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Abstrakt 
Många av oss kommer någon gång i livet att drabbas av depression men många 
söker hjälp först vid symtom som fysisk smärta. Syftet med denna litteratur studie 
var att beskriva människors upplevelse av att leva med depression. Resultatet 
förväntades ge ökad förståelse för personer med depression samt underlätta 
diagnostisering och minska stigmatiseringen av dessa personer. Det 14 
vetenskapliga artiklar som låg till grund för litteraturstudien analyserades med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. Analysen resulterade i 
fyra kategorier; att ha en känsla av att något är fel och att känna det i kroppen; att 
leta orsak och kämpa för att hantera sin situation; att sakna värde, vara sårbar och 
ha brist på hopp; att ha behov av stöd men känna skam och tvivel. Resultatet 
visade att deprimerade upplevde ett nära samband mellan psykisk och fysisk 
smärta. De hade även olika, individuella sätt att hantera sin situation och sjukdom, 
samt upplevde känslor som rädsla, ilska, osäkerhet, ensamhet, vilsenhet, tomhet 
och skam. Slutsatsen blev att eftersom upplevelserna och sätten att hantera 
sjukdomen är många och olika för varje individ krävs rätt kompetens och 
bemötande hos sjukvårdspersonal för att kunna bemöta dem på ett individuellt 
sätt. Omvårdnaden för människor med depression ska innefattas av samtal, stöd, 
utbildning, information för ökad hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. 
 
Nyckelord; Depression, upplevelse, litteraturstudie, kvalitativ innehålls analys. 
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Psykisk ohälsa kännetecknas av avvikelser i upplevelser och beteenden hos människan 

(Nationalencyklopedin, 1994). Enligt en rapport av Världshälsoorganisationen (WHO) 

förekommer psykisk ohälsa i alla världens länder och omkring 450 miljoner människor 

lider av det. Psykisk ohälsa orsakar ett oerhört lidande och dessa människor lever ofta 

socialt isolerade, har lägre levnads standard och en kortare livslängd. Psykisk ohälsa är 

ett av de största folkhälsoproblemen i Europa. Var fjärde vuxen invånare drabbas 

årligen av någon form av psykisk ohälsa. Även den svenska befolkningens psykiska 

ohälsa i form av sömnbesvär, trötthet, oro eller ångest blir allt vanligare enligt en 

rapport från SCB (2006). Eftersom andelen psykiskt sjuka och däribland deprimerade 

ökar anser vi det viktigt att sjuksköterskor har beredskap för att kunna möta dessa 

personer i vården. Vi vill att denna studie ska bidra till en ökad förståelse för hur dessa 

människor kan uppleva sin vardag vilket vi hoppas ska resultera i ett bättre bemötande 

och ett mer tillfredställande omvårdnadsarbete.  

 

Depression är en psykisk sjukdom som drabbar många av oss någon gång i livet. Prevalensen 

för depression för kvinnor vid en viss tidpunkt ligger på 7 procent och för män på 3 procent. 

Depression innebär att individens stämningsläge ligger väsentligt under det normala. 

Depression kan ofta förekomma parallellt med fysiska sjukdomar och skador (SBU, 1999). 

Sjukdomen innebär nedstämdhet, sömnstörningar, fysisk och psykisk trötthet, nedvärderande 

självbild, kognitiva störningar, ambivalens, aptitförändringar, förändrad motorik som stel 

mimik och långsamma rörelser, förlust av glädje och intresse för vanliga aktiviteter. För att få 

diagnosen depression måste minst fem av ovanstående kriterier uppfyllas och tillståndet 

benämns då som egentlig depression. Dessutom ska symtomen besvära personen dagligen 

samt orsaka ett uppenbart lidande som försämrar den deprimerades arbetsprestationer och 

sociala förmåga. Nedstämdheten varierar i regel över dygnet och är oftast värst på morgonen. 

Depression kan även leda till en trögare hjärnverksamhet, oro, viktförlust och att den sexuella 

lusten försvinner (Ayuso-Mateos, 2000; SBU, 1999). När den sjuke inte längre upplever 

någon som helst glädje och är helt likgiltig inför omvärlden samt har förändrad dygnsrytm, 

obefogade skuldkänslor och viktnedgång på grund av minskad aptit talar man om den 

melankoliska depressionen (SBU, 1999).  

 

Enligt en rapport drabbas kvinnor nästan dubbelt så ofta som män av depression vilket kan 

bero på såväl biologiska faktorer som psykosociala faktorer. De är i större utsträckning 

dubbelarbetande än män vilket kan vara en bidragande orsak. Utlösande faktorer för 
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depression kan vara stress men det finns även en viss hereditet. De som lider av depression 

har en försämrad funktion i hjärnans transmittorsubstanser vilket bland annat leder till störda 

sömnmönster. Personer med låg självkänsla och ett pessimistiskt tänkande drabbas i högre 

grad av depression (National institutes of mental Health, 2005).  

 

Det finns teorier om att män drabbas av depressioner i långt högre grad än vad statistiken 

visar, orsaken till detta skulle vara att sjukdomen döljs bakom ångest, alkoholmissbruk, 

aggressivitet och självmord. Män anses även ha svårare än kvinnor att beskriva sin 

sinnesstämning vilket gör att de inte söker hjälp i samma utsträckning som kvinnor. Män har 

även en större förmåga att förtränga svåra livshändelser och lidanden vilket skyddar dem från 

att utveckla depression. Till skillnad från män har kvinnors depression större inslag av 

skuldkänslor, psykosomatiska besvär, ångest, fobier, panikattacker och smärta. Depression 

kan ofta medföra smärtor i kroppens alla organ (Wasserman, 2003). 

 

Människor med psykisk sjukdom kan bli stigmatiserade på grund av ett avvikande beteende 

vilket ofta sker i form av diskriminering, utanförskap och att de blir tillskrivna negativa 

egenskaper som saknar egentlig grund (Goffman, 2003). När människan inte blir sedd eller 

blir betraktad som något man inte upplever sig vara eller vill vara så föds känslor av skam, 

skuld och förtvivlan, detta innebär ofta ett lidande för den drabbade. Vid sjukdom kan det 

självklara invanda livet förändras och mer eller mindre tas ifrån en person. Det är då 

människan står inför ett lidande som infattar hela hennes livssituation. Detta kallas livslidande 

och kan innebära hot mot personens existens eller kanske förlust av sociala roller och 

uppdrag. Lidandet kan även ge hälsan en mening genom att individen blir självmedveten om 

de olika potentialerna då det gäller hennes inre resurser. En människa som befinner sig i ett 

outhärdligt lidande kan samtidigt uppleva hälsa (Eriksson, 1994). Depression innebär en 

förlust av hälsa, starka känslor av meningslöshet och känslan av att ha förlorat kontrollen över 

sitt liv (SBU, 1999). Att kunna uppleva hälsa trots sjukdom beror enligt Antonovsky (2003) 

på individens förmåga att finna mening och att kunna förstå hur de ska hantera sin situation. 

Detta innebär att människan innehar hög KASAM som innebär att individen har en känsla av 

sammanhang, har en viss hanterbarhet i situationen och kan känna en slags meningsfullhet i 

livet. Låg KASAM som innebär avsaknad av resurser att hantera sin situation resulterar i sin 

tur till att livet för individen blir mer kaotiskt, ohanterbart och meningslöst. Detta minskar 

förmågan att uppleva hälsa och tillfrisknade. 
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Depression är en vanlig sjukdom och de flesta sjuksköterskor möter dessa människor i sitt 

arbete. Kunskap om upplevelser och behov hos människor som lider av depression är inte lika 

utbredd som kunskapen om olika behandlingsmetoder. Bristen på kunskap om dessa 

människors upplevelser kan medföra svårigheter att bemöta och identifiera dem i vården. Att 

samla kunskap med hjälp av en litteraturstudie kan leda till en ökad förståelse och en mer 

komplett bild av människor som lever med depression och deras livssituation. 

Litteraturstudien kan resultera i god omvårdnad, ett bättre bemötande från sjukvårdspersonal, 

minska stigmatiseringen, underlätta identifiering av sjukdomen och skapa större möjlighet för 

sjuksköterskor att tillgodose behov hos människor som lider av depression.  

 

Syfte 
Syftet var att genom en systematisk litteraturstudie beskriva människors upplevelse av att leva 

med depression. 

