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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Depression är ett växande problem som orsakar stort lidande hos 

befolkningen i form av nedstämdhet, isolering och sjukskrivningar samt 

uppskattas bli det största hälsoproblemet i världen. Tidigare forskning belyser 

depression i samband med annan sjukdom. Därav behövs ökad kunskap om 

människor som lever med egentlig depression.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa människors upplevelser av att leva med 

depression 

Metod: En litteraturöversikt baserad på tio kvalitativa artiklar som analyserades i 

enlighet med Friberg (2012). Funna nyckelord dokumenterades och användes 

för skapande av teman. 

Resultat: Tre övergripande teman kunde identifieras, varav ett av temana innehöll två 

subteman. Ovisshet om sin situation belyser ett stadium före människans 

vetskap om sin sjukdom. Stigmatisering innefattar två subteman där 

samhället och anhörigas påverkan samt människans självstigmatisering bidrar 

till en negativ påverkan i människans livskvalitet. Personlig utveckling 

belyser hur människorna kan finna styrka och självinsikt både under och efter 

en genomgången depression. 

Diskussion: Diskussionen belyser människors upplevelse av depression utifrån Rosemarie 

Rizzo Parse’s Human becoming teori där fokus riktades på sjuksköterskans 

omvårdnad.  

Nyckelord: Depression, Upplevelse, Vuxna, Kvalitativ, Uppfattning 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Depression is a growing problem that causes great suffering among the 

population in the form of dysphoria, isolation and sick leave, and is 

expected to be the biggest health problem in the world. Previous research 

highlights depression associated with other disease. Hence the need for 

increased knowledge of people living with major depression.  

Aim: The purpose of this study was to examine people’s experiences of living 

with depression 

Method: A literature review based on ten qualitative articles that were analyzed in 

accordance with Friberg (2012). Found keywords were documented and 

used for creating themes. 

Results: Three main themes were identified, of which one of the themes contained 

two subthemes. Uncertainty about their situation highlights a stage before 

the person’s knowledge of their disease. Stigma includes two subthemes 

where society and relatives influence and the person’s self-stigma 

contributes to a negative impact on the quality of the person’s life. Personal 

growth highlights how people can find strength and self-perception, both 

during and after a depressive episode. 

Discussions: The discussion highlights people’s experience of depression from the 

perspective of Rosemarie Rizzo Parses’ Human becoming theory, where the 

focus was directed at the nurse’s care. 

Keywords: Depression, Experience, Adults, Qualitative, Perception 
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1. Inledning 

Min förförståelse av att psykisk ohälsa/sjukdom är mer förekommande idag, bekräftades 

under min tid som sjuksköterskestudent under min verksamhetsförlagda utbildning. Min 

uppfattning är att man endast vårdar halva delen av människan om man enbart ser till det 

somatiska, detta kan leda till en obalans hos människan där psyket inte är redo för den 

förändring kroppen kan genomgå. Som blivande sjuksköterska skapade möten med mina 

patienter ett ökat behov av kunskap inom psykiatrisk omvårdnad. Depression valdes som 

ämne då nästan alla jag har haft kontakt med har i någon form haft erfarenhet av depression, 

både inom vården men även i den privata sfären. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Historik 

Depression beskrevs som ”melankoli” av Hippocrates och Aristoteles redan på 300-talet f.Kr. 

(Radden, 2000). Orsaken ansågs då vara ett överskott av svart galla hos människan. Mot slutet 

av 1800-talet blev psykiatri en medicinsk vetenskap och depression uppstod som diagnos. 

Depression var det tredje största hälsoproblemet i världen år 2004 och förväntas bli det största 

år 2030 (World Federation for Mental Health, 2012). Det är således ett växande problem.  

Ca 50 % av alla kvinnor och 20 % av alla män drabbas någon gång i livet av en depression 

(Skärsäter, 2010). Depression kan orsaka ett stort lidande och personen kan få svårt att 

fungera i till exempel familj, arbete eller skola (World Health Organization [WHO], 2012). I 

värsta fall kan depression leda till självmord. I en studie av Sobocki et al. (2007) belyste man 

att den ekonomiska kostnaden för depression hade mer än fördubblats under de senaste åtta 

åren, i det svenska samhället. Detta var en konsekvens av att människor med depression inte 

orkar arbeta och därmed sjukskriver sig. 

 

2.2 Definition av begrepp 

Förstämningssyndrom (eller affektiv sjukdom) är en gemensam benämning för tillstånd,  

av förändringar i stämningsläget (Skärsäter, 2010).  Här finns två grupper, unipolär 

depression (sjuklig nedstämdhet) och bipolärt syndrom, där personen har omväxlande 

perioder av depression eller mani. Till den unipolära depressionen räknas bland annat egentlig 

depression. Egentlig depression är ett sjukdomstillstånd som påverkar personens tankar, 

känsloliv, beteende och den allmänna psykiska hälsan. Depressionen kan vara av lätt, måttlig 
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eller svår karaktär. Den här litteraturöversikten handlar endast om egentlig depression, som 

framöver kommer att benämnas depression.   

 

2.3 Stigmatisering 

Stigmatisering (2006) förklaras som att vara socialt brännmärkt. Stigmatisering av personer 

med psykisk ohälsa så som depression, kan leda till att andra människor, på grund av 

okunskap och fördomar, undviker att leva, umgås, arbeta eller anställa dessa personer. 

Människor kan undvika att söka hjälp för sina problem eftersom de har skamkänslor 

(Socialpsykiatriskt Forum, 2015).  Barney, Griffiths, Jorm & Christensen, (2006) visade i sin 

studie att ca hälften av deltagarna, som var slumpmässigt utvalda, ansåg att söka hjälp för 

depression var förenat med stigma, och 44 % ansåg att det skulle känna sig generade över att 

söka en psykiater. Av en annan kvantitativ undersökning om stigma framgår att personer med 

depression visade mer social tolerans mot personer med psykisk ohälsa. De som hade 

depression och som anlitat psykiatrisk vård, visade mindre social distans till personer med 

psykisk ohälsa, än de som inte sökt hjälp (Aromaa, Tolvanen, Tuulari & Wahlbeck, 2011).  

  

2.4 Symptom vid depression  

Det dominerande symptomet vid depression är nedstämdhet (Wasserman, 2003). 

Nedstämdheten är djup och varaktig och även vid positiva händelser, så kvarstår det sänkta 

stämningsläget. Depressionen kan ha en dygnsvariation och till exempel upplevas som särskilt 

svår på morgonen och lätta framåt kvällen. Personen känner lustlöshet (anhedoni) och 

ingenting känns roligt längre. Det känns inte angeläget att utföra saker som man normalt 

brukar tycka om att göra. Enkla vardagssysslor kan kännas oöverstigliga, och man orkar inte 

upprätthålla relationer med andra människor. Känslor av rastlöshet eller irritation kan även 

förekomma. Att sluta bry sig om sitt utseende är också ett vanligt tecken. Deprimerade 

personer har ofta dålig aptit och går ner i vikt eller det motsatta, att de äter för mycket och går 

upp i vikt.   

 Depression kan visa sig med både fysiska och psykiska symptom. Exempel på fysiska 

besvär som kan framkomma vid depression är mag- och tarmproblematik, huvudvärk, yrsel 

och smärta (Andersson, 2012).  

 För att kunna ställa diagnosen depression är kommunikationen med patienten det centrala 

(Socialstyrelsen, 2010). Även närstående kan bidra med viktig information. Ett internationellt 

klassifikationssystem, till exempel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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(DSM-V) används för att fastställa diagnosen depression (National Alliance on Mental 

Illness, 2013). Minst fem av följande symptom ska upplevas under minst en tvåveckorsperiod: 

nedstämdhet, minskat intresse/glädje, viktförändring, sömnstörning, psykomotorisk agitation, 

brist på energi, värdelöshets- eller skuldkänslor, minskad koncentrationsförmåga och tankar 

om döden. Åtminstone ett av symptomen ska vara antingen nedstämdhet eller minskat 

intresse/glädje. 

