff et al. 

2014).  

     Normen säger att en kvinna ska vara tålmodig och omtänksam men de kvinnliga 

anhöriga beskriver detta som omöjligt då det är en besvärlig och ohållbar roll de får. I 

de flesta familjer sker en normskiftning, där den anhörige får göra det mesta även det 

som inte är typiskt för sitt kön (Bottorff et al. 2014). 

     Anhöriga som av olika andledningar inte har ett arbete är särskilt utsatta till att ta på 

sig ett större ansvar för patienten samt att andra anhöriga ger dem stort ansvar 

(Skundberg-Kletthagen et al. 2013). De har inte heller samma möjlighet att hitta sin 

fristad som de med jobb har. 
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8 Diskussion 
 
8.1 Metoddiskussion 
 

8.1.1 Inklusions- och exklutionskriterier 
Sökord som vi efter databassökningen anses kunnat ge ett djupare och bredare resultat 

är: Child, Parent, Sibling och Significant others. Vi övervägde att göra en ny sökning 

men ansåg att vår nuvarande täckte upp tillräckligt mot syftet.  

     Avgränsningen för årtalen var publicering mellan 2005 till 2015, denna avgränsning 

valde författarna. Författarna till studien anser att denna avgränsning ökar möjligheten 

till att överföra vårt resultat till den kliniska verksamheten, detta då vår artikel berör 

artiklar som har en liknande kontext i förhållande till dagens samhälle. Enligt Granskär 

och Höglund-Nielsen (2014) är det viktigt att ha den senaste forskningen, detta i 

relation till valt område.  

     Författarna kunde ha implementerat språkliga avgränsningar i sökningarna dock 

valdes artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska naturligt bort på grund 

av bristande språkkunskap inom andra språk. Att söka enbart svenska och engelska 

artiklar anses som en svaghet enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2014) då relevant 

material som möter upp valt syfte kan förbigås. Dock ser författarna en styrka i att 

exkludera artiklar som är utanför vårt kunskapsområde gällande språkkunskap, då detta 

kunde leda till en ytterst felaktig analys och i sin tur påverka resultatet.  

 

8.1.2 Datainsamling 
Henricson (2014) beskriver styrkor med att söka i fler än två databaser. Författarna till 

denna studie valde därför att utöver PsycInfo och Cinahl även söka i databasen Pubmed 

för att stärka trovärdigheten i studien. Detta ses som en styrka även om sökningen inte 

resulterade i artiklar som mötte upp syftet. 

     Sökningar gjordes av författarna till denna studie var för sig i relevanta databaser för 

att vid sökningens slut mötas upp och diskutera relevansen över hittade artiklar.  

Författarna hittade ett antal artiklar som inte utmynnade i dubbletter vilket visar på att 

artiklar kunde ha missats om sökningarna ej utförts var för sig. Påverkan av varandra 

har genom detta tillvägagångssätt undvikts.  

     Orden OR, AND och NOT är så kallade booleska operatorer som effektiviserar 

sökningarna (Forsberg & Wengström, 2013). Att OR implementerades mellan sökorden 
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som berörde anhöriga ses enligt Forsberg och Wengström (2013) som en styrka då OR 

både utvidgar sökningen och ett bredare resultat erhålls till följd av detta. AND 

användes för att hitta artiklar som innehåller sökningarna A AND B, detta för att 

begränsa sökningar (Forsberg & Wengström, 2013). Vidare stärks utförd datainsamling 

då sökordet NOT inte implementerats i samtliga sökningar. Sökord som kombineras 

med NOT begränsar sökningen enligt Forsberg och Wengström (2013). 

     Att författarna till denna studie noggrant redovisat urval, deltagare, datainsamling 

samt analys stärker trovärdigheten till att resultatet går att överföra till klinisk 

verksamhet. Dock är det läsaren själv som avgör i vilken utsträckning resultatet går att 

överföra till liknande kontext i klinisk verksamhet (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012).  

