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Abstract 
 
Background: Depression is a common condition that affects the life of the person suffering 
from depression as well as their surroundings. Relatives of the person suffering from 
depression are affected by the condition and among these the partner is one of the most 
affected. The partner can be affected both physically and mentally from living with a person 
suffering from depression. Aim: The aim of the study was to explore partners’ experiences of 
living with a person suffering from depression. Method: The chosen method for this study 
was a literature review. The data was collected through both systematic and unsystematic 
searches. Eight articles were included, both qualitative and quantitative. The analysis was 
conducted according to a model made for literature reviews, were the data was compiled and 
sorted into descriptive themes. Results: The results of this study yielded three themes of 
experiences, including one with two subthemes. (1) Experience of how the daily life is 
affected (subthemes: experience of living on another person’s terms, and experience of how 
the situation affects the mental and physical health). (2) Experience of the need for 
knowledge. (3) Experience of being able to cope with the situation. Conclusion: The study 
show that partners of people with depression need to be more included in the patient’s care. 
They also need to be offered information and support to make it easier to cope with the 
situation. The results of the study also show that more research is needed on the subject.  
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Inledning 
Depression är en vanlig förekommande psykisk sjukdom (World Health Organization, u.å), 
vilket medför att det också finns en mängd anhöriga till de som lider av sjukdomen. 
Socialstyrelsen (2013) menar att det kan innebära en påfrestning att stödja en anhörig, vilket 
kan leda till stress och andra sjukdomar. På grund av ovanstående är det viktigt att undersöka 
hur anhöriga påverkas av att leva nära en person som lider av depression. Ämnet är intressant 
både för oss studenter som kan ta med oss kunskapen in i arbetslivet, men också på en 
samhällsnivå eftersom kunskap om ämnet kan vara viktigt för att främja hälsa i samhället i 
stort. Därför genomförs denna studie för att ur ett anhörigperspektiv undersöka upplevelsen av 
att leva tillsammans med en person som lider av depression.  

Bakgrund 

Hälsa, lidande och vårdande 
I vårdvetenskapligt arbete ska ett fenomen förstås utifrån ett vårdande perspektiv (Dahlborg 
Lyckhage, 2006). Den vårdvetenskapliga människosynen har sin grund i ett humanistiskt 
perspektiv och människans komplexa natur (Wiklund, 2003). 
 
Hälsa och lidande är centrala begrepp inom vårdvetenskap. Vårdens mål är hälsa och 
vårdvetenskapen ska skapa verktygen för att kunna utföra vård som ger stöd och styrka till 
individers hälsoprocesser. Hälsa är ett upplevt välbefinnande och innebär att se sig själv ha 
resurser till måluppfyllelse. Vid den upplevda hälsan finns en balans mellan frihet och 
sårbarhet samt att individen känner kraft, lust och mod till livet (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Lidande ses som en känsla av ostabilitet, en situation som kan vara förknippad med 
skuldkänslor (Wiklund, 2003). Lidandet kan bland annat inkludera konflikter inom relationen 
med sin partner och en isolering från samhället. Det är ett tillstånd som kan vara ett hot för 
ens relationer och innebär att möta hinder som kräver en kraftansträngning för att uthärdas. En 
vårdvetenskaplig definition av lidande innebär en individuell upplevelse av känslor som 
hopplöshet, oro och sorg. Det kan också skapa en upplevelse av kontrollförlust, isolering och 
stress (Arman, 2012).  
 
En vårdande roll (formell och informell) kan skapa känslor av medlidande, som innebär att 
känna in det den sjuke känner. Det resulterar i att den vårdande personen kan konfronteras 
med sina egna känslor som kan innehålla obehag inför den sjukes situation och sina egna 
brister i relation till denne. För att inte ta in lidandet som sitt eget krävs en kapacitet till 
hantering av de egna känslorna, annars kan den lidande undvikas på grund av rädslan för de 
egna känslorna. Det kan också innebära upplevda känslor av skuld inför sin egen 
otillräcklighet (Wiklund Gustin, 2012). 

Depression 
World Health Organization (u.å) definierar depression som en vanlig psykisk sjukdom som 
kännetecknas av ledsamhet, minskat intresse eller nöje, skuldkänslor, låg självkänsla, 
förändringar i sömn och aptit, trötthetskänslor och koncentrationssvårigheter. Depression kan 
vara ett långvarigt tillstånd som påverkar individens förmåga att hantera det dagliga livet.  
Enligt DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) finns det flera specifika diagnoser 
inom depressiva sjukdomar, det samtliga diagnoser har gemensamt är sorgsenhet, irritation 
eller tomhetskänslor. Dessutom ingår kognitiva och somatiska förändringar som påverkar 
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individens funktionsnivå. Det som skiljer de olika diagnoserna från varandra är 
omständigheter kring varaktighet, tillfälle samt förmodad etiologi. World Health Organization 
(2016) beräknar att 350 miljoner människor över hela världen lider av depression. 
Depressionen kan bli ett svårartat sjukdomstillstånd, speciellt vid långvarig sjukdom med 
måttlig till allvarlig intensitet. I värsta fall kan tillståndet leda till suicid, som är den näst 
största dödsorsaken bland människor i åldern 15-29. Över 800 000 människor världen över 
dör till följd av suicid varje år.  
 

Betydelsen av relationer 
Klinger (1977) genomförde en undersökning i USA, där han frågade vad som gör livet 
meningsfullt. Resultatet visade att människan värderade nära relationer samt känslor av att 
vara älskad och behövd som viktiga delar i ett meningsfullt liv. Lucas och Dyrenforth (2006) 
pekar på ett samband mellan att ingå i en relation och att ha en subjektiv känsla av 
välbefinnande. Forskning visar att personer som spenderar mer tid med andra upplever sig 
mer lyckliga än personer som spenderar mer tid ensamma och att personer som är gifta 
upplever sig mer lyckliga än personer som inte har en partner. Bolger, Delongis, Kessler och 
Schilling (1989) menar däremot att relationer också kan ha en negativ effekt på 
välbefinnandet, då interpersonella konflikter har visat sig vara den största av stressorerna i det 
dagliga livet.  

Anhörigperspektiv 
Lützén (2012) skriver om en tid då vården endast fokuserade på den sjuke och anhöriga 
stängdes ute. Att exkludera de anhöriga gjordes för patientens bästa, trots att detta inte var 
vetenskapligt beprövad kunskap. Anhöriga fick då varken information eller stöd kring 
situationen utan lämnades helt utanför. Enligt socialstyrelsen (2013) behöver personal inom 
vård- och omsorgssektorn inkludera anhörigperspektivet. Att vårda eller stödja en anhörig 
under en längre period kan innebära påfrestning både fysiskt och psykiskt för den anhöriga, 
vilket kan leda till stress och sjukdomar. För att motverka negativ påverkan hos anhöriga bör 
de och deras behov uppmärksammas mer.  
 
Anhörigperspektivet kan involvera alla som finns i patientens omgivning, familj eller andra 
som berörs kring patienten (Socialstyrelsen, 2013). Vidare beskriver Socialstyrelsen (u.å) i sin 
termbank anhöriga som en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna.  

Partner 
Partner kan definieras som någon i en parenhet, där det upplevs en känsla av ömsesidighet 
mellan parterna till exempel i en kärleksrelation (Nationalencyklopedin, u.å). Vi väljer detta 
begrepp för att det innefattar alla typer av kärleksrelationer, oberoende av sexuell läggning, 
om individerna har ingått äktenskap eller hur förhållandet ser ut i övrigt. Genomgående i 
studien är att när vi använder begreppet partner syftar det på den personen vi undersöker i 
förhållandet.  

Anhörigperspektiv, partner och depression i relation till varandra 
Kristiansen (2012) menar att det alltid finns minst två lidande parter vid psykisk sjukdom. Det 
handlar naturligtvis om den sjuke, men det handlar också om dennes anhöriga som upplever 
lidande i form av känslan att inte kunna nå fram till den de bryr sig om vilket kännetecknas av 
ensamhet, maktlöshet och frustration. Anhöriga känner sig ofta förtvivlade över att inte kunna 
hjälpa eller minska lidandet. Vid depression har individen ofta själv tankar om att inte förtjäna 
hjälp, vilket gör att personen inte tycker sig kunna ta emot hjälpen, vilket i sin tur påverkar 
den anhöriga som i många fall vill hjälpa personen så mycket det går. Att vara anhörig till 
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någon med depression innebär också att leva med en rädsla för ytterligare försämring av 
dennes tillstånd (Kristiansen, 2012).  
 