 Kvinnor drabbas i större utsträckning av depression än män (Skärsäter, 2006a).                                      

Symptomen på depression visar sig på skilda sätt hos män och kvinnor. Medan kvinnor ofta 

får symptom som nedstämdhet, låg självkänsla och trötthet, så visar männen mer tecken på 

irritation och aggressivitet. Männens depression döljs i större utsträckning av 

alkoholmissbruk, våldsamhet och självmord (Wasserman, 2003). Manliga symptom är ofta 

bristande koncentrationsförmåga och att han fungerar dåligt professionellt. Depressioner  

hos män upptäcks ofta när de börjar prestera dåligt i yrkeslivet. Den kvinnliga depressionen 

har mer inslag av skuldkänslor, psykosomatiska besvär och olika slags smärtor.  

 Danielsson och Johansson (2005) undersökte depression ur ett genusperspektiv i en svensk, 

kvalitativ studie. Symptomen varierade beroende på både kön och socioekonomisk status.  

Deltagarna ställde generellt höga krav på sig själva, men hemmet och arbetet hade olika 

prioritet. För kvinnor med lägre utbildning var familjen viktigast, under det att välutbildade 

män med hög lön hade fokus på arbetet. Välutbildade kvinnor och män med lägre inkomst 

liknande varandra genom att de kände engagemang till både familj och yrke. Männen hade 

lättare för att prata om fysiska symptom än om känslor. Kvinnorna kunde verbalisera sina 

känslor bättre och talade ofta om skam och skuld. Männen hanterade ofta sin osäkerhet 

genom att överdriva tidigare kompetens, medan kvinnorna undertryckte sina egna behov för 

andras gagn. 

 

2.5 Orsaker till depression 

Uppkomsten av depression kan bero på biologiska, psykologiska och genetiska faktorer 

(Wasserman, 2003). De biologiska faktorerna grundar sig på centrala nervsystemets 

funktioner. Överföring av impulser mellan nervcellerna sker med hjälp av signalsubstanser, 

och balansen mellan dessa har en viktig roll för att reglera sinnesstämningen. 

Signalsubstanserna serotonin, dopamin och noradrenalin påverkar uppkomsten av depression, 

och vanligen rör det sig om att det finns en brist på dessa. Många av symptomen vid 

depression beror på att hypotalamus funktion är ur balans. Hypotalamus är en region i hjärnan 

som sköter kontrollmekanismer för bland annat ämnesomsättningen. Därav förklaringen att 
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många deprimerade personer tappar matlusten eller inte känner törst.  

 Depression kan bero på psykologiska faktorer, förhållanden i personens psykologiska och 

sociala miljö, det vill säga upplevelser av omvärlden (Ottosson & Ottosson, 2007). Det kan 

finnas spänningar inom personligheten som aktiveras av livshändelser eller så kan konflikter 

uppstå i förhållande till partner, föräldrar, barn, kollegor eller chefer. Likaså kan det finnas 

genetiska orsaker till depression (Wasserman, 2003). Människor föds med en biologisk 

utrustning som har olika grad av känslighet. De reagerar olika snabbt vid stressreaktioner och 

omsättningen av signalsubstanser skiljer sig åt mellan personer. 

 Budd, James och Hughes (2008) genomförde en kvantitativ studie, där patienter som haft 

depression själva fick rangordna olika orsaker till att depression kan uppstå. Högt rankade 

orsaker till depression var sorg, till exempel att en partner eller ett barn dött och sexuella 

övergrepp. Stress ansågs också vara en viktig orsak till depression, till exempel tidigare 

traumatiska upplevelser, sociala/ekonomiska problem och interpersonella problem.  

 

2.6 Behandling vid depression 

Vid lindrig och måttligt svår depression anses psykoterapi vara den behandlingsform som i 

första hand ska väljas (Ottosson & Ottosson, 2007). Dess effekt anses likvärdig eller bättre än 

farmakologisk behandling. I den interpersonella psykoterapin är det fokus på störda relationer 

som kan utlösa depression, till exempel förluster eller familje- och relationskonflikter. 

Kognitiv beteendeterapi är ett annat behandlingsalternativ som syftar till att patienten ska 

förändra sina negativa uppfattningar, tankar och minnen samt finna nya tankemönster. 

Farmakologisk behandling har god effekt vid svår depression. Antidepressiva läkemedel kan 

dock ha olika biverkningar som skiljer sig åt för olika läkemedel (Socialstyrelsen, 2010). 

Behandling med antidepressiva läkemedel ger symptomfrihet i ca 70-75 % av fallen 

(Wasserman, 2003). En studie av Parrish, Peden och Staten (2008) visar att 

specialistsjuksköterskor inom psykiatrin anser att det biopsykosociala är en viktig del av deras 

arbete, där medicinering och kognitiv beteendeterapi (KBT) är betydelsefulla behandlingar.  

 Vid djup depression kan elektrokonvulsiv behandling (ECT) användas, som har god effekt 

på symtom och funktionsförmåga (Ottosson & Ottosson, 2007). Behandlingen består av att 

konvulsiv aktivitet (motoriska krampanfall) utlöses i hjärnan med elektrisk stimulering. En 

nackdel är att minnesluckor kan uppstå (Skärsäter, 2010). 

 Motion kan hjälpa den deprimerande människan att bryta negativa tankemönster, samt 

hjälpa människan att hamna i sociala gemenskaper om motionen utförs i grupp (Skärsäter, 

2009). Vid måttlig eller mild depression har motion visat sig ha en lika god effekt som 
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medicinering eller psykoterapi. Även textbaserad behandling i form av biblioterapi 

(självhjälpsböcker) har visat sig ha god effekt vid mild depression.  

 

2.7 Omvårdnad vid depression 

Det är viktigt att ta med patienters erfarenheter av vård vid planering av omvårdnad inom 

psykiatrin (Hedelin, 2006). Schröder, Ahlström och Wilde Larsson (2006) genomförde en 

kvalitativ studie för att ta reda på vad patienterna själva uppfattade som viktigt för att nå 

vårdkvalitet inom den psykiatriska vården. I sitt resultat kom de fram till att människan vill 

känna empati och få hopp från personalen samt minska skammen som kan infinna sig vid 

psykisk sjukdom. Att snabbt kunna få kontakt med vården gav en känsla av säkerhet hos 

informanterna likaså med delaktigheten av den egna vården samt att få känna autonomi. 

Genom struktur i vardagen, både i den slutna avdelningen och efter utskrivning ökade 

informanternas meningsfullhet. Även vårdmiljöns betydelse för patientens välmående 

framkom, här var det viktigt med en lugn atmosfär där den personliga integriteten respekteras, 

små vårdenheter var att föredra. 

 En studie av Skärsäter, Langius, Ågren, Häggström & Dencker (2005) undersökte känsla 

av sammanhang och socialt stöd hos personer ett år efter att de hade haft en depression. 

Resultaten visade att 71 % av patienterna hade återhämtat sig vid uppföljningen. Patienterna 

som hade återhämtat sig hade fått en avsevärt högre känsla av sammanhang. En annan viktig 

faktor vid återhämtning är socialt stöd, och även där hade det skett en signifikant ökning. 

Sjuksköterskor inom psykiatri är i en nyckelposition, där de kan identifiera patienters styrkor 

och svagheter, så att stöd och insatser kan anpassas till varje individ. Det finns till exempel 

närståendeutbildningar, vilka har lett till ökat socialt stöd till patienterna, färre 

återinsjuknanden och att den sociala funktionsförmågan inom familjen ökat (Skärsäter, 2009).  

 Grundpelaren i psykiatrisk omvårdnad är att främja hälsoprocesser och minska lidande 

(Skärsäter, 2006b). Att vårda en patient med psykisk ohälsa/sjukdom handlar inte enbart om 

att eliminera de objektivt bedömda psykiatriska symptomen (Jormfeldt & Svedberg, 2014). 

Genom att sjuksköterskan ökar patientens delaktighet, inflytande samt ger utbildningsstöd så 

ökar det förutsättningen till en stärkt egenupplevd hälsa hos patienten. För att öka 

hälsoprocessens förutsättning är det viktigt för vårdaren att visa tillit till patientens förmåga 

till utveckling, samt genom att inge trygghet och visa respekt för patientens upplevelse. 

Genom att ha ett hälsofrämjande perspektiv kan vårdaren skapa hopp och mod hos patienten. 
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Detta kan leda till större självkänsla och egenmakt vilket i sin tur kan skapa nya 

levnadsmönster hos patienten. 

