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Abstrakt  
Depression är en vanlig sjukdom i hela världen. I gruppen depressiva syndrom ingår 
en rad olika tillstånd, denna studie inriktar sig på egentlig depression och dystymi. 
Depression kan ses som ett kraftfullt fenomen som inte bara påverkar det psykiska 
välmående utan även det fysiska. Ökad kunskap om upplevelser av att leva med 
depression kan ge en bättre förståelse för individen. Syftet med denna kvalitativa 
litteraturstudie var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med 
depression. En systematisk litteratursökning genomfördes i tre bibliografiska 
referensdatabaser. Sedan utfördes en relevansbedömning samt en 
kvalitetsgranskning, vilket resulterade i att nio vetenskapliga artiklar ingick i 
litteraturstudien. Artiklarnas resultat analyserades med en kvalitativ innehållsanalys 
som utfördes induktivt med ett manifest innehåll. Analysen resulterade i fem 
slutkategorier; att befinna sig på botten och inte känna igen sig själv, att inte längre 
orka det vardagliga livet, att ha svårt för sociala relationer, att behöva stöd och mötas 
av förståelse samt att finna nya sätt för att orka fortsätta leva. Slutsatsen var att 
vuxna personer med depression upplevde att hela deras liv påverkades negativt och 
livet kändes hopplöst. Att förmedla hopp har därmed en central roll i omvårdnaden 
av personer med depression. Vidare forskning bör fokusera på hur sjuksköterskan 
kan stödja personerna med depression i det praktiska omvårdnadsarbetet.  

Nyckelord: Litteraturstudie, kvalitativ, depression, upplevelser, omvårdnad, hopp.  
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Att leva med en psykisk sjukdom skapar ett lidande för den drabbade. Konsekvenserna av 

sjukdomen kan vara svåra att hantera och skapar ett oönskat avbrott i personens liv (Kaite, 

Karanikola, Merkouris & Papathanassoglou, 2015). Psykisk ohälsa är ett växande problem 

runt om i världen som inte bara påverkar den drabbades hälsa på ett negativt sätt utan även 

leder till sociala och ekonomiska konsekvenser. Det finns många olika psykiatriska 

sjukdomar men i allmänhet kännetecknas dessa av kombinationen avvikande tankar, 

uppfattningar, känslor, beteende och problem i relationen till andra. Depression är en vanlig 

psykiatrisk sjukdom och cirka 350 miljoner personer i världen lider av depression (World 

Health Organization [WHO], 2016). Sjukdomen drabbar både män och kvinnor samt 

individer i alla åldrar men kvinnor riskerar i större utsträckning att drabbas av depression 

jämfört med män, då ca 25 % av alla kvinnor kommer att drabbas av en depression någon 

gång i livet medan samma siffra för män är 15 % (Socialstyrelsen, 2010).  
 

I gruppen depressiva syndrom ingår dysforiskt syndrom med debut under barndom och tonår, 

egentlig depression, ihållande depression (dystymi), premenstruellt dysforiskt syndrom, 

substans-/läkemedelsbetingad depression, depression orsakad av annat medicinskt tillstånd, 

andra specificerade depressioner och ospecificerad depression (American Psychiatric 

Association [APA], 2015, s. 81-92). Denna litteraturstudie kommer att fokusera främst på 

egentlig depression men även dystymi, eftersom dessa typer av depression inte har en lika 

tydlig bakomliggande orsak eller sjukdom. Både egentlig depression och dystymi kommer att 

benämnas som depression i denna studie. 
 

För att diagnosen egentlig depression ska kunna ställas, enligt American Psychiatric 

Association (APA), så måste fem av de nio symtom som karaktäriserar diagnosen uppträtt 

under en två- veckors period. Symtomen är nedstämdhet, minskat intresse för aktiviteter, 

viktförändring, sömnstörning, psykomotorisk agitation eller hämning, svaghetskänsla eller 

brist på energi, känsla av värdelöshet eller skuld, minskad tanke- eller koncentrationsförmåga 

samt återkommande tankar på döden. Symtomen för dystymi är liknande men innefattar att 

personen ska ha varit nedstämd större delen av dagen, i flertalet dagar, under en två års 

period. För att diagnoserna egentlig depression eller dystymi ska ställas så ska också 

symtomen orsaka ett lidande för personen eller leda till en sämre förmåga socialt, på arbetet 

eller i andra viktiga funktionsområden (APA, 2015, s. 82-85). 
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Depression beskriver Smith och Rhodes (2014) som ett kraftfullt fenomen och som kan sätta 

de grundläggande existentiella funktionerna ur spel. Existentiella funktioner som att 

exempelvis få vara en del i ett socialt sammanhang, att ha en kropp och en framtid kan 

ifrågasättas eller inte längre tas för givet för den med depression. Depression påverkan inte 

bara det psykiska välmåendet utan är även en riskfaktor för att utveckla fysiska sjukdomar. 