 

Metod 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Den omfattade 14 artiklar som 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

 

Litteratursökning 

Sökningen skedde via databaserna Cinahl, Academic Search Elite, PsycInfo och PubMed. 

Enligt Willam och Stoltz (2002) rekommenderas sökning med relevanta sökord vilket också 

tillämpades. Sökorden som användes var depression och kvalitativa ord som experience, 

lifeexperience, narrative, self-concept och qualitative study i olika kombinationer. Genom en 

pilotundersökning av ämnet, utförd enligt Polit & Beck (2004), framkom det att det fanns 

relativt lite beskrivet om människors upplevelser av att leva med depression och därför kom 

inklutionskriterier att innefatta både män och kvinnor från 13 års ålder och uppåt. Artiklar 

som beskrev depressioner som egentlig depression eller melankoli inkluderades. 

Exklutionskriterierna innefattade studier som var inriktade på specifika minoritetsgrupper. 

Även artiklar skrivna före 1990 och skrivna på något annat språk än svenska och engelska 

uteslöts från studien. Litteraturstudien kom uteslutande att innefatta vetenskapliga artiklar 

som var empiriska studier av människors upplevelser av att leva med depression vilket 

rekommenderades enligt Polit & Beck (2004). Vid artikelsökningen valdes endast fulltext-

versioner på grund av tidsaspekterna för arbetet. En av artiklarna var både kvalitativ och 
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kvantitativ men bara den kvalitativa delen användes i vår litteraturstudie. För översikt av 

litteratursökningen se Bilaga 1. 
 

Kvaliteten på de 14 utvalda artiklarna, bedömdes utifrån ett protokoll för bedömning av 

kvalitativa studier. För hög kvalité ska artiklarna innehålla ett klart beskrivet sammanhang 

och ett relevant urval, i detta fall människor med depression. Det ska även finnas en tydlig 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och analysmetod. Artikeln ska 

också innehålla en kontrollering av dess tillförlitlighet vilket exempelvis kan utgöras av 

triangulering. Sedan bör det också ske en granskning av huruvida forskarna själva påverkat 

forskningsarbetet. Det ska framgå tydligt vad resultatet blev och att det dessutom är rimligt 

(Willman & Stoltz, 2002). Artiklar som graderades med betyget medel saknade tydligt 

resultat och hade bristfällig beskrivning av urvalsprocessen. Vid kvalitetsbedömningen av 

artiklarna gjordes en bedömning om syftet överensstämde med innehållet samt vilken metod 

och datainsamling som används. Sedan gjordes en bedömning ifall resultatet var välgrundat 

och rimligt. Artiklar som inte uppfyllde betyget medel eller hög valdes bort. För översikt av 

artiklar i studien se Tabell 1. 

 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=14)    
Författare  
(År) 
 

Typ av studie Deltagare Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet  
 

 
Brownhill,  
Wilhelm,  Barclay 
& Schmeid.  
(2005) 
 

 
Kvalitativ-
kvantitativ 
 
 

 
(102) 
 

 
Frågeformulär. 
Fokus grupp diskussioner. 
Analys: Grundad teori 

 
Deprimerade män kunde 
uppleva emotionella 
svårigheter som uttryckte sig i 
undvikande, avtrubbning och 
beteenden som ledde till 
aggression, våldshandlingar 
och självmord. 
Könsskillnader fanns  i hur 
depressionen uttrycktes. 
 

 
Hög 
 
 
 

 
Danielsson & 
Johansson 
(2005) 
 

 
Kvalitativ 

 
(18) 
 
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: Grundad teori 

 
Upplevelsen av depression 
var likartad mellan män och 
kvinnor.  Män pratade oftare 
om fysisk smärta än om 
känslor. Kvinnor pratade 
oftare om känslor som skam 
och skuld. 
 

 
Hög 

 
Dinos,  Stevens, 
Serfaty, Weich & 
King 
(2004) 
 

 
Kvalitativ  

 
(46) 
 

 
Narrativa intervjuer. 
Analys metod av Smith, 
Mostyn & Dey, kvalitativ 
innehålls analys. 

 
Stigmatisering var vanligt 
förekommande vid psykisk 
sjukdom. De som led av 
depression blev ofta utsatt för 
nedlåtande bemötande och 
stigmatisering. 
 

 
Hög 
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=14) Forts. 

 
Författare  
(År) 
 

Typ av studie Deltagare Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet  
 

 
Gask, Rogers, 
Oliver,  May & 
Roland 
(2003) 
 

 
Kvalitativ studie  

 
(27) 
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. Materialet kodat 
med hjälp av WinMax 
software 
 

 
Människor som led av 
depression hade oftast svårt 
att kommunicera med läkaren 
och söka hjälp. Många ansåg 
sig inte värd behandling.  
 

 
Hög 

 
Granek  
(2006) 
 

 
Kvalitativ 

 
(6) 
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: Grundad teori 

 
Depression innebar 
självkritik, självförakt, 
ensamhet och bortkoppling. 
 

 
Hög 

 
Haslam, Brown, 
Atkinson & Haslam 
(2004) 

 
Kvalitativ 

 
(74) 
 

 
Djupgående ansats. Fokus 
grupper, 
Analys metod av Knodel. 
 

 
Fysiska och psykiska symtom 
kunde associeras till ångest 
och depression. Dålig 
information om medicinerna 
resulterade i att de tog mindre 
än ordinerat. 

 
Hög 

 
Hedelin & 
Strandmark 
(2001) 
 

 
Kvalitativ   
 

 
(5) 
 
 

 
Narrativa intervjuer 
enligt Giorgi’s och 
Karlssons metod 
(Kvalitativ innehålls 
analys) 

 
Kvinnor beskrev depression 
som ett svårt lidande som 
påverkade relationen till sig 
själv och andra. Något som 
berörde hela deras livsvärld 
mentalt, fysiskt, socialt och 
existentiellt, alltid närvarande 
och i sin djupaste form 
outhärdlig.  
 

 
Hög 

 
Kadam,  Croft,  
McLeod & 
Hutchinson. 
(2001) 
 

 
Kvalitativ 

 
(27) 
 
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: Grundad teori 

 
Patienter sökte olika sätt att 
handskas med problemen och 
såg sin psykolog som 
hjälpsam. Erfarenheter 
domineras av en kamp mot 
ovälkomna tankar som 
upplevdes inkräktande. De 
hade distinkta rangordningar 
av hälsobehov och det fanns 
en skeptism mot behandling. 
 

 
Medel 

 
Lewis 
(1995) 
 

 
Kvalitativ 

 
(48) 
 
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Tematiserad analys  

 
Upplevelsen av depression 
och meningen i diagnosen 
varierade mellan individerna. 
Depression var en komplex 
upplevelse som hade mening 
för individerna. 
 

 
Hög 

 
Robertson,  Venter 
& Botha 
(2005) 
 

 
Kvalitativ 

 
(10) 
 
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Categorical content analys 
Kvalitativ innehållsanalys  

 
Deprimerade knöt an till 
negativa livs erfarenheter. De 
använde sig av ett negativt 
språk och av generaliseringar. 
 

 
Medel 

 
Rogers, May & 
Oliver 
(2001) 
 

 
Kvalitativ studie 

 
(27) 
 

 
Semistrukturerade 
djupgående intervjuer. 
NUDIST software analys 
 

 
Depression sågs inte som ett 
legitimt skäl att söka 
sjukvård. 
 

 
Medel 
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 Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=14) Forts. 

 
 
Författare  
(År) 
 

Typ av studie Deltagare Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet  
 

 
Wisdom & Green 
(2004) 
 

 
Kvalitativ 

 
(22) 
 
 

 
Djupgående intervjuer och 
fokus grupper  
Analys: Grundad teori 

 
Tonåringars upplevelser och 
förståelse av depression 
påverkade deras beslut och 
attityd till att söka hjälp och 
att fullfölja behandlingar. 
Tonåringar som såg sin 
diagnos som hjälpsam 
tenderade att sällan söka hjälp 
men att oftare rapportera 
tillfrisknade. 
 

 
Hög 

 
Woodgate  
(2006) 
 

 
Kvalitativ 

 
(14) 
 
 

 
Öppna intervjuer. 
Van Manen’s  
fenomenologiska 
analysmetod. 
 

 
Tonåringar beskrev att de 
levde i ständig rädsla för 
återfall, rädsla för att inte få 
hjälp och att inte orka hantera 
situationen. 