 I en studie av Parrish et al. (2008) menar sjuksköterskorna att en holistisk vård ska 

utformas runt patienten, där det biologiska, psykologiska och sociala ska vårdas. Stor tonvikt 

lades på färdigheten av att ha ett aktivt lyssnande. Detta ökade förutsättningen för en god 

relation där patienten kan känna sig trygg och trodd. Genom det aktiva lyssnandet kunde 

sjuksköterskan fånga upp viktiga fenomen i patientens berättelse och därmed kunna utforma 

en så god vård som möjligt. 

 

2.8 Problemformulering 

Depression är ett av världens största folkhälsoproblem och är en stor ekonomisk börda i 

samhället. Trots att det finns kända effektiva behandlingar kan patienten hamna utanför 

vården, en anledning kan vara att mental ohälsa förknippas med stigmatisering. Trots olika 

behandlingsalternativ så kan depressionen kvarstå. Att förstå varför depressionen uppstått 

ökar förutsättningen för att vårda människan och inte enbart symptomen. Andra 

förutsättningar för en god omvårdnad är att ha ett holistiskt perspektiv där man ser till 

människans familje-, sociala-, och ekonomiska situation samt belyser att depressionen kan 

yttra sig annorlunda mellan kvinnor och män. Då forskning visar att allt fler insjuknar i 

depression så ställs allt högre krav på sjukvården. Därav ökar behovet av att förstå 

människors upplevelser av att leva med depression. 

   

3. Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att beskriva människors upplevelser av att leva med depression. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten kommer att användas i resultatdiskussionen där resultatet 

kommer att diskuteras utifrån Parses teori Humanbecoming. 

 

4.1 Rosemarie Rizzo Parse – Humanbecoming 

Parses teori om mänsklig tillblivelse fokuserar på omvårdnad samt menar att omgivningen och 

människan är i ett konstant samspel (Parse, 1981). Omvårdnaden är till för att främja 

människans livskvalitet. Denna livskvalité utgår inte från några förbestämda riktlinjer, istället 
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är det människan själv som väljer vad han/hon anser vara livskvalitet. Hälsa är något som 

samskapas mellan patient och sjuksköterska, således skapar sjuksköterskan tillsammans med 

patienten olika förutsättningar för hälsa som utvecklingsprocess. Detta leder till att människan 

kan finna mening och lättare sträva mot sina livsmål.  

 Genom att vara närvarande kan sjuksköterskan förmedla hopp och vägleda patienten 

(Parse, 1981). Detta kan hjälpa patienten förstå vad som har hänt vid svårigheter och 

utmaningar, samt tillskriva dessa upplevelser en mening. Således blir sjuksköterskan ett stöd 

för patienten att växa och utvecklas.  

 

4.1.1 Människoperspektiv utifrån Parse 

Konsensusbegreppet människa lyftes ur Rosemarie Rizzo Parses perspektiv, där människan är 

en odelbar varelse som förenas med universum runtom sig (Parse, 1981). Människans 

handlande med universum där materia och energi utbyts, kan skapa en process där människan 

upplever hälsa. Parse menar att människa, miljö och hälsa kan ses som en sammanfogad länk 

där de tre komponenterna direkt påverkar varandra. Detta kan ses genom att människans 

handlande i miljön (universum) direkt påverkar hälsans tillblivelse. Genom möten med andra 

individer kan människan se sig själv, sina egenskaper och därmed bli sedd som en unik 

person.  

 Enligt Parse (1981) ses inte hälsa som ett tillstånd eller resultat, utan hälsa ses som en 

process människan skapar genom vilka meningar människan väljer att ge situationer. 

Människan väljer ohejdat vad han/hon har för mening i livet och bär ansvar för sina beslut. 

Människan har förmågan att hänföra saker och ting mening, detta gör att en personlig 

verklighet skapas, ett existerande där individen och världen runtom honom/henne är 

oskiljaktig. Varje individs verklighet är unik till en själv och vad denna verklighet kan 

innehålla baseras på vad individen väljer att se. Beroende på vilken infallsvinkel individen har 

så påverkar det hur vi uppfattar universum samt i vilken riktning människan utvecklas. Den 

mänskliga utvecklingen är konstant och desto mer upplevelser vi får desto komplexare och 

mer sammansatta blir vi. Detta leder till att människan aldrig rör sig bakåt, utan enbart blir 

mer komplett. 
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5. Metod 

Metoden som använts är en litteraturöversikt där tio kvalitativa artiklar ingick. 

Litteraturöversikten gjordes i enlighet med Friberg (2012) som menar att en litteraturöversikt 

är ett sätt att skaffa sig en översikt kring kunskapsläget inom ett vårdvetenskapligt ämne. 

 

5.1 Urvalsmetod 

Begränsningar som gällde var att endast artiklar om egentlig depression tas med och att 

artiklar med samsjuklighet exkluderades. Artiklarna begränsades från personer som är 18 år 

eller äldre då barn och ungdomar inte ingår i allmänsjuksköterskans kunskapsområde. Ingen 

åldergräns uppåt, men artiklar som handlar om personer som bor på äldreboende uteslöts. 

Artiklarna gäller västvärlden, till exempel Europa, U.S.A, Canada, Australien och Nya 

Zeeland då stora kulturella skillnader kan skapa ett osammanhängande resultat.  

 

5.2 Datainsamling 

Databaser som användes innefattar Cinahl, PubMed och PsycINFO (se bilaga 1). Sökorden 

som användes var major depression, depression (i Cinahl Headings), nursing, health-care, 

patient experience, experiences och qualitative study. Begränsningar som användes i 

sökningen var peer reviewed för att se till att artiklarna är vetenskapligt granskade, English då 

engelskan är vetenskapens språk (Friberg, 2012). Åren 2004-2014 valdes för att hitta relativt 

nya studier, samt full text, abstract available, references available och all adults. Abstrakt 

lästes på funna artiklar för att sedan avgöra om hela artikeln skulle läsas eller ej. Artiklar som 

författaren fann relevanta till syftet sparades ned och sökningen avslutades efter att ha funnit 

tio relevanta artiklar som uppfyllde kriterierna (se bilaga 2). 

 

5.3 Dataanalys 

En analys av resultatet i artiklarna gjordes i enlighet med Friberg (2012) som beskriver olika 

steg analysen följer. Först lästes varje resultat i artiklarna flera gånger för att få en god 

förståelse för innehållet samt detaljrik data att arbeta med. Engelska ord översattes med hjälp 

av ordbok (Norstedts, 2000). Därefter markerades funna nyckelord i varje artikel, dessa 

skrevs ned i en utskrift av denna litteraturöversikts bilaga två. När varje artikel hade 

nyckelord nedskrivna bredvid sig jämfördes nyckelorden mellan artiklarna och likheter samt 

skillnader markerades. I sista steget kategoriserades datan och en sammanställning skapades 

med artiklarnas teman och funna nyckelord, som därefter ledde till skapande av egna teman 
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samt subteman med litteraturstudiens syfte i fokus.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Författaren har beaktat att forskningsartiklarna, som ska ingå i resultatet, är etiskt godkända. 

Det innebär att forskningens utformning sätter människans välfärd före både samhället samt 

vetenskapens behov (Olsson & Sörensen, 2011). Författaren har som ansvar att inte färga vad 

resultatet kommer fram till genom att presentera alla studier, oberoende om de följer 

författarens åsikt eller ej (Forsberg & Wengström, 2013).  

 Det är författarens ansvar att hålla studien av god kvalité samt moraliskt acceptabel, inget 

fusk eller ohederligt får föreligga i studien (Vetenskapsrådet, 2013).  

 

7. Resultat 

Syftet med studien var att beskriva människans upplevelse av depression. Analysen av 

resultatet resulterade i tre teman varav en av dessa innehöll två subteman. Första temat var; 

Ovisshet om sin situation. Andra temat; Stigmatisering, med två subteman; Samhället och 

anhörigas påverkan och Människans självstigmatisering. Tredje temat; Personlig utveckling. 