Goldston och Baillie (2008) menar att det finns ett samband mellan depression och 

kranskärlssjukdom, dels att depression är en riskfaktor för att utveckla kranskärlssjukdom 

men även att depression kan försämra en befintlig diagnos. Janszky, Ahlbom, Hallqvist och 

Ahnve (2007) menar i sin tur att det finns en koppling mellan att ha haft en depression och 

risken för att drabbas av akut hjärtinfarkt senare i livet. Denna koppling ses som lika stor som 

den mellan rökning och akut hjärtinfarkt. 
 

Primärvården är ofta det första stället för personer med depression att söka hjälp på, det finns 

dock en osäkerhet om det tillhör primärvårdsläkarens uppgift att ta hand om känslomässiga 

problem (Bell et al., 2011). Det kan vara svårt att söka hjälp för depression, Bell et al. (2011) 

menar att det finns en rädsla för att bli märkt som psykiskt sjuk. Att ställa en diagnos kan 

vara svårt eftersom många psykiatriska sjukdomar har liknande symtom i ett tidigt skede. Det 

är dock viktigt att rätt diagnos ställs så att patienten ska få ett så bra omhändertagande som 

möjligt samt för att rätt behandling skall ges med en adekvat uppföljning (Socialstyrelsen, 

2010).  

 

Att kunna bemöta patienter och närstående är en viktig del av sjuksköterskans arbete. Kitson, 

Marshall, Bassett och Zeitz (2013) menar att kärnan i en personcentrerad vård är att patienten 

ska vara delaktig, att ett förhållande ska främjas mellan patient och vårdare samt att se till det 

sammanhang som vården bedrivs i. Det är av stor vikt att se patienten som en autonom 

person och att vårdplanen som upprättas utgår från patientens individuella behov. 

Sjuksköterskan måste kunna kommunicera med både patienten och de anhöriga samt ha 

kunskaper för att kunna ge den bästa möjliga vården. Närstående har ofta en betydande roll i 

patientens vård och blir därför ett viktigt stöd för patienten. Kamen, Cosgrove, McKellar, 

Cronkite och Moos (2011) belyser vikten av socialt stöd för att återhämta sig vid en 

depression. Det sociala stödet ses som en resurs och patienter bör uppmuntras att använda sitt 

sociala stöd för att snabbare tillfriskna. Skundberg-Kletthagen, Wangensteen, Hall-Lord och 

Hedelin (2014) betonar dock vikten av att närstående får kunskap om depression för att 

kunna förstå konsekvenserna av sjukdomen samt för att kunna hjälpa den drabbade på allra 



 

 

5 

bästa sätt. Kunskap kan även minska känslan av den skuld som anhöriga kan känna över den 

drabbades depression. Närstående kan även ses som en resurs för hälso- och 

sjukvårdspersonalen eftersom att samtala med anhöriga kan skapa en djupare förståelse för 

patienten då det ofta är de anhöriga som känner patienten bäst (Blomqvist & Ziegert, 2011).   

 

Granek (2006) beskriver hur det finns ett glapp mellan det traditionella objektiva synsättet på 

depression och den subjektiva upplevelsen av att leva med depression. Depression kan med 

det medicinska synsättet ses som en sjukdom och ett isolerat fenomen som drabbar personen 

utan att ta hänsyn till det sammanhang som hen tillhör. Med ett subjektivt synsätt kan 

depression ses som en komplex process som involverar relationer till andra. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) så är depression en av folkhälsosjukdomarna i Sverige vilket innebär 

att sjuksköterskan kommer att möta denna patientgrupp inom vården. Som sjuksköterska är 

det viktigt att kunna identifiera de individuella behov patienten har och kunna bemöta varje 

individ utifrån det sammanhang hen lever i. Genom ökad kunskap om upplevelser av att leva 

med depression så kan en bättre förståelse för individen skapas. Syftet med detta arbete var 

därför att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med depression. 