Kristiansen (2012) visar i en översikt av studier kring personer med depression att anhöriga 
funderar över relationens kvalitet samt hur ens egen autonomi belastas. De anhöriga upplever 
dessutom känslor av hjälplöshet, frustration och rädsla. Utöver detta uppkommer även tankar 
kring vad som skulle kunna vara orsaken till den sjukes ohälsa, anhöriga funderar även över 
om de själva kan vara orsaken till patientens lidande. Dessa funderingar leder till att anhöriga 
upplever att deras livssituation präglas av osäkerhet och oro.  
 
Coyne, Kessler, Tal, Turnbull, Wortman och Greden (1987) menar att personer som lever 
med en person som lider av depression kan ligga i riskzonen för att själva uppleva depressiva 
symtom. Källan till den försämrade hälsan hos den anhöriga kan till exempel vara 
energilöshet, konstant oro och känslor av att vara värdelös. Jeglic, Griffith, Pepper, Miller, 
Ryabchenko och Johnson (2005) menar att det är de anhörigas upplevda känsla av belastning 
som påverkar, inte den faktiska belastningen som en person med depression kan innebära. 
Pruchno och Resch (1989) menar att makar är de av alla anhöriga som är mest sårbara i 
situationen, då de har investerat mest i förhållandet. 
 
Gotlib och Whiffen (1989) menar att det kan upplevas som mindre tillfredställande att leva i 
ett äktenskap med någon som lider av depression än för makar utan depression. Enligt dem 
innebär det påfrestningar att leva tillsammans med en person som lider av depression, bland 
annat förhöjd stress och mer ansvar. Denna situation kan utveckla anpassningsförmågor hos 
partnern som distansering, undvikande av konfrontation och förbättrad självkontroll. Även 
Uebelacker, Weinstock och Whisman (2004)  har visat på samband mellan att leva 
tillsammans med en person som lider av depression och känna lägre tillfredställelse i sitt 
förhållande och hos sin partner jämfört med att leva i ett förhållande där ingen av parterna 
lider av depression. 
 
En undersökning av Boerner, Schulz och Horowitz (2004) visar att erfarenheten av att vårda 
en anhörig har två distinkta aspekter, nämligen nackdelar och fördelar. För att förklara 
fördelarna med att vårda en anhörig tar Boerner et al (2004) upp ett antal studier, som 
beskriver olika positiva aspekter av det informella vårdandet. Det handlar till exempel om en 
känsla av tillfredsställelse och meningsfullhet av att kunna hjälpa sin anhöriga. Mannion 
(1996) menar att partnerskap med en sjuk människa kan främja en personlig utveckling hos 
partnern, bland annat genom högre tolerans gentemot den sjuke samt bättre tålamod och 
prioriteringar vad gäller mål och värderingar. Partnern kan dessutom känna en stolthet över 
vad den sjuke faktiskt åstadkommer trots sitt tillstånd.   

Problemformulering 
Att stödja en deprimerad anhörig kan innebära en stor påfrestning för individen och kan leda 
till känslor av oro, stress, sorg och otillräcklighet. I vissa fall kan det till och med resultera i 
att den anhöriga själv upplever depressiva symtom. Tidigare har anhörigperspektivet inte 
utforskats tillräckligt, men har på senare tid börjat uppmärksammas. Tidigare forskning har 
bland annat kunnat konstatera att det kan innebära lidande för den anhörige att leva 
tillsammans med en person som lider av depression, men vissa positiva aspekter har också 
identifierats. 
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Syfte 
Syftet med studien var att beskriva partners upplevelser av att leva tillsammans med en person 
som lider av depression. 

Metod 
Enligt Aveyard (2014) är en litteraturstudie en omfattande studie som går ut på att tolka 
litteratur om ett visst ämne. Med hjälp av tidigare publicerad forskning söks svar på ett 
problemområde genom att analysera och diskutera innehållet. Litteraturstudier är viktiga då 
syftet är att sammanfatta den litteratur som finns tillgänglig om ett visst ämne, för att ge en 
bild av hur forskningsläget ser ut. Dessutom kan analyser av flera forskningsartiklar 
tillsammans leda till nya insikter och slutsatser (Aveyard, 2014). 
 
En litteraturöversikt är en sorts litteraturstudie som handlar om att skapa en översikt av 
kunskapsläget inom ett visst ämne. Översikten baseras på systematiska litteratursökningar där 
valda artiklar kvalitetsgranskas och analyseras för att skapa en beskrivande översikt av ämnet 
(Friberg, 2012). Vi har gjort en litteraturöversikt på det sätt som är beskrivet ovan, genom 
systematisk litteratursökning på valt område, som även har kompletterats med litteratur från 
osystematisk sökning.  

Datainsamling 
En litteraturstudie innebär datainsamling i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 
rapporter. Viss litteratur används i bakgrunden för att beskriva viktiga delar av arbetet och 
ytterligare litteratur som insamlingsdata till resultatet. I diskussionen kopplas sedan 
bakgrunden och insamlingsdatan samman utifrån syfte och frågeställningar (Olsson och 
Sörensen, 2011). För att genomföra systematiska sökningar på litteratur används vanligen 
olika databaser för att söka på ämnesord och nyckelord. Cinahl är en databas som ofta 
används för litteratursökning på omvårdnadsområdet, PSYCinfo är en databas med 
psykologisk forskning inom bland annat medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 
2013). För att komplettera de systematiska sökningarna kan datainsamlingen också ske genom 
att använda ett osystematiskt tillvägagångssätt. Då söks ytterligare litteratur, bland annat via 
referenslistor till intressant material.  Detta ger möjligheten att få ett större urval, och därmed 
ett mer pålitligt resultat (Aveyard, 2014). 
 
Vi använde databaserna Cinahl och ProQuest för att söka efter litteratur. Den senare är en 
samlingsdatabas, där vi använde oss av PSYCinfo, PSYCarticles, Social Services Abstracts 
och Sociological Abstracts, då dessa ligger närmast vår forskningsfråga. För att undersöka 
depression använde vi endast ”depression” som sökord. För att rikta in oss på partners 
använde oss av sökorden ”spouse”, ”next of kin”, ”significant other” och ”partner”. För att få 
uppgifter om upplevelser använde vi oss av sökorden ”experience”, ”perspective”, ”caregiver 
burden” eller ”caregiving burden”. Samtliga ord användes i olika kombinationer för att knyta 
an till vårt syfte. För varje sökning i Cinahl gjordes en likvärdig i ProQuest. De sökningar 
som resulterade i att en artikel användes i urvalet redovisades i tabeller (bilaga I). Vid två av 
sökningarna framkom samma artikel båda gångerna, även detta redovisas i tabellerna (bilaga 
I). En osystematisk sökning gjordes sedan genom att leta i referenslistor till relevant litteratur, 
för att kunna komplettera den litteratur som söktes systematiskt.  

Urval 
Urvalet i studien ska vara starkt knutet till aktuellt syfte och problemformulering (Henricson 
& Billhult, 2012). Det innebar att urvalet av artiklar för vår litteraturöversikt kopplades till 
syftet att undersöka partners upplevelser av att leva tillsammans med en person som lider av 
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depression, och det var endast artiklar som ansågs vara relevanta som slutligen användes. 
Förutom valda nyckelord som redovisats under datainsamling avgränsade vi också sökningen 
med inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna som inkluderades skulle vara skrivna på 
svenska, norska, danska eller engelska då det är språk vi behärskar.  I de inledande 
sökningarna användes endast artiklar publicerade från 2005 och framåt, men då urvalet inte 
ansågs tillräckligt stort för vårt specifika undersökningsområde valde vi att även inkludera 
artiklar från 2000.  Artiklarna som valdes skulle vara peer-reviewed och i ProQuest lades även 
Scholarly journals till begränsningarna, dock inte i Cinahl då det valet inte finns där. Både 
kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades.   
  