 
Hög 

 
Karp 
(1994) 
 

 
Kvalitativ  

 
(20) 
  
 

 
Djupgående intervjuer och 
deltagande observation 

 
Deprimerade försökte hantera 
sin situation och det var en 
ständig process av att bygga 
upp och bryta ner det egna 
jaget. 
 

 
Medel 

 

 

Analys 

Genom denna litteraturstudie sökte vi efter upplevelsen av att leva med depression och 

därmed eftersöktes ett inifrånperspektiv därför valde vi att använda oss av manifest 

kvalitativinnehållsanalys enligt Downe-Wamboldt. Kvalitativ innehållsanalys är en metod 

vars syfte är att organisera och samordna kvalitativ information från narrativ data. Eftersom 

innehållsanalysen fokuserar på kommunikation mellan människor är metoden praktisk att 

tillämpa just inom omvårdnadsforskningen. Innehållsanalys är en forskningsmetod som 

innebär att systematiskt och objektivt komma fram till en slutsats som beskriver en mängd 

uttryckta, upplevda och beskrivna fenomen. Genom innehållsanalys möjliggörs framtagning 

av ökade kunskaper och förståelse för det fenomen som studeras (Downe-Wanboldt, 1992). I 

kvalitativ innehållsanalys finns möjlighet att använda sig av antingen manifest eller latent 

innehållsanalys. Med manifest innehållsanalys menas att forskarna fokuserar på det faktiska, 

synliga innehållet i texten, jämfört med den latenta innehållsanalysen där det fokuseras på det 

underliggande och gömda budskapet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Analysen började enligt Down-Wamboldts (1992) metod med att syftet sågs som styrande för 

analysen och i detta fall utgjordes av upplevelsen av att leva med depression. Sedan 
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identifierades textenheter som svarade mot syftet. Textenheter kan utgöras utav ord, fraser, 

stycken som relaterar till varandra i innehåll och kontext. Sedan skrevs textenheterna in i en 

tabell för att sedan kodas. Nästa steg blev att kondensera textenheterna vilket innebar att 

förminska texten men behålla kärnan, essensen. Här ansågs det viktigt att inte göra tolkningar 

eftersom metoden var manifest. Det gällde att vara textnära och inte byta ut ord som kunde få 

en annan innebörd. 

 

Nästa steg var att kategorisera kondenseringar. Detta innebar att föra ihop de kondenserade 

textenheterna som beskrev samma saker. Över en grupp med de kondenserade textenheterna 

sattes ett preliminärt kategorinamn. Kategoriseringen skedde i ett flertal steg tills de slutliga 

kategorierna blev varandra uteslutande. De slutliga fyra kategorierna utgjorde tillsammans 

kärnan i upplevelserna att leva med depression. Det vill säga resultatet av denna granskning 

blev en beskrivning av fenomenet (Downe-Wamboldt, 1992). 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier som presenteras nedan (Tabell 2) och beskrivs med 

brödtext samt illustreras med citat från artiklarna.  

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=4)_________________________________________ 

Kategorier_______________________________________________________________ 

Att ha en känsla av att något är fel och att känna det i kroppen 

Att leta orsak och kämpa för att hantera sin situation 

Att sakna värde, vara sårbar och ha brist på hopp 

Att ha behov av stöd men känna skam och tvivel 

_______________________________________________________________ 

 

Att ha en känsla av att något är fel och att känna det i kroppen 
I flera studier framkom att upplevelsen av att något var fel ofta fanns långt innan det kunde 

associeras till depression. Detta visade sig i form av känslor av att vara annorlunda, känna 

olust- och obehagskänslor, ha en rädsla och känna osäkerhet samt smärta (Karp, 1994; Wisdom 

& Green, 2004; Haslam, Brown, Atkinson & Haslam, 2004). Människor som mått dåligt länge 

började efter en tid överväga om det var depression de led av och började därför tala med 

vänner och familj som själva varit deprimerade eller hade varit i kontakt med psykiatrin 
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(Wisdom & Green, 2004). Ofta var det andra som såg symtomen först (Haslam et al., 2004). 

Många var förvånade och trodde inte det var depression de led av utan att de bara mått dåligt 

och blivit ledsna. Inte heller ansåg de att det var så allvarligt att mediciner behövdes (Wisdom 

& Green, 2004). I Lewis (1995) studie trodde några att de bara var hemska som personer och 

antog att depression var något som drabbade andra och inte just de själva. 

 

Studier visade att människor kände att kroppen inte längre fungerade som den skulle och de 

kände ett främlingskap med sig själva, andra och själva situationen. Det gick inte längre att 

lita på sig själv och de kände sig hjälplösa i situationer som de tidigare kunnat hantera utan 

problem (Hedelin & Strandmark, 2001; Karp, 1994). I En studie visade det sig att det var 

vanligt att deprimerade fick fysiska symtom som beskrevs som konkreta, dramatiska, 

emotionella och mycket starka och de var de fysiska symtomen de sökte hjälp för. De beskrev 

det som att vara okapabel att stå på sina ben (Danielssons & Johanssons, 2005). I en annan 

studie uttryckte många att smärtan de kände inombords var så intensiv att den tillslut 

förkroppsligades och blev en fysisk smärta som kändes i kroppen. Smärtan kunde skildras 

som en slags knut runt deras strupe eller maggrop som kändes när de andades och alltid var 

påtaglig (Granek, 2006). Smärtan kunde även vara lokaliserad till bröstet och byggdes 

successivt upp inom hela individen (Kadam, Croft, McLeod & Hutchinson, 2001). I studier 

framkom att många såg ett nära samband mellan psykisk och fysisk smärta. De deprimerade 

hade även symtom som matthet, trötthet, svår yrsel, illamående, huvudvärk och skakningar. 

De fysiska problemen ökade känslan av hjälplöshet och isolering när personen med 

depression inte ville att andra skulle se vilket skick de var i eftersom det kunde påverka deras 

chanser att leva ett normalt liv (Hedelin & Strandmark, 2001; Haslam et al., 2004).  

 

Personer som led av depression beskrev ofta att det var svårt att orka som de gjort förut vilket 

ibland ledde till en besvikelse hos dem själva och deras omgivning. Brist på ork tog sig i 

uttryck i en kraftfull trötthet, de kände sig helt slut och ville inte göra någonting. De fanns 

dagar då de inte tog sig ur sängen för att de inte hade energi, ork att se eller möta någon 

(Wisdom & Green, 2004; Danielsson & Johansson, 2005; Hedelin & Strandmark, 2001). I 

flera studier framkom att deprimerade personer hade stora svårigheter att klara av eller få ett 

arbete och även att klara av sin hemsituation på grund av trötthet, brist på sömn, motivation, 

koncentration och försämrad motorik (Haslam et al., 2004; Rogers, May & Oliver, 2001; 

Karp, 1994; Lewis, 1995). Bristen på koncentration beskrevs som att ha lättare för att glömma 
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bort saker, ha svårt att fatta beslut, att ha svårt ta till sig information och att uppleva sig 

förvirrad. Svårigheten att fokusera sina tankar och känslor kunde lätt leda till konflikter 

(Haslam et al., 2004).  

 

“I became quite a recluse, I wouldn’t go out of the house- working 7 days 
a week became too much for any one person to do. I couldn’t cope with 
work and home and everything. I was crying all the time – panic attacks.” 
(Rogers et al., 2001, s. 320, 323) 
 

 

Att leta orsak och kämpa för att hantera sin situation 

I många studier framkom att personer med depression tenderade fundera över varför de var 

deprimerade och försökte finna orsaken till det för att lättare kunna hantera situationen 

(Wisdoms & Greens 2004; Hedelin & Strandmark, 2001; Lewis, 1995; Woodgate, 2006; 

Karp, 1994; Granek, 2006). Orsaken som deprimerade personer beskrev var bland annat stress 

och press som de fått från både skola och föräldrar. Även sömnbrist och att de var olyckliga 

med både sig själva och andra människor angavs som orsak (Wisdoms & Greens 2004). I en 

studie beskrevs en speciell situation eller traumatisk händelse som det som hade utlöst 

depressionen. Situationer eller händelser kunde ha uppstått nyligt eller för länge sedan och 

varierade från person till person. Det fanns även de som klandrade sig själva för sin sjukdom 

och menade att om de levt ett mindre själviskt liv hade de nog inte blivit sjuka (Hedelin & 

Strandmark, 2001). I många studier beskrevs sjukdomen vara situationsbunden och många 

ansåg därför att de kunde fly undan problemet genom att lämna den situation de befann sig i. 