 

Metod 

En litteraturstudie är en studie utförd på redan existerande kunskap (Polit & Beck, 2012, s. 

94). Till denna litteraturstudie har en kvalitativ metod använts då denna metod lämpar sig när 

forskaren vill nå förståelse över hur människor upplever sina liv. Information som fås genom 

personers djupgående beskrivningar kan ge varierande dimensioner av ett komplicerat 

fenomen (Polit & Beck, 2012, s. 14-15). 

 

Litteratursökning 

Sökningen av litteratur började med en pilotsökning. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson 

och Sandström (2016, s. 61) så kan en pilotsökning ge en försäkran om att det finns 

vetenskaplig litteratur inom det valda området. En pilotsökning utfördes i databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycInfo som visade att det fanns relevant litteratur. Samtliga 

bibliografiska referensdatabaser som användes i pilotsökningen användes till de systematiska 

huvudsökningarna. 
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Nästa steg var att strukturera frågeställningen eftersom det enligt Willman et al. (2016, s. 62-

63) utgör ett underlag för databassökningarna. Genom att precisera undersökningsgruppen, 

de områden som är intressanta samt det tänka resultatet kan sökningen avgränsas. Den 

strukturerade frågeställningen innehåller vanligen tre eller fyra områden beroende på frågan. 

Inom varje område i frågan är det eftersträvansvärt att vidga sin sökning och identifiera så 

många relevanta studier som möjligt. Willman et al. (2016, s. 73) beskriver vidare hur 

booleska sökoperatorer med termer som ”OR” kan användas för att bredda sökningen genom 

att en händelse skapas mellan två eller fler söktermer. Termen ”AND” kan användas för att 

kombinera de olika sökblocken som bildas. Undersökningsgruppen till denna studie utgjordes 

av personer som levt eller levde med depression. Intressanta områden var individers 

upplevelser, erfarenheter och uppfattningar av att leva med sjukdomen i det dagliga livet. 

Resultatet till denna studie utgjordes av deltagarnas beskrivningar av att leva med sjukdomen. 

Söktermerna utformades utifrån de olika områdena i den strukturerade frågeställningen samt 

utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. De sökord som användes var: depression, major 

depressive disorder, major depression, quality of life, experience, life experiences, adaptation 

psychological, life change events, qualitative research och qualitative study. Sökorden 

användes i olika kombinationer (Tabell 1). Enligt Willman et al. (2016, s. 70) räcker det inte 

alltid med att skriva sökordet i sökrutan för att sökningen ska bli utförd korrekt. Att även 

använda sig av “Cinahl Headings” eller “MeSH- termer” kan då bli ett alternativ för att 

sökningen ska bli komplett, vilket använts i denna studie. 

 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 98) bör en sökstrategi formuleras tidigt där beslut tas om hur 

sökningen ska begränsas vad gällande språk och om studierna ska vara utförda inom ett visst 

tidsspann. Beslut bör även tas om studier ska exkluderas på grund av en viss typ av deltagare. 

Sökningen till denna studie begränsades till att studierna skulle vara på det engelska språket, 

att deltagarna var över 18 år, att artiklarna var peer-reviewed och publicerade mellan år 2000-

2016. Begränsningen peer-reviewed fanns endast i CINAHL och PsycInfo. 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var att studierna skulle vara kvalitativa. 

Exklusionskriterier för litteraturstudien var depression till följd av förlossning eller på grund 

av någon bakomliggande sjukdom eller skada. En dokumentation skedde över sökningarna, 

vilka databaser som använts, begränsningar samt vilka sökord som använts. Att dokumentera 

sökningen är ett viktigt steg i att göra den reproducerbar (Polit & Beck, 2012, s. 105). 
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En relevansbedömning utfördes i två steg. Syftet med en relevansbedömning är ta ut studier 

som svarar på syftet och den kan utföras i två steg (Statens beredning för 

medicinskutvärdering [SBU], 2014, s. 41-42). Det första steget utfördes individuellt och 

innebar att alla studiers titel lästes i sökningarna, abstrakt lästes om titeln svarade på syftet. 