Kvaliteten på litteraturstudier är beroende av hur väl författarna identifierar och värderar 
artiklarna vid datainsamlingen. Det är därför viktigt att kvalitetsbedöma de artiklar som väljs 
ut från sökresultaten (Forsberg & Wengström, 2013). Kvalitetsbedömningen blir därför ett 
exklusionskriterium i vår studie. Kvalitetsgranskningen genomfördes med två separata mallar, 
en för kvalitativa studier (bilaga II) och en för kvantitativa studier (bilaga III), utarbetad av 
institutionen för hälsovetenskap på Högskolan väst. Mallarna skapades med utgångspunkt 
från en modell presenterad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Vi valde att endast 
inkludera artiklar om uppnådde hög kvalitet under granskningen.  
 
Under datainsamlingen framkom 18 relevanta artiklar genom systematiska sökningar. Flera av 
artiklarna inkluderade fler anhöriga än partnern och annan psykisk ohälsa än depression, 
därför krävdes ytterligare granskning för att säkerställa att tillräckligt mycket information om 
partnerns upplevelse av att leva tillsammans med en person som lider av depression framkom 
tydligt. Efter sådan granskning exkluderades de artiklar som inte hade tydliga delar ur 
partnerns perspektiv på depression. Dessutom exkluderades de artiklar som inte uppnådde hög 
kvalitet under kvalitetsgranskningen. Med den kvalitativa granskningsmallen granskades 
bland annat syfte, urval och giltighet. Mallen redovisar hög kvalitet som grad 1 vilket 
representerar 80-100% av kvalitetspoängen. Med den kvantitativa granskningsmallen 
granskades bland annat syfte, statistisk metod och effektstorlek. Den kvantitativa 
granskningsmallen redovisar också grad 1 som 80-100% av kvalitetspoängen. Totalt kvarstod 
då fem artiklar från den systematiska sökningen. I den osystematiska sökningen hittades fem 
relevanta artiklar, endast tre av dem bedömdes ha hög kvalitet och övriga exkluderades. Det 
totala urvalet bestod därför av åtta artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Dessa artiklar 
sammanställdes i en tabell för att skapa en översikt över innehållet (bilaga IV).  

Analys 
Vi har använt oss av Fribergs modell för analys i vårt arbete. Friberg (2012) beskriver en 
modell för analys som går ut på att identifiera övergripande områden. Analysen sker i tre steg; 
det första steget innebär genomläsning av de utvalda studierna flera gånger för att nå en 
förståelse för vad de innehåller. Andra steget innebär identifiering av likheter och skillnader i 
samtliga studier, med inriktning på vissa specifika områden, det kan vara likheter och 
skillnader i teoretiska perspektiv, metodologiska tillvägagångssätt eller resultatinnehåll. Det 
tredje och sista steget innebär sedan en sammanställning av detta, till exempel genom att 
presentera olika teman eller kategorier som har framkommit. Används både kvalitativa och 
kvantitativa studier är det viktigt att dessa presenteras på olika sätt, där de kvantitativa 
studierna presenteras med siffror. 
 
Analysen i denna studie fokuserades på studiernas resultat. Analysarbetet inleddes genom att 
samtliga artiklar lästes flera gånger av oss båda, de delar som svarade på vårt syfte 
markerades då tydligt i texten. I nästa skede identifierades likheter och skillnader i artiklarnas 
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resultat. Detta gjordes genom att jämföra innehållet i resultaten med varandra. De likheter och 
skillnader som identifierades bildade totalt nio preliminära subteman av upplevelser. Många 
av dessa kunde paras ihop under ett större och mer övergripande subtema, därför 
sammanställdes dessa nio till fyra subteman, varav två samlades under ett tema. För att tydligt 
visa att både kvalitativa studier och kvantitativa studier inkluderades i urvalet presenterades 
sedan resultatet för de kvantitativa studierna så långt det gick med hjälp av siffror.  

Etiska överväganden 
Det är ett krav att alla vetenskapliga studier ska innehålla etiska överväganden. Dessa bör vid 
litteraturstudier göras när det gäller urval samt presentation av resultat (Forsberg & 
Wengström, 2013). När det kommer till urval handlar det om att överväga relevansen av valda 
artiklar i relation till syfte och frågeställningar (Kjellström, 2012). Det gäller dessutom att 
redovisa samtliga artiklar som ingår i studien på ett tydligt sätt samt att vara noggrann i sitt 
arbete och i sina slutsatser (Forsberg & Wengström, 2013). Det är också viktigt att överväga 
om studien resulterar till en förmån för något, det vill säga om den kan resultera i något 
brukbart för forskningsområdet (Kjellström, 2012). Vid en litteraturstudie är det därför viktigt 
att ta hänsyn till om författarna i vald litteratur som ingår i studien har vägt nyttan av studien 
mot kravet att skydda deltagarna, dessa överväganden ska ha redovisats tydligt i artikeln 
(Forsberg & Wengström, 2013).  
 
För att ta hänsyn till ovanstående användes endast artiklar som ansågs innehålla egna etiska 
överväganden. Urvalet av artiklar redovisades genom tydliga tabeller (bilaga IV) och 
artiklarna granskades noga i förhållande till syfte och problemformulering för att utesluta 
irrelevant material. 

Resultat  
Tre teman framkom av analysen; Upplevelse av hur det dagliga livet påverkas, upplevelse av 
behov av kunskap och upplevelse av att kunna hantera situationen. Upplevelse av hur det 
dagliga livet påverkas fick två subteman; att leva på någon annans villkor och hur situationen 
påverkar känslolivet och hälsan, se Tabell 1.  
 
Tabell 1. Tabell över framkomna teman. 
 

 
Teman 
 

 
Subteman 

Upplevelse av hur det dagliga livet 
påverkas 
 

Att leva på någon annans villkor  
 
Hur situationen påverkar känslolivet och 
hälsan 

Upplevelse av behov av kunskap 
 

 

Upplevelse av att kunna hantera 
situationen  
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Upplevelse av hur det dagliga livet påverkas 
Att leva tillsammans med en person som lider av depression påverkade livet på många olika 
sätt för partnern till den deprimerade. Både kvalitativa och kvantitativa studier har fastställt att 
det kan innebära en börda att leva under sådana förhållanden. Påverkan på partnern 
innefattade att anpassa sig efter den deprimerades förutsättningar samt känslomässig 
påfrestning och försämring av den egna hälsan.   

Att leva på någon annans villkor 
En upplevelse som artiklarna tog upp var att partnern till en person som lider av depression 
fick leva på den personens villkor. Detta manifesterade sig på flera olika sätt, men gemensamt 
var att partnern fick anpassa sitt liv efter hur depressionen påverkade dem.  
 
Bottorff, Oliffe, Kelly, Johnsson och Carey (2014) visade att partnern upplevde det som att de 
fick sänka sina förväntningar på den deprimerade när det kom till vad denne kunde bidra med 
i relationen och det dagliga livet.  Dessutom upplevde partnern ofta att de fick ta på sig en 
betydligt större del av arbetet i det dagliga livet än tidigare, det handlade bland annat om att 
sköta hushållet och ta hand om gemensamma barn. Detta framkom även av van Wijngaarden, 
Schene och Koeter, (2004) som rapporterade att 20-33% av partnerna (av totalt 260 
undersökta personer) fick ta över ansvaret för uppgifter från den deprimerade.  
 
Den deprimerade undvek det sociala livet under olika perioder av sjukdomen. Detta gjorde att 
partnern upplevde att det sociala nätverket kring familjen minskade (Hedman Ahlström, 
Skärsäter & Danielson, 2009). Bottorff et al (2014) visade också att den deprimerade ofta höll 
sig undan sociala aktiviteter vilket ledde till att partnern upplevde ett behov av att hitta på 
ursäkter för dennes frånvaro. Partners till deprimerade personer upplevde en signifikant 
försämrad livskvalitet inom området för sociala relationer vilket visade sig i p-värdet 
(p<0.001) (Angermeyer, Kilian, Wilms & Wittmund, 2006).  
  