Det kunde vara att lämna en dålig relation, flytta från familjen eller att undvika saker som fick 

dem att må dåligt (Woodgate, 2006; Karp, 1994; Granek, 2006; Rogers et al., 2001). Det 

framkom att det ibland inte fanns någon speciell orsak till depressionen och att den helt enkelt 

inte gick att förklara. Någon menade att det kanske kunde finnas en orsak men en som var 

djup, komplex och som inte gick att avslöja (Lewis, 1995).  

 

I studier framkom att personer med depression försökte att hantera sin situation genom att 

vara upptagna med annat, förtränga det, distrahera sina tankar och på så sätt distansera sig 

från problemet. Det fanns ett ”undvikande beteende” som innebar att försöka undvika, 

glömma, inte känna igen problemet och hoppas på att allt bara skulle försvinna. De försökte 

vara upptagna genom att surfa på Internet eller arbeta och på så vis inte tänka på det 

(Brownhill, Wilhelm, Barclay & Schmeid, 2005; Hedelin & Strandmark, 2001). En del kunde 



 12

gå tillbaka till det de sysslade med i sin ungdom som att surfa hela dagarna eller ”leka” med 

bilar och på så sätt fly undan sina problem (Brownhill et al., 2005). Andra försökte tänka 

trevliga tankar, röka en massa cigaretter eller pyssla med sin hobby hela nätterna (Kadam et 

al., 2001).  

 

Att bära sina känslor inombords var ett annat sätt att försöka hantera situationen men förr eller 

senare kunde känslorna ”koka över”. Detta kunde ta sig uttryck i våld som utlöstes av 

småsaker, vissa gav sig på andra människor och andra på döda ting (Brownhill et al., 2005; 

Rogers et al., 2001). I en annan studie framkom att depression även kunde ses som någonting 

privat som hölls inombords och sällan diskuterades med andra och som något som 

förminskade jaget (Karp, 1994). 

 

I en studie framkom att rädslorna som fanns kring sjukdomen var något som alltid var 

närvarande och för att bryta sig ur depressionen var de tvungna att möta och hantera dessa 

rädslor, vilket var både mentalt och känslomässigt påfrestande. De var medvetna om att de var 

tvungna att själva försöka ta kontrollen över sina liv. Det ansågs vara viktigt att vara väl 

förberedd och känna till vad som triggade igång depressionen och vilka glädjeämnen som 

kunde dämpa den. De ansåg även att det var viktigt att undvika negativa tankar, inte försöka 

bära alla världens problem på sina axlar, att våga tro på sig själv och kämpa på fast allt kändes 

tungt (Woodgate, 2006). 

 

“You have to believe in yourself, to make it to that little pin-prick of light at 
the end of the tunnel, because the closer you get the bigger it will be.” 
(Woodgate, 2006, s. 266) 

 

I en annan studie beskrevs att ett sätt att hantera sin situation var att de tillämpade sin religion. 

Det var genom böner som allt bara kunde lyftas från ens axlar vilket upplevdes som en lättnad 

och som ett bra hjälpmedel. Några beskrev det som att om det var något de inte klarade av så 

bad de Gud hjälpa dem eller göra det åt dem eftersom de själva inte förmådde (Brownhill et 

al., 2005). 

 

Ytterligare ett sätt att försöka hantera situationen var att dricka eller ta droger vilket påstods 

vara en vanlig företeelse hos deprimerade. Drickandet sades dämpa alltihop för en stund och 

spriten användes just för att kunna dricka bort sina problem och glömma dem. Droger hade 
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samma funktion och gjorde att individen blev av med sin smärta, sorg och ensamhet 

(Brownhill et al., 2005). I en annan studie beskrevs också att de började dricka för att de hyste 

värdelöshetskänslor som efter en tid blev starkare och starkare. Tillslut kände de sig helt 

odugliga (Robertson et al., 2005). Ett symtom på depression enligt en annan studie var bland 

annat sömnstörningar som också kunde vara en orsak till missbruk eftersom de tog alkohol för 

att sova bättre (Haslam et al., 2004). 

 

“I started having one drink, then another at night- to knock me out so that I 
could sleep but even then I’d wake up at three o’clock in the morning with 
my mind racing- and then crawling to work, not hungover but just 
exhaused.” (Haslam et al., 2004, s. 207) 

 

Flera studier visade att få diagnosen depression kunde innebära en lättnad och större möjlighet 

att hantera situationen som personen befann sig i. Det blev en möjlighet att få behandling och 

ett slut på lidandet, en ny möjlighet att sortera en livstid av känslor och en tröst av att få 

sjukdomen förklarad i termer som kemisk obalans istället för en mental sjukdom (Karp, 1994; 

Lewis, 1995; Wisdom & Green, 2004). Det blev en lättnad att veta att det fanns fler som hade 

samma problem, det var också lättare att acceptera sjukdomen och det kunde vara en 

möjlighet att få bättre självkännedom (Dinos, Stevens, Serfaty, Weich & King, 2004; Rogers 

et al., 2001). Diagnosen kunde även upplevas som en bekräftelse på deras egna erfarenheter 

och de kunde känna igen dessa som symtom som just depression (Wisdom & Green, 2004). 

Genom att få en diagnos eggades och stärktes många till att verkligen göra något för att 

komma bort ifrån sjukdomen och de började intressera sig för åtgärder som minskade deras 

symtom (Lewis, 1995; Wisdom & Green, 2004). En annan studie visade trots att de 

accepterade diagnosen kunde det vara mycket pessimistiska till ett tillfrisknade (Wisdom & 

Green, 2004). 

 

Only by accepting the depression did they begin to feel human again and 
less helpless: “I think that once you accept it and your limitations it helps 
you see that you are not completely like a “vegetable”. There are things you 
can do. (Woodgate, 2006, s. 265) 

 

Det fanns även de som upplevde diagnosen negativt och menade att depression nu var en del 

av dem själva som det inte gick att skilja sig från och att livet måste byggas runt sjukdomen. 

Depressionen var på inget sätt kopplat till deras egen vilja eller önskningar (Karp, 1994). 

Studier visade att det var en chock för många att få diagnosen (Wisdom & Green, 2004; 
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Lewis, 1995). Diagnosen kändes obekväm som benämning på deras erfarenheter och ansågs 

inte vara någon bra etikett på dem heller. Många tog helt avstånd från diagnosen eftersom det 

var något som drabbade andra och några kunde först i efterhand se att de faktiskt varit 

deprimerade (Lewis, 1995).  

 

Att sakna värde, vara sårbar och ha brist på hopp  

I ett flertal studier framkom att känslan av att inte duga, självförakt och självkritiserande var 

vanligt förekommande hos personer med depression. Det kunde ta sig uttryck i att de aldrig 

var nöjda med sina prestationer även de som hade ett bra jobb och en karriär ansåg sig aldrig 

ha lyckats. Självföraktet beskrevs som att hata sig själva eller att de menade att de inte längre 

hade något att bidra med till samhället eller livet (Danielsson & Johansson, 2005; Hedelin & 

Strandmark, 2001; Granek, 2006; Karp 1994; Robertson et al., 2005). Självkritiserandet ledde 

till känslor av osäkerhet vilket även kunde resulterade i blyghet (Granek, 2006). I flera studier 

framkom att personer som led av depression ofta menade att sjukdomen inte var ett giltigt skäl 

att vara borta från arbetet eftersom sjukdomen inte ansågs ha samma värde som en fysisk 

sjukdom (Rogers et al., 2001; Gask, Rogers, Oliver, May & Roland, 2003; Danielsson & 

Johansson, 2005).  

 

Studier visade att många hade en ökad känslighet och sårbarhet i form av de ofta kände oro, 

ledsamhet, hade humörsvängningar och var känslosamma (Granek, 2006; Wisdom & Green, 

2004). Den ökade sårbarheten kunde ta sig uttryck i att de blev ledsna och osäkra särskilt om 

de blev illa bemött. Den ökade känsligheten beskrevs som att olika ljud men även tystnad 

kunde upplevas påfrestande och även intryck från media kunde vara svårt att hantera (Hedelin 

& Strandberg, 2001; Danielsson & Johansson, 2005). Personer med depression kunde ibland 

inte ta sig till jobbet och om de lyckades satt de bara och grät (Kadam et al., 2001). Även 

panikattacker och oförmåga att hantera vissa vardagliga situationer förekom (Rogers et al., 

2001; Haslam et al., 2004).  