Steg två utfördes gemensamt av båda författarna och innebar att ta ut de studier som svarade 

på syftet utifrån de valda inklusionskriterierna. Studier som var relevanta kvalitetsgranskades. 

 
Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen: Att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med depression. 

CINAHL 2016-09-07 
Begränsningar: år 2000-2016, engelsk text, peer-reviewed och alla vuxna. 

Sök.nr. *) Sökord Antal träffar Granskade Använda 

S1 CH Depression 27469 
  

S2 FT Major depressive disorder 1973 
  

S3  S1 OR S2 28084 
  

S4 CH Quality of life 22102 
  

S5 FT Experience 153010   

S6  CH Life experiences 6422 
  

S7 CH Adaptation, psychological  7228                         

S8  S4 OR S5 OR S6 OR S7 178305   

S9  S3 AND S8 2936   

S10 FT Qualitative study 58273   

S11  S9 AND S10  119** 7 6 

PubMed 2016-09-07 Begränsningar: år 2000-2016, engelsk text och vuxna, 19+ år. 
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Fortsättning Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Sök.nr. *) Sökord Antal träffar Granskade Använda 

S1 MSH Depressive disorder, major 18493   

S2 MSH Quality of life 63176   

S3 MSH Life change events 9306   

S4 FT Experience 514173   

S5 MSH Adaptation, psychological 51352   

S6   S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 624075   

S7 
C 

 
S1 AND S6 1354                         

S8 MSH Qualitative research 27979   

S9  S7 AND S8 11** 3 2 

PsycInfo 2016-09-07 Begränsningar: år 2000-2016, engelsk text och peer-reviewed och 18+ år. 

Sök.nr. *) Sökord Antal träffar Granskade Använda 

S1 MSH Major depression 83619   

S2 FT Depression 266937   

S3  S1 OR S2 266937   

S4 MSH Quality of life 26417   

S5 FT Experience 462288   

S6 MSH Adaptation, psychological 41872   

S7  S4 OR S5 OR S6 520264   

S8  S3 AND S7 11231   
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Fortsättning Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Sök.nr. *) Sökord Antal träffar Granskade Använda 

S9 FT Qualitative research 18798   

S10  S8 AND S9 335** 2 1 

*MSH – MeSH termer i databasen PubMed och PsycInfo. CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT 
– fritext sökning. ** Med begränsningar 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av studierna utfördes med hjälp av ett färdigt granskningsprotokoll. 

Granskningen skedde först individuellt för att sedan jämföras mellan författarna för att 

komma fram till en gemensam bedömning. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 175-

176) ger förslag på ett protokoll, bilaga H, som kan användas för kvalitetsgranskning för 

studier med kvalitativ metod. Protokollet modifierades dock för att passa den aktuella 

granskningen då Willman et al. (2011, s. 108) beskriver hur samma granskningsprotokoll inte 

kan användas rakt av till alla studier. Detta kunde ske genom att vissa punkter i protokollet 

som inte var aktuella för studien räknades bort för att ge studien en så rättvis bedömning som 

möjligt. Exempelvis var punkten angående om resultatet redovisades i förhållande till en 

teoretisk referensram inte aktuell om studien inte hade ett sådant syfte, samma sak gällde på 

frågan om en teori genererades. Därefter utfördes en procentindelning av varje studie genom 

att varje positivt svar i granskningsprotokollet räknades. Till denna studie användes en 

tregradig skala med kriterierna låg (60 - 69 %), medel (70-79%) och hög (80-100%). Att 

använda procentberäkning och att gradera studierna på detta vis ökar möjligheten att jämföra 

dem med varandra (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 95). Tolv studier 

kvalitetsgranskades men tre studier föll bort vid kvalitetsgranskningen på grund av 

exklusionskriterierna. Detta resulterade i nio studier som ingick i analysen och presenteras i 

Tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9) 

Författare/
år/land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Ahlström et 
al., 2010  
Sverige 

Kvalitativ 8 st. (7 
kvinnor & 
1 man) 

Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
analys metod 
 

Upplevelser av att ha svårigheter 
att klara av familjelivet då 
deltagarna hade drabbats av 
depression. Deltagarna kände ett 
lidande och en frustration över sin 
situation men de fortsatte kämpa 
för att de kände att de var 
tvungna.  