 

7.1 Ovisshet om sin situation 

Första stadiet i depressionen beskrevs av flera informanter som en upplevelse av att inte förstå 

vad som händer med dem (Feely, Sines & Long, 2007; Stigsdotter Nyström & Nyström, 

2007; Nunstedt, Nilsson, Skärsäter, Kylén, 2012; Danielsson, Bengs, Lehti, Hammarström, 

Johansson, 2009; Epstein et al., 2010). I studien av Feely et al. (2007) beskrev informanterna 

att de inte visste vad depression var, och under denna period av ovetande så var deras mål att 

få ordning på sina sociala liv. Detta visade sig vara svårt då situationen förde med sig stress 

och en känsla av uppgivenhet. Att vänta på en diagnos som hjälpte att sätta ord på vad som 

försiggår hos den drabbade uttrycktes som ett stort lidande (Stigsdotter Nyström & Nyström, 

2007). Vissa kvinnor beskrev en upplevelse av att de helt tappade kontrollen över sin kropp 

(Danielsson et al., 2009). Medan andra inte hade någon uppfattning kring att de var drabbade 

av en sjukdom (Epstein et al., 2010). Ett så kallat tunnelseende som ledde till hindrad 

handlingsförmåga beskrevs som en dimma av kvinnliga informanter. Denna dimma hindrade 

informanterna från att kunna se olika valmöjligheter som informanterna hade framför sig.  

 Informanterna uttryckte att de började med asociala beteenden så som att sluta umgås med 

vänner och/eller familj (Fernandez Y-Garcia et al., 2012). Detta ledde till svårigheter med att 
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upprätthålla relationer till andra människor, och därmed började informanterna gradvis isolera 

sig från omvärlden. Den deprimerade individen hade ingen ork att umgås med andra personer 

eller att handskas med dagliga rutiner fastän viljan kunde finnas där (Hedman Ahlström, 

Skärsäter & Danielson, 2010).  

 Den deprimerade individen uttryckte att ofta mötas av nonchalanta uttryck från familj eller 

vänner över att den drabbade skulle rycka upp sig ur sin situation (Barney, Griffiths, 

Christensen & Jorm, 2009). Den drabbade individen förstod inte hur detta skulle gå till då 

individen inte visste vad han/hon var påverkad av. Då den deprimerade inte kunde sätta ord på 

vad som skedde hos dem så kunde de inte förklara sin situation för närstående.  

 

7.2 Stigmatisering  

En skildring mellan yttre och inre stigmatisering kunde ses i resultatet. Att känna sig 

skuldbelagd för situationen man hamnat i belystes i de flesta studierna (Hedman Ahlström, et 

al., 2010; Allan & Dixion, 2009; Barney, et al., 2009; Danielsson, et al., 2009; Feely, et al., 

2007; Fernandez Y-Garcia, et al., 2012; Stigsdotter Nyström & Nyström, 2007). Då 

depressionen oftast inte hade någon klar förklaring innan diagnos, så uttryckte informanterna 

att en del anhöriga såg detta som en självvald åkomma. Att därefter känna skam för att bryta 

mot sociala normer och verka lat, eller inte kunna handskas med livets missöden förstärkte 

den drabbades känsla av skam.  

 

7.2.1 Samhället och anhörigas påverkan 

Diagnosen depression samt begreppet i sig visade sig vara av känslig karaktär (Allan & 

Dixon, 2009). Informanternas uppfattning kring att bli klassad som deprimerad beskrevs som 

negativ ur den sociala aspekten, då deprimerade individer kunde ses som suicidbenägna eller i 

behov av flera års sjukhusvård. Samt att vara drabbad av en psykisk sjukdom kunde vara 

associerat med att vara farlig (Barney et al., 2009).  Informanterna uttryckte att begreppet 

depression förde med sig många tankar från vad samhället tycker och tror om sjukdomen 

(Allan & Dixon, 2009). Ibland var det fördomar som de deprimerande människorna inte hade 

någon aning om, vilket kunde leda till att de drabbade tog åt sig dessa fördomar och ökade 

fördomsbelastningen mot sig själv.  

 Informanterna berättade att negativa uppfattningar som att vara svag och inte orka med 

livet kunde yttras från närstående vid sökande av hjälp från vänner och familj, samt formella 

vårdare (Barney et al., 2009). Hos kvinnor kunde depression ge upphov till ett beskrivande av 
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sig själv som lat, alltid trött och misslyckad (Danielsson et al., 2009).  Att våga yttra sig om 

sina problem kunde utöver nedvärderande kommenterar skapa en särbehandling gentemot den 

drabbade, där den drabbade konstant blir sedd på ett nedlåtande sätt.  Detta ledde till att 

informanterna hellre höll sina problem för sig själva.  

 I en studie av Oliffe et al. (2013) uttryckte männen en oro över att mista sin arbetsidentitet 

ifall de hade berättat om sin depression. Arbetet hade ett starkt värde för männen som hjälpte 

dem handskas med sin depression. Männen kände sig behövda och fick en drivkraft för att 

stiga upp ur sängen, samt att komma till arbetet med ett glatt humör. Arbetsplatsen bidrog 

även med att reducera social isolering. Därav höll männen sjukdomen hemlig för att inte bli 

stigmatiserade i arbetet och förlora den struktur som fick dem att känna sig produktiva och 

behövda.  

 Att behöva ta läkemedel belystes av vissa som att vara en svag individ (Stigsdotter 

Nyström & Nyström, 2007). I studien av Barney et al. (2009) belyste informanterna ett behov 

av att hålla sin farmaceutiska behandling hemlig, vilket kunde skapa ångest vid hämtandet av 

läkemedel, då personer runtom skulle kunna känna igen läkemedlet farmaceuten talade om. 

Detta gjorde att informanterna helst dolde att de led av en psykisk sjukdom för att inte bli 

fördomsbelastade (Stigsdotter Nyström & Nyström, 2007). Informanterna uttrycke att 

acceptansen var högre när de ljög om att sjukdomen var somatisk vid till exempel 

sjukanmälning (Oliffe et al., 2013). När depressionen fick en biologisk förklaring kunde en 

lättnad infinnas hos informanterna som tidigare blivit skuldbelagda för sin depression. 

Detta ledde till att informanterna helst såg depressionen som något biologiskt för att inte bli 

anklagad och skuldbelagd.  

 Ett behov av att dölja sina känslor och hålla de privata för omvärlden uttrycktes av 

informanterna (Allan & Dixon, 2009). Ett ovetande om att professionell hjälp finns att få 

förstärkte informanternas maskerande beteende. Att verka ha allt under kontroll inför sina 

vänner och familj var viktigt då en informant beskrev att hon skämdes över personen hon blev 

på grund av depressionen. Skuld kunde även uppstå genom känslan av att man orsakar 

lidande hos andra genom att man utstrålade lidande (Stigsdotter Nyström & Nyström, 2007) 

Maskeringen av sina känslor kunde bidra till mindre stigmatisering (Barney et al., 2009). 

Dock kunde en problematik uppstå i form av att inte bli tagen på allvar när man väl inte orkar 

hålla masken uppe. Då utomstående personer enbart har sett den glada fasaden och inte 

individen bakom. Att dölja sig bakom en mask för att inte öppet tala om sina känslor, och 

hålla dem för sig själva, kunde leda till en situation där känslorna överväldigade en och social 

isolering uppstod som följd (Allan & Dixon 2009).  
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 Fernandez Y-Garcia et al. (2012) belyser ett par informanter som blev tillsagda att inte 

vara ledsna då de hade mycket att vara glada över, de skulle helt enkelt rycka upp sig. Studien 

fortsätter med att beskriva hur familj och vänner uttryckte att depressiva symptom var något 

som var självvalt och att man kunde kontrollera dessa emotioner, att man valde att vara 

deprimerad. Detta finner man även i studien av Barney et al. (2009) som belyser hur 

informanterna blivit anklagade för att ha hamnat i sin depression och att lösningen för att bli 

kvitt sjukdomen är att rycka upp sig. Informanterna beskrev också att utomstående personer 

verkar tro att depression är en sjukdom man kan kontrollera, vilket ledde till en ökad känsla 

av skuld. 