 

8.1.3 Kvalitetsgranskning 
Granskningsmallar valdes i syfte att undersöka studiens kvalité. Friberg (2014) 

beskriver att det är viktigt att använda sig av en specifik granskningsmall vid 

kvalitetsgranskning för att klargöra tydligt vad analysens innebörd varit. Författarna till 

denna studie valde att dela upp artiklarna i granskningsprocessen. Detta ses utifrån 

författarna som en svaghet i studien då vi tillsammans ser mer men även som en styrka 

då vi haft möjlighet att göra en längre tidsgranskning för våra artiklar och på så sätt ökat 

trovärdigheten i studien.  

     Författarna valde att granska Grounded theory-artikeln med en kvalitativ 

granskningsmall dels då Forsberg och Wengström (2013) inte har någon specifik mall 

för denna typ av studie och dels för att Grounded theory-studier är av kvalitativ design.  

 

8.1.4 Dataanalys 
Analysen utfördes var för sig genom att författarna delade upp artiklar som inkluderats 

till studien. Därefter identifierades utsagor och koder som mötte upp till syftet. Från 

början var tanken att författarna tillsammans skulle granska samtliga artiklar för att 

identifiera utsagor och koder. Att detta inte blev av ser författarna som en svaghet i 

studien då vi eventuellt kan ha missat utsagor. Efter att utsagor och koder identifierats 

möttes författarna till arbetet upp för att tillsammans välja ut subkategorier och 

kategorier. Henricson (2014) beskriver att triangulering ger en ökad trovärdighet.  
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     En styrka i analysen ses genom att många artiklar genererade liknande resultat både 

vad gäller det positiva och negativa (Forsberg & Wengström, 2013). Att artiklar 

genererar i liknande resultat ökar tillförlitligheten till att överföra resultatet till klinisk 

verksamhet då detta visar på trovärdighet gentemot resultatet. Författarna har under 

arbetets gång presenterat arbetet för externa granskare och Henricson (2014) menar att 

innehållsvaliditeten stärks vid granskning av externa granskare som själva skrivit arbete 

av samma karaktär.  

     Då studier som inkluderades i vårt resultat hade både ett anhörigperspektiv samt ett 

patientperspektiv eller att flera sjukdomar var med i artikeln, valdes det i 

analysprocessen  ut de delar som svarade upp mot syftet.   

 

8.1.5 Forskningsetiskt resonemang 
Enligt Henricson (2014) ökar värdet av studien då kliniska implikationer diskuteras 

innan arbetet påbörjas. Författarna diskuterade innan studien påbörjades att vi upplevde 

att det fianns lite stöd och sviktande kunskap för anhöriga till patienter med depression.  

Att författarna till denna studie har som krav att inte inkludera artiklar utan etiska 

resonemang anses enligt Forsberg och Wengström (2013) stärka artikelns kvalité. Då ett 

etiskt resonomang stärker studiens kvalité ökar detta tillförlitligheten för att kunna 

överföra vårt resultatet till klinisk verksamhet. Vi tar avstånd från att data har 

undanhållits eller bifogats vilket enligt Henricson (2014) anses som ett gott etiskt 

resonemang.  

 

8.2 Resultatdiskussion  
Syftet för studien var att belysa upplevelsen av att vara anhörig till en person med 

depression. Utmärkande resultat i studien var att anhöriga starkt påverkas av patientens 

depression utifrån olika sammanhang/perspektiv samt att den anhörige har svårt att 

prioritera sig själv i förhållande till patienten. Kategorier som växt fram i denna studie 

är Att inte förstå, Depressionens påverkan på den anhörige, Anhörigas upplevelse av 

Kommunikation, Sätta sig själv i andra hand samt Ta på sig för mycket. 

Underkategorier till tidigare nämnda kategorier är Förståelse genom ökad kunskap hos 

anhöriga, Vårdens bristande förståelse, Känslomässig påverkan, Hopp om framtiden, 

Relationens påverkan, Upplevelsen av förändrad sexualitet, Anklaga sig själv samt 

Ansvar för sig själv och andra.  
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8.2.1 Prioriteringar 
Vårt resultat visar att den anhörige  prioriterar patienten framför sig själv i stor skala. 