 

I flera studier beskrevs sjukdomen som plågsam, besvärande, fruktansvärd och som en period 

av hjälplöshet och hopplöshet. Varje dag kändes som ett oöverstigligt hinder (Granek, 2006: 

Wisdom & Green, 2004; Hedelin & Strandmark, 2001). Det var inte ovanligt att personer med 

depression beskrev sina upplevelser genom att använda sig av metaforer. Det kunde beskrivas 

som en känsla av att drunkna, kvävas, en tomhet, vara vilsen ute till havs, fångad i en storm, 

som att befinna sig i ett hål eller i en tunnel, ensamhet eller död. Det fanns också 
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beskrivningar som att vara i en dimma av kaos, som en sak flytandes i kosmos, som att vara i 

en fälla av olösliga omständigheter eller som att ha ett ständigt mörkt moln över sig. 

Depressionen beskrevs som den värsta känsla i världen som var något väldigt skrämmande att 

leva med (Karp, 1994; Granek, 2006; Wisdom & Green, 2004; Lewis, 1995). 
 

“It’s the worst feeling in the world. It’s right where my heart is. I don’t 
know if you can feel..Yuh, you can feel emptiness. Like there’s a black hole 
there. I’ll tell you, it’s the scariest thing...I lived with that, you know, for a 
couple of years, from the 9th grade until the 11th grade, with that feeling, 
with the depression (Karp, 1994, s. 18) 

 

I studier beskrev deprimerade personer att de inte såg någon framtid. Den sågs som osäker, 

eländig och de visste inte vad de skulle göra framöver. De saknade hopp och undrade om det 

ens var värt att fortsätta kämpa (Robertson et al., 2005; Woodgate, 2006). Några kunde se på 

framtiden genom sina barn och fantiserade vad de skulle göra men oroades även för deras 

framtid. Andra hyste hopp om framtiden och de beskrev att de önskade sig finna ro. Många 

beskrev sig som less på att vara rädda och på att jämt korsfästa sig själva och anklaga sig 

själva för allting (Robertson et al., 2005).  
 

Vid depression hos ungdomar förekom ofta tankar på självmord, en känsla av att inte 

existera. De kände en hopplöshet och såg inte längre någon vits med att fortsätta kämpa 

(Woodgate, 2006). En annan studie beskrev hur personer med depression upplevde en känsla 

av tomhet, viljan att försvinna och såg inte meningen med livet eller sin egen existens. De 

upplevde allt som grått och tungt, dött, tomt och tyst. De hade övervägt självmord och såg på 

döden som en befriare (Hedelin & Strandmark, 2001). Några berättade att de ofta önskade att 

de inte skulle vakna upp till en ny morgondag (Karp, 1994). 

 

I en studie framgick att vid perioder då depressionen var under en viss kontroll kom insikten 

om hur depressionen begränsat livet och även rädslan för att åter hamna i depressionen som 

bara låg och lurade. De kände rädsla för att de ”dåliga” känslorna skulle återkomma och 

upplevde även osäkerhet för att de kanske inte skulle klara av att hantera känslorna och att bli 

tvingade att återuppleva allt igen (Woodgate, 2006). 

 

Att ha behov av stöd men känna skam och tvivel 

I flera studier beskrevs känslor av ensamhet som bland annat innebar ett behov att få vara 

ensam eftersom många beskrev att det var svårt, jobbigt, nervöst och obekvämt att vara runt 
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andra människor i sociala sammanhang. Detta ledde till att personer med depression stötte 

bort den närmaste omgivningen och tillslut kände sig helt bortkopplade och upplevde 

utanförskap och isolering. Samtidigt upplevdes en vilja att vara kring människor men en 

oförmögenhet att vara det. De kände och ville ha ett stöd från andra människor men hade 

svårt att ta emot det (Granek, 2006; Wisdom & Green, 2004; Karp, 1994; Rogers et al., 2001; 

Woodgate, 2006). Många beskrev det som att de såg på sitt liv som en åskådare från utsidan 

(Hedelin & Strandmark, 2001). 

 

“You live in another world. You become isolated from real life there is a 
wall in between. Everything becomes diffuse and unreal and strange. You 
are..you are so empty and so afraid and think yourself so strange. You just 
sit there and try to act as usual and not show how horrid everything is.” 
(Hedelin & Strandmark, 2001, s. 410) 

 

Det fanns även svårigheter i kommunikation med andra människor, svårigheter som hörde 

ihop med sjukdomen men som också handlade om att inte bli tagen på allvar (Gask et al., 

2003). I en studie beskrevs hur personer med depression kunde bli verbalt skymfade och 

nedlåtande behandlade då de inte blev tilltalade som en vuxen person på grund av sin sjukdom 

(Dinos et al., 2004). Andra människor brydde sig inte om dem eller hade svårt att förstå dem 

och deras situation. Även den egna familjen blundade ibland för deras symtom eller 

uppfattade deras problem som obetydliga. Det värsta personer med depression kunde få höra 

var att de borde ta sig samman och det visade på att andra människor inte förstod vad deras 

tillstånd innebar (Kadam et al., 2001).  

 

Many informants mentioned the experience of shame and embarressment. 
They described their problems as “trival” in the eyes of other people. 
(Kadam et al., 2001, s. 378)                                                          

 

Det fanns en rädsla för eventuell stigmatisering då det psykiska problemet blev offentligt, 

vilket gjorde att många undvek att berätta det för att slippa känna skam för att de inte var som 

alla andra (Karp, 1994; Hedelin & Strandmark, 2001; Dinos et al., 2004). Många vågade inte 

tala om sin sjukdom av rädsla för att förlora jobbet. Att ha dessa stigmatiserade känslor 

innebar att personerna kände ilska, rädsla, ångest, ensamhet, skuld, skam och att de undvek att 

söka hjälp (Dinos et al., 2004).  
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“And of course you could never tell anybody because of the stigma [that] 
depression is a mental illness. Ssssssh! Don’t talk! Don’t tell anybody!” 
(Karp, 1994, s. 19) 

 

Personer som levde med depression var beroende av stöd från vänner och familj och det var 

viktigt att närstående förstod vad det innebar att leva med depression (Woodgate, 2006). I 

flera studier framkom en önskan om att ha kontakt med och att få tala med andra människor 

om sin sjukdom (Granek, 2006: Brownhill et al, 2005; Robertson et al., 2005). Det fanns en 

önskan om att få tala med personer utanför familjen för att få nya perspektiv på sina problem 

(Kadam et al., 2001). I en studie framkom att det viktigaste för att komma ur depressionen var 

att få tala med någon, problem blev mer verkliga och målen att sikta emot blev tydligare 

(Robertson et al., 2005).  

 

I flera studier framkom att personer som led av depression inte alltid uppskattade mötena med 

sin psykolog och sjukvård (Robertson et al., 2005; Kadam et al, 2001; Lewis, 1995). De fick 

inte nog med tid eller fick vänta för länge på tid (Kadam et al., 2001; Woodgate, 2006), de 

blev inte trodda (Lewis, 1995), det mesta handlade om mediciner som de inte alltid ville ha 

(Robertson et al., 2005; Kadam et al., 2001; Lewis, 1995) och ett personligt bemötande 

upplevdes vara viktigt (Woodgate, 2006). Det fanns en pessimism mot sjukvården och de 

tvivlade på att de skulle bli hjälpta då de hade låga förväntningar på behandlingen (Rogers et 

al., 2001; Gask et al., 2003; Haslam et al., 2004; Woodgate, 2006). I en studie framkom att 

personer med depression kunde uppleva psykiatrisk vård som ett längre steg från det normala 

och många önskade att de fick vårdas inom primärvården. Sjukvården kunde störa en redan 

ömtålig bild av det egna jaget och ha en negativ effekt på deras känsla av kontroll (Rogers et 

al., 2001). Särskilt män hade svårt att söka hjälp då sjukdomen kunde tyda på en svaghet i 

deras manlighet. De minimerade sina problem och menade att det var onödigt ta upp tid av 

sjukvården när de ändå inte skulle dö av sin sjukdom. Det fanns även personer med 

depression som menade att de inte var värda någon hjälp av sjukvården (Gask et al., 2003; 

Kadam et al., 2001).  