 I studien av Barney et al. (2009) belystes det olika åsikter bland informanterna kring att 

tala om depression som en psykisk sjukdom. Vissa menade att benämningen psykisk sjuk 

medförde fördomar, medan andra menade att ha depression som en vedertagen sjukdom ökar 

syndromets allvarlighetsgrad.  Således kunde diagnosen depression medfölja olika fördomar 

av att man var lat, svag, galen och mesig, men även hjälpa den drabbade att finna hjälp 

(Fernandez Y-Garcia et al., 2012). Därmed så uppstod det en paradox där den drabbade ville 

bli tagen på allvar, vilket en diagnos kunde hjälpa med. Samtidigt skulle diagnosen bära med 

sig en tung fördomsbelastning mot den redan drabbade individen (Epstein et al., 2010) 

 

7.2.2 Människans självstigmatisering  

I resultatet framkom det att informanterna jämförde sin situation med andra individer (Epstein 

et al., 2010; Feely et al., 2007). Genom att de deprimerade människorna jämförde sig med 

andra så kunde det leda till ett förtryck av sina känslor. Tankar som bidrog till detta var att 

andra individer som genomgått samma situation som den drabbade, inte behövde någon 

utomstående hjälp. Således normaliserade informanterna sina symptom. Samtidigt som 

normalisering av symptom kunde uppstå så framkom det i Nunstedt et als. (2012) studie att 

även en tröst kunde infinnas hos de drabbade när man hittade andra deprimerade som 

genomgår samma upplevelse som en själv. Att få det bekräftat för sig att man inte är ensam i 

sin upplevelse och att det finns flera som genomgår samma svåra situation. 

 Feely et al. (2007) belyste att informanternas depression kunde kopplas till negativa 

händelser från deras barndom. Dessa negativa händelser var psykiskt utmattande för 

informanterna då de gav sig själv skulden för att händelserna fick ta plats. En kombination av 

att låta ens egna tankar om ångest, rädsla och oro att få konsumera en, samt att tillåta negativa 

händelser att ske, skapade en känsla av skuld för situationen. I studien av Allan & Dixon 

(2009) beskrev kvinnor att de hade misslyckats att få sig själva att må bra, vilket ledde till att 
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kvinnorna kände skuld för att ha hamnat i sin situation. Genom händelser som ingav 

besvikelse så förstärktes kvinnornas skuldkänslor, då de såg detta som ett bekräftande av 

deras misslyckande av att ta sig ur depressionen. En kvinna i studien beskrev att hon dolde 

sina känslor under hennes skilsmässo-period, då hon uppfattade att andra individer inte var 

sorgsna under deras skilsmässor. Detta ledde till ytterligare bekräftande av hennes 

misslyckande av att handskas med sin depression. 

 I en studie av Hedman Ahlström, et al. (2010) kunde depression hindra föräldrar från att 

klara av att handskas med vardagliga sysslor. En känsla av otillräcklighet kunde uppstå hos 

föräldrarna vid misslyckande av att klara av vardagliga sysslor. Detta kunde även leda till en 

känsla av skuld hos föräldrar med depression.  

 

7.3 Personlig utveckling 

Informanterna belyste en personlig utveckling under och efter att ha genomgått en depression 

(Hedman Ahlström et al., 2010; Feely et al., 2007; Nunstedt et al., 2012). Informanterna 

yttrade att nya perspektiv för olika situationer kunde uppstå efter att ha genomgått en 

depression (Nunstedt et al., 2012). En depression kunde skapa en vändpunkt hos individen, 

vilket kunde leda till självinsikt och uppenbarelse. Efter att ha genomgått depressionen kunde 

informanterna öka deras självinsikt samt att bli en mer komplett människa. Sjukdomens 

upplevelse gav informanterna ett sätt att i förväg se om ett behov av hjälp skulle finnas, och 

därmed förberedde det informanten inför ett potentiellt nytt insjuknande.  Självinsikt kunde 

även finnas hos föräldrarna med depression (Hedman Ahlström et al., 2010). Tiden 

depressionen stal från föräldrarna kunde senare ses som en episod där individens nyfunna 

självinsikt, hjälpte till att utveckla strategier för att hindra ett nytt insjuknande i depression. I 

studien av Feely et al. (2007) yttrade informanterna att självinsikt kom när individerna sökte 

efter svar på sina tillstånd. Att våga acceptera och erkänna att de var i behov av hjälp var 

svåra steg att ta, detta stärkte personernas förståelse för sina situationer.  

 Fastän personlig utveckling kunde belysas hos vissa informanter så kunde man även se hur 

några informanter valde att gå en självkritisk väg (Feely et al., 2007). Istället för att glädjas åt 

att ha lyckats hitta en lösning på sitt problem så kunde en form av självkritik uppstå, där 

informanten klandrade sig själv för att inte ha sökt hjälp tidigare. 
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Kvalitativa metoder i resultatartiklarna valdes då det stämmer överens med studiens syfte som 

var att beskriva människors upplevelse av depression. Fastän kvantitativa artiklar med 

relevant fakta kunde finnas så passade det inte med syftet i fokus, då människans upplevelse 

är individuell och unik. En begränsning till västvärlden valdes då den kulturella skillnaden i 

andra delar av världen kan påverka människors upplevelse av depression, samt skilja sig från 

hur vi i västvärlden uppfattar depression, även sjukvårdssystemen kan se annorlunda ut och 

påverka omvårdnaden. En exkludering av personer på äldreboenden innefattades då 

författarens mål var att beskriva upplevelsen av depression i en mer alldaglig kontext. Detta 

kan ha skapat ett mindre innehållsrikt resultat och bidragit till en mindre omfattande 

litteraturöversikt. 

 Översättning av akademisk engelska skedde genom användning av ordbok, detta för att 

hålla en noggrannhet i meningarnas betydelse och för att förstå engelska ord korrekt. 

Författaren var införstådd i att all data i resultatartiklarna inte kunde kategoriseras och lyftas 

fram. Författaren valde därmed att lyfta det som var mest förekommande i varje studie och 

fick därmed ett bortfall av potentiell relevant data för resultatet. Författaren är medveten om 

att det egna intresset/förförståelsen kan ha styrt valet av data, vilket författaren försökte 

reducera genom ett kritiskt förhållningssätt. Tre teman skapades varav endast ett med 

subteman, detta då författaren ansåg att temat stigmatisering var komplexare än de andra 

funna teman och behövde delas upp. 

 I resultatet återfanns det en studie vars urval innehöll upplevelser från både deprimerade 

människor men även anhörigas upplevelser av att ha en närstående med depression. Denna 

studie behölls för resultatet då innehållet var relevant till syftet samt att författaren höll sig till 

den deprimerade människans upplevelse och uteslöt anhörigas upplevelser. 

 Samsjuklighet valdes bort då författarens mål var att belysa människor med egentlig 

depression där uppkomsten för depression är mer diffus och kan därmed skapa en mer utsatt 

grupp människor. Genom att exkludera artiklar med samsjuklighet kan relevant data ha gåtts 

miste om. Dock blev studien mer klar i sitt resultat då alla studier enbart handlade om egentlig 

depression. Forskningen på människors upplevelse av depression utan samsjuklighet visade 

sig finnas i liten grad. Trots detta ville jag hålla artiklarnas publikationsår relativt nya då 

psykiska sjukdomar i samhället gradvis ökar och synen på dessa ändras under tidens gång. 

Detta resulterade i att en av resultatartiklarna söktes fram genom referenslistor i tidigare 
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använda vetenskapliga artiklar då relevanta studier inte återfanns i databaserna: Cinahl, 

PubMed eller PsycINFO. Att enbart använda sig av tre databaser kan vara en svaghet i 

litteraturöversikten då sökningen av resultatartiklarna inte är så bred som man möjligtvis 

önskar. Den låga prevalensen av relevanta resultatartiklar ledde till att artiklar med enbart 

kvinnliga eller manliga informanter valdes ut, författaren balanserade ut detta för att inte 

överrepresentera ett visst kön. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva människors upplevelse med depression. I resultatet 

framkom upplevelsen av ovisshet kring att vara drabbad av depression. Denna ovisshet 

skapade en påfrestande situation där den drabbade inte förstod sin situation och kunde därmed 

inte förklara varför han/hon handlade på ett sätt som alienerade den drabbade från sin 

omgivning. I resultatet framkom det även att depression var tydligt förenat med 

stigmatisering. Att vara deprimerad innebar att bli fördomsbelastad av så väl yttre faktorer så 

som, vänner, familj samt arbete, men att även låta ens egna tankar leda till självstigmatisering. 

Efter att ha genomgått en depression kunde de drabbade finna en inre styrka som utvecklade 

deras självinsikt och hjälpte dem att förstå sina egna begränsningar. Detta skapade en 

erfarenhet som den drabbade taktiskt kunde använda sig av för att tidigt hitta depressiva 

mönster hos sig själv.  