Hög 

Amini et al.,  
2013 
Iran 

Kvalitativ 18 st. (14 
kvinnor & 
4 män) 

Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Att depressionen påverkade 
deltagarna både emotionellt och 
fysiskt vilket gjorde att de hade 
svårt att fungera i vardagen, dels 
då det gällde vardagliga sysslor 
men även i relationen med andra. 

Hög 

Bryant-
Bedell & 
Waite,  
2010  
USA 

Kvalitativ  10 st. 
(män) 

Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
analys 

Tillståndet männen kallade för 
”the funk” identifierades senare 
som depression. Männen 
upplevde ofta ett sammanbrott 
och hur de hanterade depressionen 
berodde på vad de hade för 
personliga förutsättningar. 

Hög  

Chambers et 
al., 2015 
England 

Kvalitativ 21 st. 
(15 
kvinnor & 
6 män) 

Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
analys 
 

Vikten av information för att 
kunna lära sig att hantera 
depression, speciellt vid det första 
insjuknandet. Att känna hopp, 
acceptans samt att få stöd främjar 
möjligheten att utveckla 
framgångsrika copingstrategier.   

Hög 

Danielsson 
et al., 2009 
Sverige 

Kvalitativ 20 st. 
(10 
kvinnor & 
10 män) 

Djupgående 
intervjuer/ 
Grounded 
Theory 

Deltagarnas förståelse av sin 
depression kännetecknades av hur 
de berättade sin historia. Hur 
deltagarna förklarade sin 
depression var starkt influerat av 
genus.   

Hög 

Nunstedt et 
al., 2012 
Sverige 

Kvalitativ  20 st.  
(14 
kvinnor & 
6 män) 

Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys  

Deltagarna kunde förbättra sin 
mentala hälsa genom en förståelse 
om depressionen. Detta kunde 
göras om förståelsen av 
depression baserades 
på personens egna erfarenheter 
och insikt av sjukdomen i 
samband med det egna livet.  

Hög 
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Fortsättning Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9) 

Författare/
år/land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Shifiona et 
al., 2006 
Namibia 

Kvalitativ 10 st.  
(kvinnor) 

Fenomenologis-
ka djupgående 
intervjuer/ 
Deskriptiv 
analys 

Problem i vardagen gjorde det 
svårt för kvinnorna att hantera 
depressionen och en brist på 
socialt stöd gjorde det ännu 
svårare. Att känna maktlöshet 
inför sin situation var vanligt.  

Medel 

Skärsäter et 
al., 2003 
Sverige  

Kvalitativ  20 st. 
(kvinnor) 

Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Deskriptiv 
analys  

Kvinnorna behövde genomgå en 
process för att nå både kognitiv 
och emotionell förståelse för att 
hantera sina liv och undvika 
depression. Processen ledde till en 
inre omvärdering och de ändrade 
sin syn på sig själva och sin 
omgivning. Det ledde också till att 
de kunde använda sina inre 
resurser.  

Hög  

Smith et al., 
2015 
Australien 

Kvalitativ 42 st. 
(24 
kvinnor & 
18 män) 

Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
tematisk analys 

Att familjen var ett viktigt socialt 
stöd som kunde främja ett 
tillfrisknande. Närstående var ofta 
de som först såg att en depression 
höll på att komma och kunde på 
så sätt hjälpa den drabbade.  

Medel 

 

Analys 

Analysen av litteraturen har skett med en kvalitativ innehållsanalys. Analysen utfördes 

induktivt eftersom Bengtsson (2016) beskriver att den induktiva ansatsen används när 

analysen utgår från innehållet i texten som anses svara på syftet utan att det testas mot teorier 

eller hypoteser. Denna studie har ett manifest innehåll eftersom syftet var att beskriva de 

faktiska upplevelserna hos de vuxna personerna med depression utan att göra någon djupare 

tolkning. Ett manifest innehåll används när analysen utgår från det som står i texten, när det 

synliga och uppenbara ska tydliggöras (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Analysen började med att resultatet ur de studier som skulle vara med i analysen lästes 

igenom flera gånger enskilt av författarna. Graneheim och Lundman (2004) beskriver hur 

detta tillvägagångssätt kan ge en känsla för helheten i texterna. Det fortsatta analysarbetet 

utfördes gemensamt och i det nästkommande steget togs meningsenheter ut vilket var en 

samling ord eller meningar som svarade på syftet med studien och som alla relaterade till 

samma mening eller sammanhang. Detta resulterade i att 273 meningsenheter togs ut och 