Ytterligare en upplevelse som beskrevs var att partnern upplevde behovet av att gå omkring 
som på äggskal kring den deprimerade, genom att till exempel undvika att avslöja sina 
negativa känslor kring situationen (Skundberg-Kletthagen, Wangensteen, Hall-Lord, & 
Hedelin, 2014). Hedman Ahlström et al (2009) kom fram till slutsatsen att partnerna upplevde 
det som att de inte kunde vara den person som de tidigare var. Nosek (2008) beskrev hur 
partnern till en person som lider av depression upplevde det som att hela dennes liv 
avstannade på grund av situationen. Även Bottorff et al (2014) tog upp partnerns upplevelse 
av att livet stannade av. De tog även upp känsla av ånger som partnerna upplevde då de kände 
att de gick miste om saker i livet. 

Hur situationen påverkar känslolivet och hälsan 
Artiklarna nämnde den negativa påverkan som den deprimerade hade på sin partner gällande 
känsloliv och hälsa. Upplevelserna av detta var en mängd känslor och symtom, både fysiska 
och psykiska. 
  
Omgivningen kring en deprimerad karaktäriserades av pessimism, irritation, passivitet, 
suicidala tankar och dyster atmosfär (Skundberg- Kletthagen et al, 2014). Partnern till den 
deprimerade personen uppgav högre nivåer av depressivt humör än allmänheten, skillnaden 
var signifikant, vilket visade sig i p-värdet (p < 0,05) och deras sinnesstämning kunde 
sammankopplas med den deprimerade (p < 0,05) (Benazon & Coyne, 2000).  
  
Den deprimerade påverkade partnerns egen hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Det kunde vara 
så allvarligt att partnern till den deprimerade behövde sjukskriva sig. Upplevelser av den egna 
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ohälsan beskrevs som dålig sömn, stress, oro samt symtom på depression och ångest 
(Skundberg-Kletthagen et al, 2014). I en studie av van Wijngaarden et al (2004) uppgav 80 % 
av det totala antalet deltagare på 260 personer att de upplevde humörsvängningar, nervösa 
spänningar, sömnlöshet och känslan av depressiva symtom. Från dessa 80 % framkom att 25 
% tog del av någon slags behandling för sin försämrade hälsa. Hedman Ahlström et al (2009) 
förde fram ytterligare ett exempel på liknande symtom. En partner beskriver känslor av 
trötthet på grund av sömnproblem. Denne upplevde också en konstant oro och såg ingen 
förbättring hos sin partner.   
  
Det fanns osäkerhet kring hur mycket partnern kunde kräva av den deprimerade och 
fortfarande upplevas som stödjande. Partnern ville visa omtanke och omsorg men det 
upplevdes som en utmaning i och med ineffektivitet hos denne och de depressiva symtomen 
hos den sjuke (Bottorff et al, 2014). Skundberg-Kletthagen et al (2014) menade att det fanns 
olika sätt att se på negativa känslor, några fick dåligt samvete av sina negativa känslor medan 
andra såg det som en normal reaktion på den ansträngda situationen. När den sjuke var 
deprimerad kände sig partnern uttröttad och med allmänt försämrad hälsa, men även under 
bättre perioder upplevdes oro inför framtiden. Bottorff et al (2014)  visade ett resultat där flera 
partners undrade hur de skulle kunna avgöra när de inte klarade av mer och borde fokusera på 
den egna hälsan. Nosek (2008) beskrev att livssituationen med en deprimerad kunde driva 
partnern till sin gräns, där denne kände behovet av att distansera sig för att bevara sin egen 
integritet.   
  
Bottorff et al (2014) pekade på förvirring och osäkerhet i hantering av den deprimerade 
personens tendenser till självdestruktivitet, självskada och suicidala intentioner. Den 
deprimerade kunde lägga över ansvaret för sin självdestruktivitet på partnern, vilket kunde 
skapa skuldkänslor hos denne. Skundberg-Kletthagen et al (2014) har kommit fram till att 
partnern ville beskydda den sjuke från hög ansträngning för att motverka det självskadande 
beteendet. Suicidala hot skapade antingen ilska eller rädsla, eller båda dessa känslor, som kan 
tvinga partnern till att övervaka den deprimerade så denne inte har tillfälle eller medel för att 
kunna förverkliga hotet. Att vara med om att den deprimerade genomför suicidförsök upplevs 
av partnern som ett övertramp av tilliten, de kunde uppleva svårigheter kring att förstå varför 
den sjuke skulle utsätta sina anhöriga för detta. Nosek (2008) tog upp känslan av konstant oro 
sammankopplad med suicid. De kände behov av att övervaka sin suicidala partner. Däremot 
visar van Wijngaarden et al (2004) att endast två personer av totalt 260 uppgav att de kände 
sig tvingade till att övervaka sin partner för att förhindra drogintag, och att fyra kände sig 
hotade av den sjuke.     

Upplevelse av behov av kunskap 
Återkommande aspekter i undersökta artiklar var kunskapsbehovet kring depression hos 
partnern till den deprimerade. Kunskap kunde leda till en förbättrad förståelse och mindre 
osäkerhet hos partnern, som i sin tur kunde ge verktygen till att stödja den deprimerade. 
 
Kunskap om depression och dess konsekvenser skapade en förståelse för den som lider av 
depression som kunde resultera i ett bättre stöd. Det framkom även att det fanns behov av 
uppföljning med den deprimerade och samtalsstöd för partnern för att få kunskap om hur de 
skulle kunna stödja på bästa sätt. Utan denna kunskap upplevde partners svårigheter vid 
tolkning av den deprimerades beteende vilket upplevdes som frustrerande. Kunskapsnivån hos 
partnern påverkade deras rädsla inför att inte förstå den deprimerades signaler och därför 
handla på ett felaktigt sätt. Med kunskap kunde känslan av skuld i ovanstående sammanhang 
minska (Skundberg-Kletthagen et al, 2014). Även Bottorff et al (2014) framhöll att få mer 

8 
 



insikt i behandlingen och få vara delaktig i vårdprocessen kring den deprimerade kunde 
underlätta partnerns hantering av situationen. Vidare beskrev Stengård (2002) att deltagarna 
uttryckte behovet av mer information kring rehabilitering (p=0.007), psykisk sjukdom 
(p<0.001), hantering av vardagliga problem (p=0.022), samt negativa symtom (p<0.001) och 
positiva symtom (p=0.004).  
 
Nosek (2008) beskrev att många sökte information om depression via böcker, internet samt 
hos hälso- och sjukvården. Dock blev de ofta nekade information från vårdgivare inom 
psykiatrin, som hänvisade till konfidentialiteten för patienten. Genom att sammanställa 
information kunde de få en medvetenhet och kunskap kring den deprimerade. De lärde sig att 
identifiera tecken på suicidalt beteende och utifrån det se mönster. Det var dock en utmaning 
att se vad som triggade beteendet, och partnern kände oro och osäkerhet över när och om den 
deprimerade skulle försöka begå suicid. Partnern upplevde sig sakna kunskap för att veta hur 
de skulle reagera på de tecken som identifierats. När de uppnått kunskap och/eller förståelse 
kunde partnern vidta åtgärder vid suicidalt beteende. Det fanns också de som inte orkade söka 
information och ställa frågor till den deprimerade, då det skapade negativa känslor hos 
partnern (Nosek, 2008). 

Upplevelse av att kunna hantera situationen 
I studierna framkom det att partnern trots påfrestningarna med att leva tillsammans med en 
person som lider av depression ofta hittade ett sätt att hantera situationen. Vissa studier 
pekade på liknande faktorer som påverkade upplevelsen av att lyckas hantera, medan vissa 
studier enskilt rapporterade andra sätt. 
 