 Att leva med depression visade sig skapa en obalans i välmåendet hos den drabbade. Den 

drabbade tappade ork, upplevde stress samt uppgivenhet vilket skapade ett lidande hos de 

drabbade. Denna påfrestning av att leva med depression startade innan den drabbade visste 

om sitt depressiva tillstånd vilket påverkade människans hälsa. Att hitta olika sätt att handskas 

med de okända känslorna kunde involvera att gömma sig bakom en mask och skapa en fasad, 

samt att intala sig själv i att andra klarar av samma situation, och därmed bör man kunna ta 

sig igenom sin situation. Kunde inte känslorna handskas med så kunde den drabbade börja 

isolera sig från omgivningen. Parse (1981) menar att människans hälsa är en process som 

samskapas mellan sjuksköterskan och patienten. Genom att sjuksköterskan ställer frågor till 

patienten så kan patienten uppmärksammas om sitt tillstånd och börja samskapa hälsans 

tillblivelse. Då människans hälsa kan kopplas till vilka värderingar han/hon har så är det 

viktigt att ta reda på vilka dessa värderingar är. Genom att ställa öppna frågor kan både 

patienten och sjuksköterskan uppmärksamma patientens tysta och prereflektiva kunskap samt 

vad patienten finner är viktigt med livet. Detta hjälper patienten genom att han/hon behöver 
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sätta ord på sin tillvaro och börjar reflektera över sin situation, vilket leder till ett klargörande 

av situationen och patienten kan börja förstå sin situation på ett nytt sätt, där det som är viktigt 

för patienten tydliggörs. Detta kan leda till att patientens tankar om att dölja sig för omvärlden 

omprövas och blir en irrelevant del av hans/hennes liv.  

 Rice, Grealy, Javaid & Serrano (2011) bekräftar att en fasad är ett sätt för drabbade 

individer att handskas med sin depression. För att inte vara en börda för anhöriga och 

samhället så sätter de drabbade på sig en mask för att bli accepterade och slippa 

stigmatisering. Denna maskering skapade en utmattad individ. För sjuksköterskan är det 

viktigt att inte ha några förutfattade meningar, vilket skulle öka möjligheten att se människan 

bakom fasaden. Parse (1981) menar att varje människas värld är unik till var och en, och 

därmed är det viktigt för sjuksköterskan att inte ha förutfattade meningar i mötet med 

människan. Under mötet har sjuksköterskan en inställning av att vara helt närvarande i 

patientens berättelse och arbetar inte mot att lösa problemet i denna stund, utan detta blir 

patientens tid att lära sig om sig själv, vilket gör att patienten ger mening till situationen 

 Stigmatisering återfanns i en stor del av studierna. Stigmatiseringen skapade en orolig 

individ där de depressiva symptomen ökade och omvärldens uppfattning påverkade 

individens välmående. Detta gjorde att individens livskvalité fick en koppling till yttre och 

inre faktorer. Negativa föruppfattade meningar om vad depression innebar ledde till social 

isolering för den drabbade, samtidigt som egna negativa uppfattningar om vad omvärlden tror 

och tänker förstärkte individens isolerande beteende. Freidl, Spitzl & Aigner (2008) bekräftar 

detta och menar att självstigmatisering ökar individens upplevda stigmatisering. Följden för 

detta blir att den drabbades livskvalité blir lidande då den drabbade inte vågar yttra sig kring 

sin sjukdom och upplever till exempel att arbetsgivare hellre ger sina arbetspositioner till 

friska personer. Självstigmatisering uppstod genom uppfattningen om att samhället alltid ser 

en negativt, detta kombinerades med faktiska händelser där individen utsatts för påhopp för 

sin sjukdom. I en studie av Angermeyer, Beck, Dietrich & Holzinger (2004) menar man att 

det är viktigt att skilja på yttre stigmatisering och självstigmatisering. Informanterna i studien 

visade en högre grad av självstigmatisering än den stigmatiseringen som faktiskt hade skett. 

Detta hindrade deltagarna från att söka en arbetsposition, ta sig ut och socialisera samt att 

våga visa sig ute överhuvudtaget. Genom att skilja på stigmatisering och självstigmatisering 

kan sjuksköterskan skapa olika vårdplaner som är mer individanpassade vilket kan hjälpa 

drabbade som blir för konsumerade av vad andra tror och tycker.  

 Genom att dölja sina psykiska symptom bakom fysiska förklaringar så kunde 

informanterna känna sig mer betrodda och slippa känslan av att bli skuldbelagda för att ha 
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åstadkommit depressionen hos sig själva. I en studie av Sultan (2011) jämförde man 

korrelationen mellan stigmatisering gentemot fysiska åkommor samt psykiska åkommor. 

Studien kom fram till att de psykiska åkommorna hade högre korrelation med stigmatisering 

hos deltagarna än de fysiska åkommorna. För sjuksköterskan är det viktigt att vara lyhörd när 

det kommer till att fånga upp viktiga nyckelord i patientens berättelse, men även att visa en 

öppenhet som får den drabbade att våga visa sitt inre.  

 I resultatet framkom det förslag om att utbilda människor kring depressiva symptom, detta 

visade en delad åsikt. Då symptomen är av känslig karaktär där begrepp som lat och svag 

associerades med depressiva symptomen, så skulle det kunna bidra till att ännu flera 

fördomsbelastar de utsatta individerna. Resultatet visade hur stöttande anhöriga till slut inte 

orkade vårda och förstå den drabbade. Detta var något som även kunde ses hos 

vårdpersonalen den drabbade stötte på. Det påvisade på något sätt att desto längre exponering 

av depressiva patienter, desto högre är risken för fördomsbelastning. I en litteraturstudie av 

Ross & Goldner (2009) belystes negativa attityder mot psykiskt sjuka patienter hos 

sjuksköterskor som valt att arbeta inom psykiatri. En pessimistisk syn på patientens 

tillfrisknande kunde belysas i studien, vilket kunde förklaras genom att sjuksköterskornas 

professionella upplevelser oftast innefattade patienter med ett återfall, således förvrängde 

sjuksköterskans syn på återfrisknande. Detta belyser hur viktigt det är att som sjuksköterska 

vara medveten om att en negativ attityd även kan finnas bland vårdarna som finns för de 

utsatta samt drabbade individerna. Denna attityd kan skapa en misstro hos patienter och deras 

anhöriga och kan öka patientens upplevelse av stigmatisering vilket hindrar patienten från att 

söka vård. 

 En personlig utveckling som kunde ske både under och efter en depression framkom i 

resultatet. Depressionen fick människan att börja reflektera över sin situation. Genom att se 

sin situation från ett annat perspektiv, hjälpte informanterna att upplysas kring olika 

situationer där personliga behov och begränsningar i vardagen uppenbarades. Den nyfunna 

självinsikten hjälpte informanterna att planera sin framtid och gav dem en djupare förståelse 

för sig själva, där tidiga varningstecken kunde fångas upp om en ny depression skulle uppstå. 

I en studie av Roe & Chopra (2003) bekräftar man att personlig utveckling kan förekomma 

hos människor med psykisk sjukdom. Fastän sjukdomarna hade skapat situationer med 

negativa utfall så belystes en positiv process av lärande under och efter sjukdomens förlopp. 

En förstärkt persona där självtillit, nya prioriteringar och mognad kunde belysas av 

informanterna.  
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 I resultatet framkom det även självkritik utöver den nyinfunna självinsikten. Självkritiken 

uppstod hos ett par informanter då de klandrade sig själva för att inte ha gjort något åt 

depressionen vid ett tidigare skede. Denna självkritik negerade den positiva energin 

självinsikten kunde föra med sig. Detta kan belysas ur Parse (1999) teori där människan är fri 

att välja vilken mening man ger situationen, och därmed skapar en egen uppfattning om hur 

världen ser ut. Baserat på vilka värderingar människan har kan situationen påverkas antingen 

negativt eller positivt. Att i första hand belysa de värderingarna som människan har inom sig 

och därmed tillsammans, sjuksköterska och patient hitta de positiva att fokusera på kan hjälpa 

människan till en sundare livsstil. Sjuksköterskans uppgift blir således att ändra människans 

beteende genom olika interventioner, dock i enlighet med vad människan finner ger 

honom/henne livskvalitet. 

 

9. Kliniska implikationer  

Resultatet visar att det är viktigt att uppmärksamma olika dimensioner av stigmatiseringen. 