översattes till svenska. För att kunna spåra ursprungskällan märktes varje textenhet med en 
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siffra, exempelvis 1:1, 1:2 och så vidare. Siffran 1 betydde att det var artikel 1 och 

efterföljande siffra vilken meningsenhet det var. Efter att meningsenheterna hade översatts så 

utfördes en kondensering av meningsenheterna. Kondensering innebär att korta ned 

innehållet i texten utan att förlora kärnan i innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Därefter märktes de kondenserade meningsenheterna med en kod. Koder beskriver 

Graneheim och Lundman (2004) som en märkning av ett fenomen med ett eller flera ord som 

ligger nära texten och som kan förstås i relation till sammanhanget. Liknande koder kan 

sedan jämföras i skillnader och likheter för att sedan grupperas och beskrivas i kategorier. 

Kategoriseringen skedde systematiskt i fem steg och i den första kategoriseringen parades 

likadana koder ihop med varandra vilket resulterade i 208 kategorier. Vid andra 

kategoriseringen sattes kategorier med liknande innehåll ihop med varandra och det bildades 

48 kategorier. Varje ny kategori namngavs med en siffra eller bokstav och den fortsatta 

kategoriseringen gick ut på att liknande kategorier parades ihop. Vid den tredje 

kategoriseringen bildades 26 kategorier och den fjärde kategoriseringen ledde till 13 

kategorier som sedan blev 5 slutliga kategorier. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

skapandet av kategorier som kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen vilket kan ske i flera 

steg. Kategorierna måste vara uttömmande men samtidigt också exklusiva på så vis att ingen 

data ska kunna falla mellan två kategorier eller passa in i mer än en kategori. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) så kan kategoriseringen ses som ett uttryck för det manifesta 

innehållet i texten då en kategori främst avses att vara på den beskrivande nivån. 

 
Resultat 
I denna litteraturstudie analyserades nio vetenskapliga artiklar med en kvalitativ 

innehållsanalys vilket resulterade i fem slutliga kategorier som alla beskrev upplevelser av att 

leva med depression hos vuxna personer (Tabell 3). Dessa kategorier beskrivs nedan enskilt i 

brödtext och stärks med citat. 
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Tabell 3 Översikt slutliga kategorier (n=5) 

Slutliga kategorier  

Att befinna sig på botten och inte känna igen sig själv 

Att inte längre orka det vardagliga livet 

Att ha svårt för sociala relationer 

Att behöva stöd och mötas av förståelse 

Att finna nya sätt för att orka fortsätta leva 

  

Att befinna sig på botten och inte känna igen sig själv 

Personer med depression beskrev själva insjuknandet som en oväntad och skrämmande 

upplevelse, som att plötsligt bryta ihop eller att ”bli träffad av en blixt”. Personerna kunde 

uppleva det som att de snurrandes nedåt, drunknade eller var på botten (Ahlström, Skärsäter 

& Danielson, 2010; Bryant-Bedell & Waite, 2010; Danielsson, Bengs, Lehti, Hammarström, 

& Johansson, 2009). De kunde inte styra var de skulle bryta ihop och tvingades till att visa 

känslor offentligt, till exempel genom att börja gråta på arbetet, vilket de inte hade gjort förut 

(Bryant-Bedell & Waite, 2010). 
 

Den första episoden av depression beskrevs som den värsta av personer med depression då 

vetskapen saknades om vad som höll på att hända och hur situationen skulle hanteras eller om 

det skulle bli ännu värre (Bryant-Bedell & Waite, 2010; Chambers et al., 2015; Danielsson et 

al., 2009; Nunstedt, Nilsson, Skärsäter & Kylén, 2012). De kunde dock känna att de 

förändrades både fysiskt och psykiskt och ana att något var fel även om de inte förstod vad 

det var (Bryant-Bedell & Waite, 2010; Chambers et al., 2015; Danielsson et al., 2009). 