För att den anhöriga skall kunna hjälpa och finnas där för patienten måste även denne 

uppleva hälsa. Det är då viktigt att den anhörige tar tid för sig själv och får hjälp från 

vården. Många anhöriga gör stora uppoffringar för att kunna finnas där för patienten 

och för  att få vardagen att fungera.  

     Anhöriga som prioriterar patienten före sig själv riskerar att själv bli sjuk visar vårt 

resultat och andra källor bekräftar detta (Dahlberg & Segesten, 2010; Radfar et al, 2013; 

SoS, 2010; LV, 2006). Dahlberg och Segesten (2010) skriver att människan klarar av att 

leva under stress under en kortare period om den efterföljs av tid med vila. I de 

anhörigas fall lever de ofta långa perioder under stress då patienternas depressioner 

sällan är kortvariga.  

     Anhöriga som sätter patienten före sig själva riskerar att få en sänkt känsla av 

sammanhang, inom de tre områdena; meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet, som 

påverkas i olika stor grad. Den anhörige kan ta på sig för mycket ansvar för patienten, 

familj och hushåll, vilket kan resultera i att den anhörige känner stora krav. Kraven kan 

påverka den anhöriges känsla av begriplighet och hanterbarhet då det kan bli för stort att 

hantera (Antonovsky, 2005). Ansvaret, kraven och de uppoffringar anhöriga gör 

påverkar dem olika beroende på i vilken grad de upplever KASAM. De kan påverkas 

negativt och positivt, med det kan även vara så att de inte påverkas alls.  

     Att kvinnan är extra utsatt utifrån samhällets normer, är ett ämne som 

uppmärksammas av anhöriga i resultatet. Att de förväntas ge upp sina liv mer eller 

mindre för att ta hand om patienten och hushåll skildras av många anhöriga. Detta 

fenomen beskriver även Antonovsky (2005) som skriver att kvinnan är en 

omhändertagande varelse, men han skriver också att kvinnan bestämmer över hemmet 

och dess regler. I den situation den anhörige sitter i kan hon inte delegera uppgifter utan 

behöver göra det mesta eller allt själv om hon inte väljer att ta hjälp utifrån. Detta 

resulterar i en överbelastning som Antonovsky (2005) skriver om och den gäller alla 

anhöriga oavsett kön. Överbelastning är ett mått som man kan uppleva de resurser man 

har tills sitt förfogande igenom. I studiens resultat framkom att anhöriga upplevde en 

lättnad när de nyttjade avlastning eller att patienten var inlagd på sjukhus.  

     Vården var bristfällig på många sätt utifrån ett anhörigperspektiv visar vårt resultat 

och det är något som är oroväckande ur flera aspekter. Dels då anhöriga riskerar att 
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själva bli sjuka och dels för att de behöver hjälp i sin situation med att stötta patienten så 

denne kan tillfriskna. Läkemedelsverket (2006) och Socialstyrelsen (2005, 2010) 

bekräftar detta och skriver att anhöriga måste få ett grundläggande stöd från vården 

samt bli bemöta med empati, respekt och kunskap. Vårdens syfte är att undervisa och 

stödja patienter för att främja hälsa och förhindra ohälsa (SoS, 2005) vilket resultatet 

visar att vården brister i.  

 

8.2.2 Kommunikation i relationen 
Studien visar att depression upplevs i hög grad tära på relationen mellan den anhörige 

och patienten. Anhöriga upplevde att svårigheter med att läsa av patienten mynnade ut i 

ett ökat avstånd i relationen. Detta resultat bekräftas av Zeng, North & Kent (2011) som 

beskriver att konflikter uppkommer till följd av kommunikationsproblem som ger 

känslor av ledsamhet samt upplevelsen av att behöva mer stöd i tillvaron. Hedman-

Ahlström, et al. (2009) beskriver att anhöriga upplever svårigheter i att kontakta den 

deprimerade, vilket är vanligt i det dagliga livet. Upplevelsen av att vara avvisad från 

patienten är en följd av minskad kommunikation. Anhöriga förstod ofta då patienten 

hade en sämre period och upplevde då att de var tvungna att gå åt sidan. 