Utöver omgivningens syn på människor med psykisk sjukdom, så är det viktigt för 

sjuksköterskan att se om det är en självstigmatisering som hindrar människan från att våga 

leva sitt liv. Genom att hjälpa människor med depression att bearbeta den förväntade 

fördomsbelastningen så skulle sjuksköterskor kunna ge den kraften och modet människorna 

kan sakna. Att tillsammans hjälpas åt och identifiera människans svårigheter skapar en 

förutsättning för sjuksköterskan och människan att hitta och vända den negativa upplevelsen 

mot något positivt. Målet blir således att hjälpa människan hitta ett sätt att känna kontroll över 

sitt liv och därmed kunna leva sitt liv som människan behagar. 

 

10. Förslag till fortsatt forskning  

Resultatet visar att fortsatt forskning behövs för att belysa människors upplevelser av att leva 

med depression. Antalet deprimerade människor i världen ökar och därmed ökar hälso- och 

sjukvårdens krav på att bedriva forskning inom ämnet. Då forskningen för det mesta är 

begränsad till depression med samsjuklighet så hamnar människor med egentlig depression i 

bakgrunden av människor som upplever depression med samsjuklighet. För dessa personer 

finns en stigmatisering kopplad till att den psykiska sjukdomen är en konsekvens av att vara 

svag som människa. Att belysa graden av stigmatisering mellan samsjuka patienter och 

patienter med egentlig depression ur ett kvalitativt perspektiv, skulle kunna minska 
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fördomsbelastningen genom att belysa missförhållanden som kan finnas hos vårdpersonal och 

anhöriga.  

 

11. Slutsats 

Resultatet i litteraturöversikten visar att människor med depression inte alltid är medvetna om 

att de är drabbade av en psykisk sjukdom. Då människan är en meningssökande varelse kan 

ovissheten skapa en frustration och lidande hos människan. Trots att psykisk sjukdom ökar så 

är upplevelsen av inre- och yttre stigma hos deprimerade personer omfattande. Ett dilemma i 

benämningen ’sjukdom’ återgavs i informanternas berättelser där att bli tagen på allvar kontra 

ökad fördomsbelastning  upplevdes som ett val. Fastän depressionen kunde skapa negativa 

händelser i människors liv så gick det även att finna något positivt i situationen. Om utrymme 

gavs åt reflektion så kunde det öka människans självinsikt och därmed leda till att människan 

blev en mer komplett varelse. Resultatet visar omfattande kunskapskrav hos sjuksköterskan i 

vårdandet av människor med depression. Att både reducera stigma samt hitta metoder att 

identifiera och fånga upp drabbade människor skulle kunna ske med hjälp av ny forskning, 

och således vägleda sjuksköterskan i sitt arbete med människor med psykisk sjukdom. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

PsycINFO major depression, 

nursing, qualitative 

study 

80 linked full text, peer 

reviewed, 2004-

2014, references 

available, adult 

18 7 Feely, M., Sines, D., & Long, A. (2007). 

PsycINFO major depression, 

nursing, patient 

experience 

68 linked full text, peer 

reviewed, 2004-

2014, references 

available, adult 

15 1 Allan, J., & Dixon, A. (2009). 

Cinahl depression (Major 

Headings), health-care, 

experiences 

48 full text, peer 

reviewed, abstract 

available, 2004-

2014, English, all 

adults 

8 5 Fernandez Y-Garcia, E., Duberstein, P., Paterniti, D. A., Cipri, C. 

S., Kravitz, R. L., & Epstein, R. M. (2012). 

Cinahl depression (Major 

Headings), health-care, 

experiences 

48 full text, peer 

reviewed, abstract 

available, 2004-

2014, English, all 

adults 

8 5 Stigsdotter Nyström, M. E., & Nyström, M. (2007). 

 

 

 

Cinahl major depression, 

qualitative study 

43 full text, peer 

reviewed, abstract 

available, 2004-

2014, English, all 

adult 

8 4 Ahlström, B. H., Skärsäter, I., & Danielson, E. (2010). 

Cinahl major depression, 

Skärsäter 

17 inga 10 5 Nunstedt, H., Nilsson, K., Skärsäter, I., & Kylén, S. (2012). 

PubMed major depression, 

health-care, patient 

experience 

108 abstract, free full 

text, full text,  

10 years,  

adult: 19+ 

 

16 7 Danielsson, U., Bengs, C., Lehti, A., Hammerström, A., & 

Johansson, E. E. (2009). 
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PubMed major depression, 

health-care, patient 

experience 

108 abstract, free full 

text, full text,  

10 years,  

adult: 19+ 

16 7 Barney, L. J., Griffiths, K. M., Christensen, H., & Jorm, A. F. 

(2009). 
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andra artiklar har 

denna artikel hittats 

och valts ut. 

   1 Epstein, R. M., Duberstein, P. R., Feldman, M. D., Rochlen, A. B., 

Bell, R. A., Kravitz, R. L., Cipri, C., Becker, J. D., Bamonti, P. M., 

& Paterniti, D. A. (2010). 

CinAhl Via referenser från 

andra artiklar har 

denna artikel hittats 

och valts ut. 

   1 Oliffe, J. L., Rasmussen, B., Bottorff, J. L., Kelly, M. T., Galdas, P. 

M., Phinney, A., & Ogrodniczuk, J. (2013). 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Ahlström, B. H., 

Skärsäter, I., & 

Danielson, E. 

The meaning of 

major depression in 

family life: the 

viewpoint of the ill 

parent. 

2010, Sverige, Journal 

of Clinical Nursing 

Att belysa innebörden av 

depression i familjelivet från 

den sjuke förälderns 

perspektiv. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval/datainsamling:  

Åtta föräldrar (en man och sju 

kvinnor) som haft depression. 

Ålder: 38-50 år. 

Beskrivande intervjuer. 

Analys: Fenomenologisk-

hermeneutisk. 

Två teman: 

 Att drabbas av en nästan ohanterlig 

situation.  

 Att försonas med situationen. 

 

Föräldrarna kände sig värdelösa eftersom de 

inte kunde hantera socialt liv och familjeliv. 

Ansvaret för vardagssysslor fick överlåtas till 

andra i familjen. Osäkerhet och instabilitet 

påverkade familjens vardag. Föräldrarna 

kunde även känna sig nöjda eftersom de 

kände sig trygga och nära sin familj, och 

började komma tillrätta med situationen.  

Allan, J., & Dixon, 

A. 

Older women´s 

experiences of 

depression: a 

hermeneutic 

phenomenological 

study. 

2009, Nya Zeeland, 

Journal of psychiatric 

and mental health 

nursing 

 Att undersöka hur äldre 

kvinnor upplevde sin 

depression.  

Metod: Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. 

Urval/datainsamling:  

Fyra äldre kvinnor (över 65 år) 

från psykiatrisk öppenvård 

som hade haft depression. 

Analys: Hermeneutisk 

fenomenologisk analys.  

Depressionen hade stor inverkan på 

kvinnornas uppfattning om sig själva, vilket 

resulterade i självförakt och en känsla av 

misslyckande. Självföraktet ledde till att de 

trodde att andra tyckte illa om dem, vilket 

ledde till att de drog sig undan. Kvinnorna 

hade lättare att tala med andra när de möttes 

av förståelse. Viktigt att sjuksköterskan har 

förståelse för patientens värld.  
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Barney, L. J., 

Griffiths, K. M., 

Christensen, H., & 

Jorm, A. F. 

 

Exploring the nature 

of stigmatising 

beliefs about 

depression and 

help-seeking: 

Implications for 

reducing stigma 

2009, Australien,  

BMC Public Health 

Att fastställa sex olika 

stigmatiserande 

dimensioners (döljningsgrad, 

kurs, störningsgrad, estetiska 

kvaliteter, ursprung, fara) 

samstämmighet med 

informanternas berättelser. 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval/datainsamling:  

23 deltagare som valdes ut från 

en stödgrupp för depressiva 

personer, samt genom en 

tidningsannons. Datainsamling 

skedde genom att fyra 

fokusgrupper skapades. Dessa 

höll en öppen diskussion med 

semi-strukturerade frågor. 

Analys: skedde tematiskt med 

hjälp av ett kvalitativt data 

analyserings program (QDA 

Miner V1.0). 

Deltagarna uttryckte att depressionen 

uppfattades som självförvållad av 

utomstående. Man var sedd som en svag 

människa om man led av en psykisk sjukdom.  