 

“When you are feeling very low, it’s very hard to sort of state youre case, find 
it hard to ask for help...you feel that you don’t deserve it. So you sort of 
mention it but if nothing happens you sort of leave it.”  
(Gask et al., 2003, s. 281). 
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I flera studier framkom att personer som led av depression ofta var negativa till medicinering, 

de kände rädsla för biverkningar och för att de skulle bli beroende av medicinerna. En del 

slutade att ta sina mediciner för att de inte märkte någon skillnad (Robertson et al., 2005; 

Rogers et al., 2001; Haslam et al., 2004; Woodgate, 2006). Medicinernas biverkningar var en 

annan orsak till att medicineringen avbröts. Det fanns även brister i den information som 

personer med depression fick om medicinernas biverkningar. Biverkningar utgjordes av 

symtom som liknade dem som sjukdomen gav, förvirring, yrsel, svårigheter att fatta beslut 

och att ångest och kroppsliga sensationer ökade (Haslam et al., 2004). De kunde även uppleva 

det som att leva i en dimma och att talet förändrades och att det blev svårt att prata normalt 

(Haslam et al., 2004).  

 

“I found that really hard, because I felt so awful...the tablets give you some 
nasty side effects of nausea..it seems crazy that a tablet that’s meant to help 
with those symptoms actually can make it worse to start with.” 
(Haslam et al., 2004 s. 209) 

  

Forskning visade även att sjukvården kunde upplevas som en möjlighet till hjälp och ett ställe 

att hämta kunskap om sjukdomen (Karp, 1994). I studier framkom även att många 

uppskattade medicineringen för att de orkade mer och blev på bättre humör. En del beskrev 

sin medicin som så bra och de ville inte sluta med den. Kombinationen läkemedel och träffar 

med psykolog uppskattades av personer med depression för att det gjorde deras liv lättare 

(Robertson et al., 2005; Karp, 1994).  

 
Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva med 

depression. Litteraturstudien gjordes med en kvalitativ innehållsanalys med en manifest 

ansats. Analysen resulterade i fyra kategorier; att ha en känsla av att något är fel och att känna 

det i kroppen; att leta orsak och kämpa för att hantera sin situation; att sakna värde, vara 

sårbar och ha brist på hopp; att ha behov av stöd men känna skam och tvivel.  

 

I kategorin att ha en känsla av att något är fel och att känna det i kroppen framkom att 

deprimerade personer upplevde att kroppen inte längre fungerade som den skulle och många 

kände ett främlingskap med sig själva, andra och själva situationen. Det gick inte längre att 

lita på sig själv. De upplevde även att den psykiska smärta de hade övergick till en fysisk 

smärta. Enligt Toombs (1993) illustreras sjukdom ofta av att kroppen inte längre fungerar som 
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den har gjort tidigare och saker som tagits för givet blir nu till stora problem för kroppen. För 

att möta de nya kraven som sjukdomen ställer på kroppen har det skett en förändring som gör 

att personen upplever sin kropp som en främling. Både signaler från kroppen och miljön runt 

omkring blir svåra att tolka. I likhet med personerna som levde med depression kunde kvinnor 

med fibromyalgi uppleva sjukdomens symtom som främmande förnimmelser i kroppen samt 

uppleva psykosomatisk smärta. När kroppen var frisk togs kroppen för given, men vid 

sjukdom gick det inte längre att lita på den (Söderberg & Lundman, 2001). Även Lombaard 

(2005) beskrev i sin studie att innebörden av att leva med kronisk trötthet var att 

förändringarna i kroppen gjorde att människan inte längre kunde lita på sin kropp som blev en 

fiende och främling. McCann och Clark (2004) beskrev att personer med schizofreni upplevde 

en förlust av jaget när kroppen inte längre fungerade som tidigare. Förändringarna i kroppen 

och deras beteende gjorde att de kände skam, stigma och resulterade i att de drog sig undan 

andra som ett sätt att hantera situationen. 

 

I resultatet framkom att personer med depression hade svårt att orka som de gjort förut, de 

kände sig ofta helt slut och ville inte göra någonting.  Även personer med kronisk sjukdom 

beskrev hur de tappade styrkan och orken att göra saker. Smärtan, svagheten och tröttheten 

överskuggade det dagliga livet och hindrade dem från att göra det mest basala aktiviteterna i 

vardagen. De beskrev att de kände sig som halva individer eftersom de har samma vilja som 

förut men inte samma ork och styrka att göra allt (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). 

Kvinnor med kronisk sjukdom kunde beskriva bristen på ork som att den övergick till fysisk 

smärta eller att den var som en dimma i hjärnan och de menade att den var både psykisk och 

fysisk. Bristen på ork innebar även att de hade svårt koncentrera sig på saker och att de inte 

längre kunde göra saker de tidigare gjort som att läsa, arbeta eller köra bil samt att de 

isolerade sig från andra (Kralik, Telford, Price och Koch, 2005).  

 

I kategorin att leta orsak och kämpa för att hantera situationen framkom att deprimerade 

hade många olika sätt att hantera sin situation och detta kunde bland annat vara att fly undan 

problem genom att lämna den situation de befann sig i. Det kunde vara att lämna en dålig 

relation, flytta från familjen eller att undvika saker som fick dem att må dåligt. Det kunde 

även handla om att avleda sina tankar genom att syssla med annat. På liknade sätt försökte 

personer med psykoser hantera sin situation genom att dra sig undan andra eller undvika 

händelser och situationer eller personer som troddes kunna bidra till att sjukdomen 

förvärrades (Roe, Chopra & Rudnick, 2004). Koivisto, Janhonen och Vaisanen (2003) 
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beskrev att personer med psykoser även upplevde svårigheter i att klara av krav som uppstod i 

relationer eller på arbetet. För att hantera denna stress försökte de sysselsätta sig med 

promenader, läsa, prata med vän eller uppsöka professionell hjälp. 

 

I resultatet framkom även att personer med depression använde sig av sin tro på Gud och 

böner för att lättare kunna hantera situationen. Annan forskning visar att tro kunde ha 

betydelse för hur individer hanterade sin situation och deras livskvalitet (Yangarber-Hicks, 

2004). Religiös tro kunde innebära, även för ungdomar med självmordstankar, att de fann stöd 

och tröst. Tron gav styrka att kunna hantera sjukdomen. De ansåg att Gud kunde de räkna 

med och de trodde att han hade en plan just för dem, vilket skapande trygghet (Everall, Bostik 

& Paulson, 2006). 

 

Resultatet visade även att personer som lider av depression försökte hantera situationen 

genom att dricka alkohol eller ta droger, vilket lindrade deras smärta, sorg och ensamhet för 

en stund. Fortune, Richards, Main och Griffiths (2002) fann i sin studie bland personer med 

psoriasis att även de använde sig av alkohol för att försöka hantera sin situation och de var 

också dessa personer som förnekade att de hade problem.   

 

Personer med depression blev ofta lättade när de fick sin diagnos och detta hjälpte dem att 

hantera sin situation och acceptera sjukdomen och lidandet. Eriksson (1994) menar att 

accepterandet av lidandet är nödvändigt för att gå vidare som människa. Förnekelse av 

lidandet leder till förnekelse av en del av livet och människans möjlighet att bli en hel individ. 

Det är ett hot mot människans existens att inte se lidandets möjligheter eller att försöka 

utplåna det helt. Det kan även vara förödande att försöka bortförklara lidandet istället bör 

människan försöka göra det till en del av sitt liv. Enligt Neville (2003) kan en diagnos 

innebära att osäkerheten reduceras och det blir lättare för individen att hantera situationen 

Casey och Long (2003) beskrev hur psyksikt sjuka upplevde att deras diagnos hjälpte dem 

genom att deras känslor av skuld och självanklagelse försvann. Detta gjorde att de lättare 

kunde hantera sjukdomen. 