     Studien visar att kommunikation underlättar relationen och beskrivs resultera i att 

lindra lidande. Detta stärks av Öquist (2008) som beskriver att kommunikation är det 

som avgör kvalitén i relationen mellan individer, en minskad upplevd kommunikativ 

förmåga kan göra att relationen sviktar. Vidare beskriver Antonovsky (2005) att 

kommunikation i relationer kan i vissa fall utgöra en större möjlighet att genomgå en 

svår del av livet. 

     Många anhöriga upplevde kommunikationen med vården som sviktande, detta 

motsäger dock kompetensbeskrivningen som gäller för sjuksköterskan. Enligt 

kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskan på ett respektfullt och empatiskt sätt 

kommunicera med anhöriga (SoS, 2005). Att vårt resultat, som visar på att anhöriga inte 

möts upp på ett respektfullt och empatiskt sätt, inte överensstämmer med socialstyrelsen 

kan innebära en svaghet i vår studie, dock finns även möjlighet till att riktlinjer för hur 

sjuksköterskan ska interagera ej följs.  

     Wright et al. (2006) menar att sjukdom även kan stärka kommunikationen och ge en 

stadigare relation. Detta kan påvisa en svaghet i vår studie då den positiva sidan av 

kommunikationen inte framkom i resultatet. 
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     Vald teoretisk referensram, KASAM beskriver att begriplighet, hanterbarhet samt 

meningsfullhet är grunden för ökad livskvalité samt en känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 2005). Grundstenarna i KASAM stärker resultatet då vårt resultat visar på 

att om dessa är i obalans eller helt i frånvaro upplever anhöriga en minskad livskvalité. 

 

9 Slutsats 
Att vara anhörig till en person med depression är utmanande på många områden, inte 

minst svårigheter i att distribuera tid och energi mellan sig själv och patienten. Anhöriga 

upplever ofta en skuld över att prioritera sig själva gentemot patienten men de anklagar 

också sig själva för att de får patienten att må sämre. 

     Framtiden upplevs ofta som ett orosmoment för anhöriga och frågor kring hur 

morgondagen kommer att se ut är svårt att besvara då svårigheter finns i att veta hur 

patientens dagsform kommer att vara. Hur man reagerar kroppsligt och mentalt genom 

patientens sjukdomsförlopp upplevs också påfrestande av anhöriga.  

     Relationer mellan anhöriga och omvärlden minskas då ansvaret för patienten tar upp 

stor del av den anhöriges liv. Detta på grund av att den anhöriges fokus vänds till 

patientens mående och vardag. De flesta anhörigas vardag och fritid ändras som följd av 

patientens dagsform samt samhällets syn på psykisk ohälsa. Relationen mellan anhörig 

och patient förändras ur flera perspektiv, exempelvis påverkas sexualiteten som en följd 

av bland annat depressionens symptom samt läkemedel som påverkar kroppens 

funktioner. Distans samt osäkerhet är känslor som beskrevs upplevas i relationen. 

     Resultatet visar att många anhöriga upplever vården bristfällig och känner sig 

åtsidosatta av vårdpersonal.  

      

9.1 Kliniska implikationer  
Resultatet i studien går att implementera både i sjukhusmiljö och vid hemsjukvård. Att 

som sjukvårdspersonal på ett professionellt sätt bjuda in anhöriga för frågor och 

kunskapsutveckling, exempelvis genom att ordna gruppmöten för anhöriga i samma 

kontext, upplevs hjälpa de anhöriga till en känsla av sammanhang. Detta då anhöriga 

kan uppleva stöd i att möta andra i samma situation. 
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9.2 Förslag till fortsatt forskning 
Författarna till denna studie har efter resultatet identifierat behov av vidare forskning 

inom stöd för anhöriga till patienter med depression samt att vården måste satsa mer 

resurser för att minska anhörigas ohälsotillstånd relaterade till deras utsatthet. 

Upplevelsen av att anhöriga inte har tillräcklig kunskap och att stöd från sjukvården 

sviktar är något vi författare har upplevt under hela arbetets gång. 
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