De involverade personerna hittade sina egna sätt att hantera situationen (Hedman Ahlström et 
al, 2009). Drygt 33 % av totalt 260 deltagare hade lyckats hitta ett sätt att hantera problemen 
som uppstod av att leva tillsammans med en person som lider av depression, samtidigt hade 
ungefär 33 % i motsats inte lyckats hantera situationen (van Wijngaarden, et al, 2004). 
Skundberg-Kletthagen et al (2014) rapporterade att känslan av sig själv som en resurs och ett 
stöd för den deprimerade personen pekades ut som en positiv aspekt. En annan positiv aspekt 
var att få bekräftelse och erkännande från utomstående för det engagemang som lades ner för 
att stödja den deprimerade, likaså tacksamhet från den deprimerade. Upplevelsen av detta 
hjälpte partnern att hantera situationen. Bottorff et al (2014) visade på att partners till 
deprimerade personer lättare kunde acceptera att ta en större del av till exempel 
hushållsarbetet, om det ledde till att den deprimerade personen därmed kunde och orkade 
spendera tid med dem och få dem att känna sig uppskattade.  
 
Att ständigt vara tillgänglig, till exempel via telefon, upplevdes som en börda för partnern. 
Möjligheten att få slappna av, vilket bland annat innebar att slippa vara tillgänglig för en 
stund var också viktigt för partnerns upplevelse av att kunna hantera situationen.  Detta 
inkluderade att vara på sitt arbete, vilket sågs som ett andrum från det som pågick hemma, det 
ansågs också som en giltig orsak till att inte vara tillgänglig (Skundberg-Kletthagen et al, 
2014). Att spendera tid ensam presenteras också som ett sätt för partners till personer som 
lider av depression att hantera situationen, effekten av detta i studien var signifikant (p=0.001) 
(Stengård, 2002). 
 
Bottorff et al (2014) rapporterade att vissa partners själva kunde uppleva depressiva symtom 
och därför sökte rådgivning som ett sätt att hantera. En annan deltagare i denna studie valde 
att tillfälligt separera från den deprimerade personen, som ett sätt att hantera situationen. Hen 
menade att det var för att skydda sig själv men också för att på lång sikt kunna rädda 
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förhållandet. Vidare menade Bottorff et al (2014) att vissa deltagare i studien uppgav att de 
kände ett behov av mer kunskap, detta för att de upplevde att mer kunskap kunde stödja dem 
som partner och hjälpa dem att lättare hantera situationen.  
  
Andra faktorer som hade en positiv inverkan på upplevelsen av att kunna hantera situationen 
för partnern var friluftsaktiviteter och fysisk aktivitet (Skundberg-Kletthagen et al, 2014). 
Stengård (2002)  presenterade ytterligare ett antal strategier som användes för att hantera 
situationen tillsammans med en person som lider av depression, dessa inkluderade att röka 
(p=0.033), se på TV (p=0.023) och medicinera (p=0.007). Samtliga p-värden visade på 
signifikant effekt. Strategierna upplevdes minska stress, enligt deltagarna i studien.   

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva partners upplevelser av att leva tillsammans med en person 
som lider av depression, för detta valdes en litteraturöversikt. Enligt Aveyard (2014) är 
litteraturbaserade studier viktiga då de, genom att summera forskningsläget inom ett visst 
ämne, inte bara gör forskningsläget mer översiktligt utan också ger möjligheten att bidra till 
att nya slutsatser kan dras i samband med analys av det samlade materialet. Aveyard (2014) 
menar också att det är viktigt att diskutera både arbetets styrkor såväl som svagheter. Detta för 
att göra läsaren medveten om begränsningar och problematik som uppstått under arbetets 
gång.  
 
Databaser är ofta indelade i olika ämnesområden, men ingen databas kan vara heltäckande 
(Östlundh, 2012). För datainsamlingen användes därför flera databaser, syftet med detta var 
att få ett bredare resultat. Databaserna som användes skulle vara adekvata inom det 
vårdvetenskapliga området för att vara relevanta för studiens teoretiska utgångspunkt. Vi 
upplevde att de allra flesta resultat i sökningarna var vårdvetenskapliga artiklar. De få som 
inte var relevanta för vår teoretiska utgångspunkt sorterades bort från början. De databaser 
som användes var Cinahl och samlingsdatabasen ProQuest, där vi använde PSYCinfo, 
PSYCarticles, Social Services Abstracts och Sociological Abstracts. Alla specifika sökningar 
genomfördes både i Cinahl och ProQuest, detta för att undersöka möjligheten till likvärdiga 
resultat. Vi upptäckte att de specifika sökningarna mycket sällan gav bra resultat i båda 
databaserna. Därför fick flera former av partner och upplevelser användas som sökord.   
 
Det specifika undersökningsämnet för studien visade sig vara snävt i förhållande till den 
forskning som fanns tillgänglig. Vi fick därför i vissa fall använda oss av forskning som 
fokuserade på upplevelser av anhöriga i stort samt psykisk ohälsa i stort och ur dessa studier 
använda det som svarade på syftet, det vill säga de delar som handlade både om partners och 
om depression. Detta gjorde att vissa studier kunde användas i större utsträckning i resultatet 
än andra. På grund av detta fick vi ta ställning till huruvida innehållet i resultatet kunde 
uppfattas som vinklat mot dessa studier. Eftersom att orsaken till att vissa artiklar användes 
mindre var att de inte svarade på vårt syfte bedömde vi att det inte var vinklat och därför inte 
påverkade vår studies kvalitet. Aveyard (2014) menar att det är viktigt att noga granska 
artiklarna för att undersöka om de är relevanta för litteraturöversikten. Detta görs genom att 
läsa igenom artiklarna mycket noga, med aktuell forskningsfråga i fokus. Friberg (2012) 
menar att bedömningen av urvalet och dess relevans för litteraturöversikten är ett kreativt 
arbete med utgångspunkt i översiktens problemformulering.   
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Ursprungligen inkluderades endast studier publicerade från 2005 då vi ville fokusera studien 
på aktuell forskning, men detta utökades till studier från 2000 för att få tillgång till ett större 
utbud av forskning. Med hjälp av detta tillvägagångssätt fick vi fram ett urval på totalt åtta 
studier, genom systematisk sökning samt kompletterande osystematisk sökning, efter att ha 
tagit hänsyn till inklusions- och exklusionskriterierna. Att utöka tidsramen för forskningen 
kan enligt Aveyard (2014) vara en positiv aspekt, då relevant information kan gå förlorad vid 
för snäva tidsrestriktioner. När vi förlängde tidsrestriktionen till 2000 uppkom ett flertal 
artiklar vid sökningarna som inte uppkommit tidigare, då de var publicerade innan 2005, totalt 
tre av dessa kvarstod efter kvalitetsgranskningen och blev därför del av urvalet. Även då vi 
förlängde tidsrestriktionen till 2000 blev urvalet aningen litet. Vad vi hade kunnat göra 
annorlunda i detta fall skulle kunna ha varit att utöka tiden ytterligare, för att se om detta 
skulle ha resulterat i ett större urval.  
 
Östlundh (2012) förklarar att synonymer ofta behöver användas under informationssökningen, 
för att databaserna endast söker på det angivna ordet och inte dess synonymer. För att få så 
bra resultat som möjligt bör alltså även synonymer användas i ytterligare sökningar. För att 
undersöka partnerns perspektiv krävdes flera olika sökord för partner och upplevelser. För att 
få fram upplevelser på temat användes bland annat ”caregiving burden”. Resultaten på de 
sökningarna var då inriktade på just påfrestningen, vilket kan ses som en vinklad sökning. 
Artiklarna visade däremot både om det fanns eller inte fanns någon extra påfrestning för de 
undersökta personerna och därför togs beslutet att ändå använda sökningen. För att ytterligare 
säkerställa att studien bibehåller sin objektivitet hade vi istället kunnat undersöka vilka 
alternativa sökord som hade kunnat användas istället för detta.   
 
Analysen genomfördes enligt den modell vald metodlitteratur anger. Studierna lästes igenom 
flera gånger för att få en större förståelse för dess innehåll. Då ingen av oss har engelska som 
modersmål är vi medvetna om att brister i språket kan leda till feltolkningar under 
genomläsning av materialet. Vi har därför valt att använda oss av lexikon och 
översättningsprogram för att undvika detta så långt som möjligt. Att använda lexikon för 
översättning är något som Östlundh (2012) rekommenderar. Därefter identifierades likheter 
och skillnader i studierna, vilket lade grunden för de teman som fastställdes. Dessa steg är de 
Friberg (2012) redovisar i avsnittet för litteraturöversikter. Under analysen framkom först nio 
kategorier av upplevelser, dessa bearbetades till fyra teman. Två av dessa hade likheter och de 
kunde därför kopplas till ett gemensamt tema. De andra två förblev egna teman. Slutsatsen 
blev därav tre teman; upplevelse av hur det dagliga livet påverkas, upplevelse av behov av 
kunskap och upplevelse av att kunna hantera situationen. Inom det första temat, upplevelse av 
hur det dagliga livet påverkas, finns två subteman; upplevelse av att leva på någon annans 
villkor och upplevelse av hur situationen påverkar känslolivet och hälsan.  
 