 

Att vara i en depression beskrevs som att befinna sig i ett svart hål som det inte gick att ta sig 

ut ur. Alla känslor var ur balans och det var omöjligt att känna lycka, skratta eller njuta av 

livet (Bryant-Bedell & Waite, 2010; Danielsson et al., 2009). Istället led personerna av 

rädsla, oro och bekymmer vilket gjorde att depressionen tog upp hela deras tillvaro och 

gjorde det svårt för dem att vara närvarande i det verkliga livet (Amini, Negarandeh, 

Cheraghi & Eftekhar, 2013). De kände sig meningslösa och utan värde vilket gav en 

känslomässig smärta (Ahlström et al., 2010; Amini et al., 2013; Shifiona, Poggenpoel & 

Myburgh, 2006). En negativ självbild kunde göra att personer tolkade sina erfarenheter på ett 

negativt sätt vilket gav en låg självkänsla. Detta ledde till att de kände sig dumma, odugliga, 
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pessimistiska och föraktade sig själv samt gav sig själv skulden (Ahlström et al., 2010; Amini 

et al., 2013).  
 

Det framkom att personer som drabbats av depression även led av en fysiska smärta som till 

exempelvis huvudvärk, magsmärtor och ryggvärk (Amini et al., 2013; Bryant-Bedell & 

Waite, 2010; Danielsson et al., 2009; Shifiona et al., 2006). Smärtan kunde vara så påtaglig 

att personen kunde tro att hen drabbats av en hjärtinfarkt (Danielsson et al., 2009). Andra 

kroppsliga förändringar kunde vara att vikten pendlade upp och ner eller att det var svårt att 

kontrollera sin kropp (Bryant-Bedell & Waite, 2010; Danielsson et al., 2009).  

 

Personer som drabbats av depression upplevde att de fick ett förändrat beteende (Amini et al., 

2013; Bryant-Bedell & Waite, 2010). Det innefattade upplevelser av att bli hård och elak, att 

vara lättirriterad, att inte kunna kontrollera sina tankar och beteende samt att känna sig ledsen 

utan anledning.  

 

“I get angry. I just hate noise. It disturbs and destroys me and I find myself arguing with 
others. When we have guests and they are talking, I just want to strangle either them or 
myself” (Amini et al., 2013, s. 688). 

 

Depressionen gjorde att personerna kände sig maktlösa (Ahlström et al., 2010; Bryant-Bedell 

& Waite, 2010; Chambers et al., 2015; Nunstedt et al., 2012; Shifiona et al., 2006). De kände 

att de hamnat i en situation som de inte kunde rå för och inte heller göra något åt. Detta 

innebar att de förlitade sig på att det var någon annan som skulle göra så att depressionen 

lättade eller försvann (Chambers et al., 2015; Nunstedt et al., 2012). Personerna kände att 

framtiden kändes mörk och hopplös, både för de själva och för de anhöriga (Amini et al., 

2013; Shifiona et al., 2006). Den negativa synen på framtiden grundade i känslor av tvivel 

och osäkerhet. Tvivel på att någonsin kunna må bra igen fanns ibland kvar efter flera år med 

depression och efter att ha träffat flera olika psykiatriker (Amini et al., 2013). 

 

En känsla av att inte vara bekväm i den här världen gjorde att personerna med depression 

ifrågasatte sitt egna liv och varför de skulle fortsätta att leva. Att vara självmordsbenägen 

beskrevs som att personen hade tankar om eller hade utfört faktiska självmordsförsök 

(Ahlström et al., 2010; Bryant-Bedell & Waite, 2010; Danielsson et al., 2009; Shifiona et al., 

2006). 
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"I have been covered by dark shadow, I did not know where I was and one day I decided to 
hang myself because my future was just dark" (Shifiona et al., 2006, s. 9). 

 

Personer i studierna kunde även önska att någon annan skulle ta deras liv (Amini et al., 2013; 

Bryant-Bedell & Waite, 2010). Depressionen kunde göra det svårt för den troende personen 

att hålla sin kontakt med Gud men att vara troende kunde också innebära att personen inte 

ville ta sitt eget liv eftersom det ansågs som en synd att begå självmord. En önskan kunde 

ändå finnas om att Gud skulle ta personens liv genom att han skulle göra så att hen åldrades 

snabbare (Amini et al., 2013).  

 

Att inte längre orka det vardagliga livet 

Depressionen kunde göra det svårt för personer att se till de grundläggande behoven, som att 

ta hand om den personliga hygienen och att utföra vardagliga sysslor (Amini et al., 2013; 

Bryant-Bedell & Waite, 2010). Personer med barn upplevde det svårt att klara av 

föräldraskapet då de inte klarade av att ge barnen mat, tvätta kläder eller hjälpa dem med 

skolarbete (Amini et al., 2013; Ahlström et al., 2010; Smith, Hill & Kokanovic, 2015). 