 

I kategorin att sakna värde, vara sårbar och ha brist på hopp framkom att personer med 

depression ofta inte såg någon framtid utan enbart elände. De saknade hopp och undrade om 

det var värt att fortsätta kämpa. Många beskrev en känsla av tomhet och kände en så djup 

hopplöshet att de såg döden som en befriare. Everall, et al (2006) beskrev att ungdomar som 
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upplevt självmordstankar hade känslan av hopplöshet, känslor av tomhet, meningslöshet, 

avsaknad av framtidstro och betraktade allt som obetydligt. Vidare beskrevs att de kände sig 

kraftlösa och såg självmord som den enda lösningen till frihet. Vid sjukdom kan det självklara 

livet förändras enligt Eriksson (1994) och mer eller mindre tas ifrån den sjuke. Det är då 

människan står inför ett lidande som innefattar hela hennes livssituation, livslidande kan det 

innebära hot mot den sjukes existens eller kanske förlust av sociala roller och uppdrag. 

I resultatet framkom även att personer med depression kände sig odugliga och kände förakt 

mot sig själva. De beskrev även att det inte gick att tycka om dem och ansåg sig inte ha något 

att bidra med i samhället eller livet. I Everalls, et al (2006) studie beskrev sig ungdomarna 

som ”dåliga människor” och de upplevde ett starkt självhat och förakt. Ungdomarna kände sig 

värdelösa och att de inte var värda att bli omtyckta och älskade. De såg sig som ”ingen alls”, 

”totalt värdelös” och ”obetydlig”. Vidare beskrevs att de trodde att världen skulle bli bättre 

utan dem eftersom de inte såg något värde i dem själva eller vad de kunde bidra till. I 

resultatet framkom det att personerna med depression tyckte att framtiden såg osäker ut och 

det var rädda för återfall och att inte kunna kontrollera känslorna. Liknande känslor framkom i 

en studie av Lombaard (2005) där personer med kronisk trötthet upplevde sjukdomen som 

oförutsägbar och att det inte gick att veta från dag till dag hur den skulle yttra sig samt att det 

var svårt planera för framtiden och de saknade kontroll över situationen. Toombs (1993) säger 

att framtida rädslor kan försvåra för människan att leva i nuet. Först när rädslorna är 

identifierade kan strategier utvecklas för att lära sig att hantera rädslorna. Att hantera dessa 

rädslor är speciellt viktigt för personer med kronisk sjukdom eftersom att de ofta har en känsla 

av hjälplöshet och en känsla av osäkerhet inför framtiden. 

 

I den sista kategorin som var att ha behov av stöd men känna skam och tvivel framkom att 

personerna som levde med depression var beroende av stöd från vänner och familj och det 

kändes viktigt att de förstod vad det innebar att leva med depression. Enligt Antonovsky 

(2003) är en av faktorerna för att kunna bekämpa stress just att ha ett bra socialt stöd. Även 

personer med psykoser upplevde att stödet från vänner och familj var viktigt, de hade förlorat 

sitt självförtroende och tenderade att isolera sig från omvärlden (Koivisto, Janhonen & 

Vaisanen, 2003). 

 

Deprimerade personer upplevde ibland att det var svårt att prata med andra människor som 

inte förstod vad depressionen innebar. De var även rädda för eventuell stigmatisering tillföljd 

av sina psykiska problem, vilket gjorde att de undvek att berätta om sina problem. Ungdomar 
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som hade självmordstankar var konstant oroliga för att någon skulle få reda på det och att de 

då skulle bli utfrusna för att de var ”sjuka” och annorlunda (Everall et al., 2006). 

 

Det framkom i resultatet att personer som lever med depression ofta kände sig ensamma även 

om de upplevde de hade svårt att vara bland andra människor. Samtidigt önskade de inte vara 

ensam. De stötte ändå bort sin närmaste omgivning vilket resulterade i ett utanförskap och 

isolering. Ungdomarna med självmordstankar beskrev också känslor av främlingskap och 

isolering. De kände sig annorlunda och upplevde att de inte passade in i det sociala 

sammanhanget och att ingen förstod dem. Skammen och deras låga självkänsla gjorde att de 

avvisade både vänner och familj trots att de inte ville vara ensamma (Everall et al., 2006). 

 

Personer med depression var ofta negativa till sin medicinering. De var rädda för biverkningar 

och för att bli beroende av medicinerna. Följsamheten till medicineringen var låg och beroede 

till viss del på bristande information om medicinernas biverkningar. I Carders, Vuckovics och 

Greens (2003) studie av kroniskt sjuka, där ibland psyksikt sjuka, beskrevs att de var 

obekväma med att ta sina mediciner och kände sig som ”knarkare” eftersom de mot sin egen 

vilja var tvungen att ta mediciner för att må bra. De önskade att de kunde leva utan dem. Det 

tog tid att finna rätt medicin som fungerade för dem vilket innebar att de slutade ta mediciner 

som saknade effekt eller hade biverkningar. I Happells, Manias och Ropers (2004) studie 

bland psykiskt sjuka beskrevs att de var missnöjda med att de inte fått tillräckligt med 

information om medicinernas biverkningar. Istället informerades mest om orsaken till att de 

skulle ta en viss medicin. Biverkningar som uppstod kom som en chock för dem. Några kunde 

först i efterhand koppla samman exempelvis viktuppgång eller försämrad sexuell förmåga 

som biverkningar till deras mediciner.  

 

I resultatet framkom även att många med depression uppskattade medicineringen för att de 

orkade mer och blev på bättre humör. En del beskrev sin medicin som mycket bra och de ville 

inte sluta med den. I en studie av Carders, et al (2003) beskrev kroniskt sjuka att det var som 

ett mirakel att hitta rätt medicin. 

 

I resultatet framkom att personer som led av depression ofta var negativt inställda till 

sjukvården. Några upplevde till exempel att deras psykolog inte trodde på deras problem. 

Dagens sjukvård kan också många gånger skapa ett lidande för sjuka människor. Vilket kan 

ske i form av kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning eller 
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utebliven vård. Kränkningen kan även utgöras av att patienten fråntas möjligheten att fullt ut 

få vara människa (Eriksson, 1994). Kvinnor om hade fibromyalgi och kroniskt trötthet 

upplevde att sjukvårdspersonal och framförallt läkare ifrågasatt deras trovärdighet. Läkaren 

hade till och med prövat placebobehandling på dem för att testa deras trovärdighet (Åsbring & 

Närvänen, 2002). 

 

Det framkom även i resultatet att deprimerade ibland hade svårt att söka hjälp och särskilt 

män hade svårt för detta då sjukdomen kunde tyda på en svaghet i deras manlighet. De 

förringande sina problem och menade att de inte var värd hjälp av sjukvården. Ungdomar med 

självmordstankar undvek enligt Everall, et al (2006) att söka hjälp på grund av den skam, 

värdelöshetskänsla och oro över att bli avslöjad som de kände. De menade även att de inte var 

värda att få någon hjälp och att de i sådant fall skulle bli en börda för andra. 

 

Omvårdnadsinterventioner  

I resultatet framkom att personer med depression var i behov av stöd för att lättare kunna 

hantera situationen. De upplevde framförallt brister i informationen kring sjukdomen och i 

upplysningar kring mediciners biverkningar och de tvivlade på att sjukvården skulle kunna 

hjälpa dem. Det önskade någon att tala med som förstod deras problem, som lyssnande, 

brydde sig om dem och som kunde bistå med kunskap om hur deras problem skulle tacklas. 

Enligt Kwekkebooms och Sengs (2002) studie är ett känslomässigt stöd viktigare än ett 

medicinskt stöd eftersom det är det bästa sättet för att minska stress och oro för sjuka i svåra 

situationer. Sjuksköterskan bör ge den sjuke tillfälle att uttrycka och ventilera sina känslor. 

Wiles (1997) menar att om sjuksköterskan har rätt kompetens, kan svara på frågor och ge råd 

och har sociala och känslomässiga egenskaper så möjliggör det för den sjuke att kunna delge 

sin oro och samtidigt känna sig stöttad. I resultatet framgick det att det innebar en ökad 

sårbarhet att leva med depression vilket gör det extra viktigt att bemöta dem på ett sätt som får 

dem att känna sig trygga och försöka vinna deras förtroende för att ha en möjlighet att hjälpa 

dem. Enligt Bernstein (2006) måste en sjuksköterska som vårdar en person med depression 

vara mån om att relationen till patienten byggs på tillit och vara en god lyssnare. 

 

Av resultatet framgick det att deprimerade är i ett stort behov av stöd eftersom de oftast inte 

själva förmår ta sig ur sin situation, därför hävdar vi att sjuksköterskorna har en stor roll i att 

försöka bistå dem med resurser som kan stärka dem och lättare kunna hantera situationen. 