Etiska överväganden inkluderade att all litteratur skulle vara relevant för studiens syfte och att 
studierna som inkluderades i urvalet skulle ha egna etiska överväganden. För att säkerställa 
detta lästes samtliga artiklar flera gånger och innehållet diskuterades noga, detta var även ett 
viktigt steg för att bibehålla objektiviteten genom studiens gång. Alla inkluderade artiklar 
hade inte ett eget stycke för etiska överväganden, men vilka etiska aspekter som övervägts 
gick ändå att identifiera i texten, vilket motiverade användning i urvalet.  
 
Överförbarhet innebär att kunskapen som genereras av forskning ska kunna generaliseras 
utanför det specifika urvalet i studien. Ett överförbart resultat är viktigt i och med att 
samhället inte alltid kan ta hänsyn till varje enskild individ (Malterud 2009). Vi anser att 
studien har ett visst överförbart resultat. Detta bland annat för att både kvalitativa och 
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kvantitativa artiklar inkluderats, och de kvantitativa artiklarna stödjer de kvalitativa 
artiklarnas resultat. Vidare användes studier från olika länder och olika världsdelar (se bilaga 
IV) vilket också stärker studiens överförbarhet. 
 
Eftersom forskningen på området visade sig vara begränsad hade möjligtvis en empirisk 
studie varit att föredra. Det är något vi inte hade förutsättningarna att göra. Istället kan den här 
studien ligga till grund för att området behöver utforskas ytterligare empiriskt. Aveyard 
(2014) menar att begränsat forskningsurval kan leda till att frågeställningar i arbetet kan gå 
obesvarade. Vi anser att syftet med studien har besvarats, trots det begränsade 
forskningsläget, men att resultatet hade kunnat vara ännu mer tillförlitligt och trovärdigt om 
urvalet hade kunnat vara större.  

Resultatdiskussion 
En genomgående aspekt i resultatet är sambandet mellan identifierade teman. Det framkom att 
dessa inte var helt fristående från varandra, samtliga teman går in i varandra på olika sätt med 
olika samverkande faktorer och de har en gemensam kärna. Kärnan som knyter samman 
samtliga teman kan exemplifieras genom att partners upplever att deras dagliga liv påverkas 
av att leva tillsammans med en person som lider av depression, på grund av detta finns det en 
upplevelse av behov av kunskap från partnerna för att därmed kunna hantera situationen. 
Samtliga teman illustreras i figur 1 där samspelet tydliggörs med överlappning och nedan 
exemplifieras sambandet mellan dessa teman i text. Litteraturen visar till exempel att 
upplevelse av att leva på någon annans villkor innebär att partnern känner behov av kunskap, 
dels för att kunna stödja den deprimerade på rätt sätt men det är också en bidragande faktor 
till upplevelse av att kunna hantera situationen. På samma sätt samverkar upplevelse av att 
leva på någon annans villkor, genom att den anpassning partnern gör leder till uppskattning 
från omvärlden och den deprimerade. Detta är också en bidragande faktor till upplevelse av 
att kunna hantera situationen. Vidare konstaterar vi till exempel att upplevelsen av att behöva 
leva på någon annans villkor påverkar känslolivet och hälsan på ett negativt sätt.  
 

 
 

Figur 1: De teman som framkom i analysen, och dess samspel.  

12 
 



 
Som vi tidigare nämnt menar Pruchno och Resch (1989) att de anhöriga som är mest utsatta i 
relationen med en person som lider av depression är de som lever i en partnerrelation, detta på 
grund av att de investerar mest i förhållandet.  Östman, Wallsten och Kjellin (2005) pekar på 
samma samband mellan partner och störst upplevd börda. På grund av detta anser vi att det är 
viktigt att beskriva partners upplevelse av att leva tillsammans med en person som lider av 
depression.  
 
Resultatet i denna studie visar att partners till personer som lever tillsammans med en person 
som lider av depression påverkas negativt på flera olika sätt. Upplevelsen av att behöva 
anpassa sig efter någon annan, att partnern inte kan vara den personen de tidigare var och att 
gå miste om saker är återkommande faktorer i resultatet. Detta stämmer väl överens med det 
resultat Gotlib och Wiffen (1989) rapporterar, att livet tillsammans med en person som lider 
av depression innebär påfrestningar för partnern, bland annat genom ökad stress och mer 
ansvar. Även Kristiansen (2012) visar på negativa konsekvenser av att leva tillsammans med 
en person som lider av depression. Arman (2012) menar att lidande kan innefatta att uppleva 
isolering ifrån samhället medan Wiklund (2003) påtalar lidande i känslan av ostabilitet. 
Resultatet i denna studie visar att partners till deprimerade personer påverkas, bland annat 
genom att behöva ta över sysslor i hemmet, vilket upplevs som en börda. Resultatet visar 
också att livssituationen tillsammans med en person som lider av depression även kan leda till 
att det sociala livet minskar, vilket kan bero på att den deprimerade personen undviker socialt 
samspel med andra. Stjernswärd och Östman (2008) menar att det också kan bero på att 
partnern upplever att denne inte har energi över för andra relationer. Att det innebär negativa 
aspekter att leva tillsammans med en person som lider av depression är inte förvånansvärt på 
något sätt, resultatet i studien är därför till stor del som förväntat.  
 
Något som framkommer i studiens resultat är att partnerskap med en person som lider av 
depression kan komma att påverka partners psykiska och fysiska hälsa. Påverkan på den 
fysiska ohälsan kan bland annat vara försämrad sömn. Något som kan ses som ett tecken på 
den psykiska ohälsan är upplevelsen av konstant oro. Oron kan skapas av funderingar kring 
framtidsutsikter, självdestruktivt beteende och suicidrisk samt hela situationen kring att leva 
tillsammans med en person som lider av depression. World Health Organization (2016) 
förklarar att depression kan komma att leda till suicid. I studiens resultat framkommer också 
att partners upplever osäkerhet inför hur de kan hantera någon med självdestruktivt beteende 
eller är suicidbenägen. Vidare beskrivs en upplevelse av tvång hos partnern att övervaka den 
deprimerade för att förhindra självdestruktivt- och/eller suicidalbeteende. Stjernswärd och 
Östman (2008) menar att självdestruktivt beteende och suicidrisk är faktorer som är delaktiga 
i skapandet av en konstant oro hos partnern. Denna oro tillsammans med en högre arbetsbörda 
kan påverka partnerns hälsa, exempelvis genom fysisk och psykisk utmattning. Arman (2012) 
förklarar vidare lidandet som en känsla av oro som kan resultera i stress.   
  
Denna litteraturöversikts resultat visar att det finns en risk för att uppleva egna depressiva 
symtom som partner till någon med depression. Detta framkommer även i en artikel av Coyne 
et al (1987) som menar att den försämrade hälsan kan bero på konstant oro, utmattning och 
känslor av otillräcklighet. Vidare visar resultatet i denna studie att tecken på den egna ohälsan 
hos partnern innefattar symtom som ångest, stress, nervösa spänningar och 
humörsvängningar. Det kan också upplevas en osäkerhet inför hur och när partnern känner att 
de inte klarar av mer belastning och istället behöver ge energi till sin egen hälsa. Vi anser att 
det är påfrestande att leva tillsammans med en person som lider av depression och att det kan 
försämra partners egna hälsa. Partners till någon som lider av depression och som själva 
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upplever depressiva symtom kan komma att hamna i riskzonen för suicid om situationen leder 
till en depression av allvarlig art. Inom hälso- och sjukvård bör personal därför vara 
vaksamma på de depressiva symtom som partners eventuellt kan uppvisa. 
 