Att söka hjälp visade sig vara relaterat med 

ångest över vad utomstående personer skulle 

tycka.  

Andra personers uppfattningar kring vad 

depression innebar upplevdes som att vara 

lite ledsen och de deprimerade kände att de 

inte togs på allvar. 

Danielsson, U., 

Bengs, C., Lehti, 

A., Hammerström, 

A., & Johansson, 

E. E. 

Struck by lightning 

or slowly 

suffocating – 

gendered 

trajectories into 

depression 

2009, Sverige, 

BMC Family Practice 

Att undersöka, förstå och 

förklara primärvårds- 

patienters upplevelser av 

depression med genus i 

åtanke. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval/datainsamling:  

20 deltagande (tio män och tio 

kvinnor). 

Rekryteringen skedde på två 

vårdcentraler, där forskarna 

med hjälp av läkarna valde ut 

informanter baserat på 

kriterier. Datainsamling skedde 

genom semi-strukturerade 

intervjuer. 

Analys: Grundad teori. 

Männen i studien beskrev att uppkomsten av 

deras depression var baserad på yttre faktorer, 

så som tung arbetsbörda och förlust av 

ekonomi. Kvinnorna i studien uppfattade att 

deras depression berodde på dem själva, och 

att detta då ledde till att kvinnorna kände 

skuld och skam 

Epstein, R. M., 

Duberstein, P. R., 

Feldman, M. D., 

Rochlen, A. B., 

Bell, R. A., 

Kravitz, R. L., 

Cipri, C., Becker, 

J. D., Bamonti, P. 

M., & Paterniti, D. 

A. 

“I didn’t know what 

was wrong:” how 

people with 

undiagnosed 

depression 

recognize, name 

and explain their 

distress 

2010, USA,  

Journal of General 

Internal Medicine 

 

Att få en djupare förståelse 

för hur människor upplever 

sina symptom av depression. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval/datainsamling:  

116 deltagare som rekryterades 

genom internet annonser, brev 

och flygblad vid öppna 

mötesplatser. Innan 

fokusgrupper skapades så fick 

deltagarna svara på 

frågeformulär. Därefter 

skapades 15 fokusgrupper. 

Analys: Grupperna spelades in 

och materialet transkriberades 

vilket skapade tre teman. 

Vissa av deltagarna hade en förförståelse för 

vad depression innebar, och att denna 

förförståelse inte matchade deras liv. Därav 

klassade de sig inte som deprimerande, fastän 

de uppnådde kriterierna för depression. 

Depressionen sågs helst som något biologiskt, 

då det fanns en rädsla för att bli anklagad och 

känna skam inför vänner, familj samt i 

arbetsplatsen. Vissa deltagare förklarade 

depressionen som en sorts dimma som 

hindrade dem att förstå olika situationer. 
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Feely, M., Sines, 

D., & Long, A. 

Early life 

experiences and 

their impact on our 

understanding of 

depression. 

2007, Storbritannien, 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing 

Att undersöka personers 

uppfattningar av att leva 

med depression och att 

vårda individer med 

depression.  

Fokus ligger på 

uppfattningen av pre-

diagnosfasen av depression 

(fasen innan diagnos).  

Metod: Kvalitativ metod, 

fokusgrupper och individuella 

intervjuer. 

Urval/datainsamling:  

Fokusgrupp bestående av sju 

personer (tre män och fyra 

kvinnor) som fått diagnosen 

depression. Individuella 

djupintervjuer med ytterligare 

åtta personer.  

Analys: 
Kvalitativ analys för att sortera 

och koda data. Grundad teori 

Fem teman för pre-diagnosfasen av 

depression: 

 

 Negativ inverkan av betydande 

livshändelser. 

 Egen skuld. 

 Personliga egenskaper. 

 Ovetande om att ha depression. 

 Att ha sökt hjälp tidigare. 

 

Fernandez Y-

Garcia, E., 

Duberstein, P., 

Paterniti, D. A., 

Cipri, C. S., 

Kravitz, R. L., & 

Epstein, R. M.  

 

Feeling labeled, 

judged, lectured and 

rejected by family 

and friends over 

depression: 

Cautionary results 

for primary care 

clinicians from a 

multi-centered, 

qualitative study. 

2012, U.S.A, BMC 

Family Practice 

Att identifiera och 

kategorisera negativa åsikter 

om depression.  

 

Metod: Kvalitativ metod, 

fokusgrupper. 

 

Urval/datainsamling: 

116 deltagare, 15 fokusgrupper 

i tre olika städer. Ålder: 25-64 

år. Deltagarna hade egen 

erfarenhet av depression 

och/eller nära släkting eller 

vän som haft depression. 

 

Analys: Iterativ analys av 

inspelat material. 

Fyra teman gällande negativa åsikter om 

depression, som deprimerade kan höra från 

vänner och familj.  

 

 Att känna sig märkt (”labeled”) 

 Att känna sig bedömd  

 Att bli tillrättavisad 

 Att känna sig avvisad 

 

Personal inom primärvården bör vid vård av 

deprimerade patienter beakta att det sociala 

stödet från familj och vänner kan ha både 

positiva och negativa effekter. 

Nunstedt, H., 

Nilsson, K.., 

Skärsäter, I., & 

Kylén, S. 

Experiences of 

major depression: 

individuals’ 

perspectives on the 

ability to 

understand and 

handle the illness. 

2012, Sverige, Issues in 

Mental Health Nursing 

Att förklara patienters 

förståelse av sin depression 

samt hur de handskas med 

sjukdomen.  

Metod: Kvalitativ metod 

Urval/datainsamling:  

20 deltagare som valdes ut 

inom primärvården. Varje 

deltagare intervjuades 

individuellt. 

Analys: Innehållsanalys av 

materialet. 

Depressionen hindrade deltagarna att begripa 

vad som försiggick hos dem. Utvecklande av 

strategier hjälpte deltagarna att handskas och 

förstå sin sjukdom. Genom att tidigare ha 

upplevt depression kunde deltagarna lättare 

identifiera när de behövde söka vård.  
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Oliffe, J. L., 

Rasmussen, B., 

Bottorff, J. L., 

Kelly, M. T., 

Galdas, P. M., 

Phinney, A., & 

Ogrodniczuk, J. S. 

Masculinities, work, 

and retirement 

among older men 

who experience 

depression 

2013, Canada, 

Qualitative  Health 

Research 

Att beskriva sambandet 

mellan maskulinitet, arbete 

och pensionering, kopplat 

till hälsa hos äldre män som 

upplever depression. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval/datainsamling:  

30 äldre män (55 – 82 år) som 

rekryterades genom broschyrer 

uppsatta i kulturhus samt 

genom tidningsannonser. 

Datainsamling skedde genom 

djupgående individuella semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Analys gjordes genom 

att deskriptivt tolka 

datamaterialet. 

Deltagarna uttryckte ett samband mellan sin 

arbetsidentitet och roll i samhället. Vid 

förlust av denna roll följde isolering och ett 

nedvärderande av sig själv, då ekonomisk 

status var ett sätt att jämföra sig med andra 

män. Männen hade svårt att prata om sin 

depression med vänner då de upplevde att 

män inte ska ha problem, samt att det var 

negativt att prata om emotionella bördor.  

 

Stigsdotter 

Nyström, M. E., & 

Nyström, M. 

Patients´experiences 

of recurrent 

depression. 

2007, Sverige, Issues in 

Mental Health Nursing  

Att utforska levda 

erfarenheter hos personer 

som lider av återkommande 

depressioner.  

Metod: Kvalitativ metod.  

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Urval/datainsamling:   

Tio deltagare (två män och åtta 

kvinnor) i åldern 19-67 år. 

 

Analys: Fenomenologisk 

(Giorgi). Data analyserades 

genom att anlägga ett 

livsvärldsperspektiv. 

Personerna hade en känsla av främlingskap 

inför sig själv och andra. De beskrev att 

depressionen genomsyrade hela livsvärlden, 

både kropp och själ och påverkade 

relationerna till andra. Relationer till andra 

kunde både vara orsaken till att man ville 

leva eller att man ville dö. Man upplevde sig 

ha svårt att förstå och att göra sig förstådd. 

Att vara inlåst i sig själv och utesluten från 

det vanliga livet var ett lidande som inte var 

synligt för andra. Låg självkänsla och att man 

tog på sig skulden för allt. 