Genom att använda oss av Antonovskys begrepp känslan av sammanhang, KASAM där 



 24

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är det som behövs för att kunna uppnå hälsa, 

försöker vi förklara på vilket sätt sjuksköterskan kan gå till väga. Antonovsky (2003) menar 

att begriplighet fås genom information, hanterbarhet genom resurser som vänner, familj och 

Gud. Meningsfullhet är drivkraften, det som motiverar människan att söka förståelse av sin 

värld och de resurser som finns tillgängliga. Enligt Casey och Long (2003) kan 

sjuksköterskan bidra till att skapa ökad mening och förståelse hos de sjuka genom att 

motivera och stötta dem i deras utveckling av ett nytt perspektiv. 

  

I resultatet framgick det att de flesta upplevde att information innebar en möjlighet att ta itu 

med problemet och var någonting positivt och att de med den nya kunskapen kunde lära sig 

hantera sjukdomen. Kwekkebooms och Sengs (2002) menar att patienter som lider av 

sjukdom hjälps av interventioner som utgörs av utbildning om deras sjukdom och symtom. 

Patienter ser det som ett stöd och vill gärna ha information om sjukdomen och behandlingen. 

Enligt Bernstein (2006) kan utbildning utgöras, för människor med depression, av 

undervisning om sjukdomen, identifiering av tecken på återfall, att hantera medicinering och 

symtom. Genom att få lämplig undervisning och utbildning om sin sjukdom kan patienten 

förstå att sjukdomen är ett resultat av både hereditet, biologiska och psykosociala faktorer och 

stigmat kring sjukdomen kan dämpas ner. Medvetenhet och kunskap om sjukdomen hjälper 

dem att hantera situationen istället för att de ska lida i tysthet. Det är viktigt att informera både 

patient och närstående om mediciner eftersom patientens följsamhet direkt är sammankopplat 

med hur framgångsrik behandlingen skulle bli. 

 

I resultatet framgick tydligt att de flesta saknade resurser för att kunna hantera sin sjukdom på 

ett bra sätt. Mycket beroende på att sjukdomen i sig innebar att de drog sig undan andra och 

då tappade det sociala stöd de så väl behövde. Perese och Wolf (2005) påpekar just vikten av 

detta stöd i sin studie för människor med psykisk ohälsa, eftersom dessa personer på grund av 

sin sjukdom ofta är väldigt ensamma. För att minska ensamheten kan olika stödgrupper 

rekommenderas där personerna får tillfälle att möta andra i samma situation och ta del av 

deras erfarenheter. Där får de möjlighet att få stöd, ett utvidgat socialt nätverk, utveckla 

relationer till andra medlemmar, råd och en ökad livskvalitet. Sjuksköterskan kan även 

rekommendera familjen att gå med i en stödgrupp där de kan få möjlighet att lära sig mer om 

sjukdomen och på så sätt bidra till att stärka samhörigheten i sin egen familj. Sjuksköterskan 

har en viktig uppgift i att försöka reducera det stigma som finns kring de psykiskt sjuka vilket 

ofta är det som isolerar dem från omvärlden. Sjuksköterskan bör med olika interventioner 
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underlätta för dessa personer att kunna leva ett normalt liv ute i samhället. I en studie av 

Hedelin och Svensson (1999) beskrivs interventioner som gjordes för att få äldre människor 

att uppleva stöd och för att förebygga depression. Interventionen innebar att en sjuksköterska 

deltog i ett program för att utveckla ett socialt nätverk för äldre och de fick delta i ett antal 

aktiviteter varje vecka. Aktiviteterna var bland annat studiecirklar, dans, film, musik och 

fysisk träning. I studien framkom att de flesta äldre uppskattar aktiviteter. Det visade sig att de 

upplevdes vara ett stöd för dem och deras sociala nätverk blev betydligt större än tidigare. 

 
Metoddiskussion 

Analysmetoden kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats innebär att forskaren genom 

ett textnära förhållningssätt ges möjlighet att förstå människors upplevelse av ett fenomen ur 

ett inifrån perspektiv (Down-Wamboldt, 1992).  

 

Fördelarna med denna litteraturstudie var att de utvalda artiklarna innehöll många 

beskrivningar av upplevelser vilket resulterade i många textenheter som svarade mot syftet. 

Ytterligare en fördel var att de flesta artiklarna bedömdes ha en hög kvalitet och resterande en 

medel kvalitet. Studiens tillförlitlighet höjs genom att författarna eftersträvat manifest 

analysmetod vilket inneburit att vi tillsammans genomfört analysens alla steg vilket minskar 

risken för tolkning. Vi befarade att vi skulle tappa viktiga delar av kärnan vid kondenseringen 

men för att undvika detta har vi kontinuerligt gått tillbaka till originaltexten i artiklarna för att 

försäkra oss om att viktig information inte gått förlorad under analysen (Holloway & 

Wheeler, 2002). En begränsning kan vara att det fanns begränsat antal kvalitativa studier om 

upplevelsen av att leva med depression. 

 
Slutsats 

Det är troligt att denna litteraturstudie ger ökad kännedom om hur det är att leva med 

depression för de flesta sjuksköterskor som tar del av den. För sjuksköterskor är det viktigt att 

ha förståelse för detta eftersom deprimerade personer utgör en stor grupp av dagens sjukvård 

och många lider även i det fördolda. Eftersom depression är vanligt förekommande vid andra 

sjukdomar tror vi att det är viktigt att få den tidigt diagnostiserad då den påverkar individen i 

stort. Utan behandling av depressionen kommer inte individen att klara av att hantera en svår 

situation, det blir svårt för individen att vara delaktig, tillräckligt motiverad och kunna finna 

någon mening i det som sker. Genom litteraturstudiens beskrivningar av upplevelser är det vår 
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förhoppning att lättare identifiering av deprimerade skall kunna ske. Upplevelserna av 

depression är många enligt vårt resultat och skiljer sig mycket mellan individerna. Därför är 

det viktigt att sjuksköterskan har förståelse och kunskap om olika upplevelser samt beteenden 

hos deprimerade för att bättre kunna möta varje unik individ. Det verkar som att deprimerade 

har liknande upplevelser som andra som lever med sjukdom och därför inte bör behandlas 

annorlunda bara på grund av att deras sjukdom är psykisk. Vi hoppas och tror att ökad 

kunskap och förståelse kommer att minska stigmatiseringen för denna patientgrupp. 

Resultatet i denna litteraturstudie framkallade ett ökat intresse hos författarna, framtida 

forskning skulle kunna innebära att djupare studera deprimerades upplevelser av mötet med 

sjukvården. Känslan av att inte bli tagen på allvar, inte bli trodd och känna sig stigmatiserad 

av sjukvården var något som tydligt framkom i litteraturstudien. Men det fanns även 

upplevelser av att det kändes betydelsefullt och viktigt att prata med någon utanför familjen. 

Bemötandet från sjukvården skulle vara intressant att fördjupa sig i för att ytterligare lyfta 

fram det dilemma som dessa personer och även många andra stöter på. Vi måste ta till oss att 

patienten är expert på sin sjukdom och förstå att en känsla av att något är fel hos patienten är 

något vi måste ta på största allvar. Vårat bemötande kommer att styra hur väl dessa personer 

kommer att kunna hantera sin situation och vi är ibland det enda stöd som finns till hand för 

dem.  
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning     BILAGA 1 

Syftet med sökning: upplevelsen av att leva med depression i det dagliga livet 

PubMed 2007 01 25 

Söknr *) Söktermer Antal 
ref. 

1  FT Depression 16181 

2 FT Qualitative  6980 

3 FT Experience 16969 

4 FT Life experience 658 

5 FT Narrative 306 

6 FT Self-concept 1723 

7 FT Depressed 38005 

8 FT Living with depression 8022 

9 FT 1 AND 2 100 

10 FT 1 AND 3 432 

11 FT 2 AND 7 213 

12 FT 1 AND 2 AND 3 11 
 

CINHAL  2007 01 25 

1 FT  6839 

9 FT  257  

8 FT  3 
 

Academic Search  2007 01 25 

12 FT  33 

8 FT  1 
 

Psykinfo 2007 01 25 

9 FT  11331 

10 FT  42614 

12 FT  5954 

8 FT  63 
 

 

 

 

 

  

 