Resultatet påvisar behovet av kunskap hos partners till någon som lider av depression. Utan 
kunskap upplevs det svårt att förstå och tolka den deprimerades beteende vilket kan skapa 
skuld hos partnern. Kunskap om depression och dess konsekvenser kan förenkla stödjandet av 
den deprimerade. Wiklund (2003) menar att skuld kan vara sammankopplat med lidande, 
dessutom visar Wiklund och Gustin (2012) att känslor av otillräcklighet vid medlidande också 
kan skapa skuldkänslor. Lützén (2012) beskriver att personer som är anhöriga till de som 
vårdades förr inte fick vara delaktiga i behandlingen. Socialstyrelsen (2013) menar att 
anhörigperspektivet skulle behöva ges större vikt inom vård och omsorg då det kan förebygga 
ohälsa hos de anhöriga (Socialstyrelsen, 2013). Resultatet visar att partners vill få mer 
kunskap om behandlingen av sin partner samt uppleva en större delaktighet i denna process 
för att kunna underlätta stöd till den deprimerade och egen hantering av situationen. Vidare 
framkommer i resultatet att partnern ofta möter svårigheter med kunskapssökande och 
delaktighet till den deprimerades hälsotillstånd och behandling inom hälso- och sjukvården. 
Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att vårdvetenskapens syfte att kunna skapa 
förutsättningar för att uppleva hälsa. Begreppet hälsa handlar bland annat om att känna sig 
kapabel och att uppleva en känsla av balans. Vi menar att partners skulle kunna dra nytta av 
mer kunskap och av att kunna involveras i omvårdnaden av den som lider av depression, 
bland annat för att förstå sjukdomen bättre och minska känslan av egen skuld. Det har skett en 
förändring i förhållningssättet kring anhörigas delaktighet men vårt resultat vittnar om att 
detta behöver belysas ytterligare då det fortfarande finns en önskan hos partners om att få vara 
mer delaktiga. Kunskapen syftar till att underlätta situationen för partnern och därigenom 
främja hälsa, det finns dock fortfarande hinder för kunskapssökandet inom hälso- och 
sjukvården som behöver ses över.  
  
Trots att det påverkar partnern negativt inom flera olika områden att leva tillsammans med en 
person som lider av depression visar resultatet i denna studie att det går att hitta sätt att 
hantera situationen. Wiklund och Gustin, (2012) framhåller att medlidande kan skapas hos 
den informella vårdaren, där denne behöver hanteringsstrategier för att kunna hantera sina 
känslor gentemot den sjuke. Resultatet i denna studie visar att kunskap kring den 
deprimerades tillstånd kan underlätta hanteringen.  Även fysisk aktivitet kan vara en 
bidragande faktor till att orka hantera situationen, vilket är något som även Stjernswärd och 
Östman (2008) rapporterar. Resultatet visar också att det är viktigt att kunna få spendera tid 
ensam för att kunna hantera situationen, vissa partners upplever att vara på sitt arbete som ett 
andrum och en distraktion från vardagen tillsammans med den deprimerade, vilket också är en 
faktor som stämmer överens med vad Stjernswärd och Östman (2008) kommit fram till. 
Boerner, Schulz och Horowitz (2004) visar på fördelar med att stödja sina anhöriga, nämligen 
att det kan ge en känsla av tillfredsställelse och meningsfullhet. Detta är också något som 
stämmer bra överens med resultatet i studien, där sådana positiva känslor hjälper partnern att 
lättare hantera situationen.  
 
Någonting vi kan ställa oss frågande gentemot under arbetet med studien är varför det inte 
framkommit att partners söker stöd i sin närmaste omgivning, det vill säga familj och vänner. 
Kan det vara så påfrestande att partners inte vill dela med sig av sina upplevelser eller är de så 
utmattade att de inte orkar söka stöd? I de fall där partnern har ett begränsat nätverk är kanske 
den deprimerade dennes närmast anhörig, kanske till och med den enda, hur påverkar det 
situationen för partnern?  
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Konklusion/praktiska implikationer 
Resultatet i studien visar tydligt att partnern till en person som lider av depression påverkas 
negativt av den deprimerades tillstånd, både fysiskt och psykiskt. I vissa fall till sådan grad att 
partnern själv upplever depressiva symtom. Vidare visar resultatet att partnern ofta uttrycker 
ett behov av mer kunskap om depression och av att få vara delaktig i den deprimerade 
personens vård, men att det är något som flera har upplevt som problematiskt. Helhetsbilden 
av studien är att nödvändigheten av att inkludera anhöriga har uppmärksammats mer än förr, 
men att behovet fortfarande kvarstår.   
 
Förutom kunskapsbehovet är en slutsats som kan dras av studien även att många partners 
finner påfrestningen så pass stor att de själva behöver olika stödinsatser. Vård- och 
omsorgspersonal borde därför i de fall de kommer i kontakt med partners till personer med 
depression erbjuda information kring sjukdomen, samt stödinsatser som finns tillgängliga för 
partnern (samtalsstöd och stödgrupper). I och med att partners i vissa fall upplever försämrat 
välmående då de lever tillsammans med en person som lider av depression kan vården via 
erbjudna insatser fånga upp dessa partners innan de utvecklar någon form av ohälsa. Om 
partners fångas upp i tid kan det innebära att de inte behöver ytterligare vårdinsatser, vilket i 
ett samhällsperspektiv kan leda till att resurser sparas i längden. 
  
Under datainsamlingen upplevdes det att det fanns mer material som undersökte fenomenet ur 
ett familjeperspektiv än som undersökte just partners perspektiv. Därför är ytterligare en 
slutsats av studien att området behöver undersökas i ytterligare empirisk forskning, då 
forskningsläget idag är begränsat. 
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- Råder analysmättnad?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Kommunicerbarhet  
 
- Är resultatet klart och tydligt?  

 
Ja  

 
Nej  

 
Vet ej  

- Redovisas resultatet i förhållande till  
   teoretisk referensram?  

Ja  Nej  Vet ej  

Genereras teori?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Huvudfynd  

Beskrivs vilket/-n fenomen, upplevelse/mening? 

Är beskrivning/analys adekvat? 

 
 
Ja  
 
Ja  
 

 
 
Nej  
 
Nej 

 
 
Vet ej 
 
Vet ej  

Kvalitetsberäkning 

Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 

Granskningspoäng;   grad I (80-100%) grad II (70-79%) grad III (60-69%) 

 

 Tidskriftens bedömningssystem 
 Peer review  

   Double     
      blinded  

  Single  
     blinded  

 Ej   
    angivet  

 

 
 



Bilaga III 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod  
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
Beskrivning av studien Forskningsmetod 
Kontrollgrupp/-er ……………………………………………………………………………... 
Patientkaraktäristika  
Antal 
Ålder 
 Man/kvinna 
 
Adekvata exklusioner  Ja  Nej  
Intervention........................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
 
Vad avsåg studien att studera? (syftet)  
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått......................................................  
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................  
Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej  
Representativt urval?  Ja  Nej  
 
Randomiseringsförfarandet beskrivet?  
Likvärdiga grupper vid start?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Blindning av patienter?  

Ja  Nej  Vet ej  

Blindning av vårdare?  Ja  Nej  Vet ej  
Blindning av forskare?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Bortfallsanalysen beskriven?  

Ja  Nej   Vet ej 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej   
 
Adekvat statistisk metod?  

Ja  Nej   

 
Etiskt resonemang?  

Ja  Nej   

 
Är instrumenten valida?  

Ja  Nej   

Är instrumenten reliabla?  Ja  Nej   
Är resultatet generaliserbart?  Ja  Nej   
Huvudfynd  

Hur stor var effekten? (statistisk signifikans, klinisk signifikans?) 
Kvalitetsberäkning 

Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 

Granskningspoäng;   grad I (80-100%)   grad II (70-79%)   grad III (60-69%)   

 Tidskriftens bedömningssystem 
 Peer review  

   Double     
      blinded  

  Single  
     blinded  

 Ej   
    angivet  

 

 
 



Bilaga IV 
Granskningsmall över analyserad litteratur 
 
Författare, 
årtal, land, 
tidskrift 

Problem och 
syfte 

Ansats/metod Urval/ 
Studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitet 

Angermeyer, 
M C., Kilian, 
R., Wilms H-
U. & 
Wittmund, 
B. Tyskland. 
(2006). 
International 
Journal of 
Social 
Psychiatry.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka 
Livskvaliteten 
hos makar till 
personer med 
schizofreni, 
depression och 
ångest-
syndrom. 

Kvantitativ. 
Självskattnings-
formulär. 
”Quality of life” 
mättes med ett 
självskattnings-
formulär 
(WhoQol-
BREF). 
Funktionsnivå 
mättes med 
GAF.  

Deltagarna är 
anhöriga som 
rekryterades 
från patienter 
från ”outpatient 
services”. Tre 
urvalgrupper; 49 
st, 45 st och 39 
st. Jämfördes 
med 
allmänheten.  

Resultatet visar 
att 
urvalsgrupperna 
visar lägre 
livskvalitet inom 
domänerna 
psykosocialt 
välbefinnande och 
sociala relationer. 
Resultatet visade 
även på samband 
mellan patientens 
funktionsnivå och 
makans 
livskvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
kvalitet 

Benazon, N., 
R. & Coyne, 
J., C. (2000). 
USA. 
Journal of 
family  
psychology 

Undersöker 
upplevelsen av 
att vara gift 
med någon 
som får 
behandling för 
depression 
relaterat till 
känslor och 
bördor. 

Kvantitativ. 
Regressions 
analys användes 
för att analysera 
datan som 
framkommit 
inom områdena 
diagnos, 
nedstämdhet och 
börda. De 
utformade två 
olika skalor för 
att mäta 
subjektiv och 
objektiv börda. 
 
 
 
 
 
 
 

79 par var del av 
studien. 

Deltagarna 
rapporterade 
signifikant mer 
nedstämt humör 
än allmänheten. 
Den deprimerade 
makens/makans 
sinnesstämning 
påverkade den 
andres mående på 
ett negativt sätt. 

Hög 
kvalitet 

 
 



Bottorff, J. 
L.,  Oliffe, J. 
L.,  Kelly, 
M. T., 
Johnson, J. 
L. & Carey, 
J. (2014). 
Kanada. 
Health. 

Studiens syfte 
är att 
undersöka hur 
det påverkar 
kvinnor att 
vara partner till 
någon med 
depression. 
Det görs även 
en koppling till 
könsroller i 
detta 
sammanhang. 

Kvalitativ.  
Informationen 
kodades och 
analyserades. 
Programmet 
NVivo användes 
för att 
kategorisera 
materialet. 
Studien 
använder sig av 
Connell och 
Schippers 
teorier kring 
genus. 
 

29 kvinnor som 
ingår i par med 
män 
intervjuades 
enskilt.  
 

Livet anpassas 
utefter den sjukes 
villkor och de 
känner, press, 
trötthet och rädsla 
inför utmattning. 
Slutsatserna som 
kan dras utifrån 
studien är att de 
heterosexuella 
könsrollerna 
påverkas starkt av 
mannens 
depression.  
 

Hög 
kvalitet 

Hedman 
Ahlström, B., 
Skärsäter, I., 
& Danielson, 
E. (2009). 
Sverige. 
Scandinavian 
journal of 
caring 
science. 

Syftet med 
studien var att 
beskriva hur 
det är att leva 
med egentlig 
depression i 
familjen. 

Kvalitativ.  
Data samlades 
in genom 
narrativa 
intervjuer och 
analyserades 
genom kvalitativ 
innehållsanalys. 

7 familjer (totalt 
18 deltagare). 

Fem teman 
identifierades:  
1. Att tvingas 
släppa kontrollen 
i vardagen.  
2. Osäkerhet och 
instabilitet 
påverkar livet.  
3. Att leva i 
utkanten av 
samhället.  
4. Vardagslivet 
blir svårt.  
5. Trots allt kan 
en väg ut hittas.  
 

Hög 
kvalitet 

Nosek, C. L. 
(2008). USA. 
Journal of 
psychosocial 
nursing. 

Studiens syfte 
var att 
undersöka 
familjens 
process i att 
vårda en 
deprimerad 
och suicidal 
familjemedlem 
och deras 
upplevelser av 
detta. 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ. 
Datainsamlingen 
gjordes genom 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Grounded 
Theory 
användes som 
analysmetod. 

Totalt 17 
familje-
medlemmar till 
personer med 
depression. I sju 
familjer 
intervjuades 
makar, i fem 
familjer 
intervjuades 
föräldrar, i en 
familj 
intervjuades ett 
syskon och i en 
familj 
intervjuades en 
vuxen dotter.   

Resultatet visade 
att depressionen 
hade stor 
inverkan på 
samtliga familjers 
liv och 
välbefinnande.  
En modell för 
processen 
utvecklades 
utifrån 
familjernas 
upplevelser, med 
flera olika steg.   

Hög 
kvalitet 

 
 



Skundberg-
Kletthagen, 
H., 
Wangensteen
, S., Hall-
Lord, M. L. 
& Hedelin, 
B. Norge.  
(2014). 
Scandinavian 
journal of 
caring 
science.  

Syftet med 
studien är att 
beskriva 
uppleveverser i 
vardagen som 
anhörig till 
någon med 
diagnosen 
depression. 
 

Kvalitativ. 
Intervjuer med 
en beskrivande 
design och en 
fenomenologisk 
grundsyn. 

24 anhöriga till 
patienter med 
depression.  

Det framkom en 
huvudkategori; 
Att leva på den 
andra personens 
villkor. Tre 
under-kategorier 
som tar upp 
faktorer såsom 
relationen, det 
dagliga livet och 
hantering av 
situationen. 
Slutsatsen är att 
anhöriga till 
någon med 
depression är i 
riskzonen för att 
själv utveckla 
hälso-problem 
som kan kräva 
stöd av hälso- och 
sjukvård. 
 
 
 

Hög 
kvalitet 

Stengård, E. 
(2002). 
Finland. 
Psychiatric  
Rehabilita-
tion journal 

Identifierar 
och undersöker 
hur olika 
vårdarroller 
hanterar 
kraven av en 
anhörigs 
mentala 
ohälsa. 

Kvantitativ. 
Enkäter. Frågor 
relaterade till 
social förmåga, 
psykiskt 
välmående, 
hanteringsförmå
ga, dimensioner 
av vårdgivande, 
betydelsen av 
vårdgivande 
samt 
informationsbeh
ov. Analysen av 
datan 
genomfördes 
med SPSS 
version 9.0. 
 
 
 
 
 
 
 

398 enkäter från 
vårdgivare 
användes. 

Det framkom fem 
olika slags 
vårdgivanderoller. 
1. Övervakare 
2. Nervös 
3. Bemästrande 
4. Passiv 
5. Aktiverande 
Bemästring hade 
det största antalet 
deltagare. Det 
fanns konsensus 
kring att mer 
information om 
den psykiska 
ohälsan krävs. 

Hög 
kvalitet 

 
 



van 
Wijngaarden, 
B., Schene, 
A. H., & 
Koeter, M. 
W.J. (2004). 
Nederländern
a. Journal of 
affective 
disorders. 

Studien 
undersökte 
konsekvenser 
av att vårda en 
närstående 
med 
depression.  

Kvantitativ. 
Datainsamling 
gjordes via olika 
frågeformulär 
som bedömde 
konsekvenser, 
sociodemo-
grafiska 
uppgifter, 
bemästrings-
strategier, 
socialt stöd samt 
depressiva 
symtom.  

260 personer 
skickade tillbaka 
frågeformulären 
för att delta i 
studien. 

Resultaten visade 
flera 
konsekvenser av 
att leva med en 
närstående med 
depression, bl.a. 
oro för den 
närståendes hälsa 
och/eller framtid, 
att känna en börda 
av omvårdnaden, 
oroa sig över sin 
egen framtid, 
överta uppgifter 
från den sjuke, 
känna en tryckt 
stämning samt 
oroa sig över att 
den närstående 
ska få rätt vård 
samt över dennes 
säkerhet.  

Hög 
kvalitet 
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