Oförmågan att inte klara av vardagliga sysslor ledde till att föräldern blev irriterad och 

besviken på både sig själv och sin familj (Ahlström et al., 2010). Att inte själv kunna ta 

kontrollen och utföra saker gav en känsla av skuld och att tiden passerade utan någon mening 

(Ahlström et al., 2010; Amini et al., 2013; Danielsson et al., 2009). 
 

Att fortsätta arbeta upplevdes som svårt eftersom det krävdes prestation på arbetet (Amini et 

al., 2013). Personerna med depression kände en ovilja att göra någonting alls, tidigare 

intressen var tappade och en önskan om att bara få sova fanns (Amini et al., 2013; Bryant-

Bedell & Waite, 2010). Trötthet och en bristande energi berodde ibland på sömnproblem 

(Amini et al., 2013; Bryant-Bedell & Waite, 2010; Shifiona et al., 2006). Depressionen 

gjorde också att det var svårt att komma i gång med att göra saker och det krävdes flera 

försök för att utföra enkla saker i vardagen (Amini et al., 2013; Chambers et al., 2015). Att ta 

beslut som rörde det vardagliga livet upplevde personerna i studierna som svårt och om ett 

beslut togs så hade personen svårt att genomföra det (Amini et al., 2013). 
 
“Most of the time, I am unable to make decisions. For example, I buy a jacket, and then I feel 
I do not like it and just take it back to the shop. Decision-making is very difficult for me” 
(Amini et al., 2013, s. 689). 
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Depressionen påverkade även minnet vilket medförde att personerna glömde bort saker i 

vardagen. Personer beskrev hur de kunde glömma allt från enkla saker som att stänga av 

kranen till att glömma bort namnet på släktingar (Amini et al., 2013). 

 

Att ha svårt för sociala relationer 

Personer beskrev att deras relationer till andra påverkades på grund av depressionen och att 

det gick ut över de närstående (Ahlström et al., 2010; Amini et al., 2013; Smith et al., 2015). 

De med barn upplevde en frustration i relation till sina barn och upplevde sig som en 

främling för sig själv, vilket även var en förvirrande situation för övriga familjen. 

Depressionen gjorde att personerna upplevde en oförmåga att visa kärlek och ömhet till sina 

närstående samt att det var svårt att delta i den sociala samvaron. Personerna kände sig 

irriterade på de närstående över småsaker och orkade inte hjälpa dem när de behövde hjälp 

(Ahlström et al., 2010). Det framkom även hur en person upplevde en oförmåga att glädjas 

över sina barn och kände snarare att han övervakande barnen istället för att bry sig om dem 

(Danielsson et al., 2009). 

 
“During my illness, I was completely indifferent to people around me. Problems of the family 
were not important to me. Even if my children were hungry or dying, I did not care” (Amini 
et al., 2013, s. 690). 

 

Problemet med sociala relationer ledde till att personer valde att isolera sig. När personerna 

drog sig undan från andra så gav det istället tid till att fundera på vad de gick igenom 

(Bryant-Bedell & Waite 2010). Personernas upplevelse av social isolering beskrevs som en 

förlust av social anpassning, dåliga interaktioner med andra, en likgiltighet inför andras 

behov och rättigheter samt en förlust av empati och sympati (Amini et al., 2013). 
 

”When I wake up in the morning, I lock myself in the room for several hours and do not want 
to see anyone. I even get angry when my wife comes to comfort me” (Amini et al., 2013, s. 
687). 

 

Att isolera sig kunde bero på en nytillkommen rädsla för att vara i relation med andra (Amini 

et al., 2013). Det upplevdes svårt att vara i en intim relation eftersom personen var rädd för 

att agera utåt och säga olämpliga saker. Personer med depression uttryckte en känsla av 

ensamhet och som att hela världen var emot dem (Amini et al., 2013; Bryant-Bedell & Waite, 
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2010). En försämrad förmåga till sociala relationer gjorde livet svårt och ibland outhärdligt 

för personerna med depression (Shifiona et al., 2006). 

 

Personer med depression kände att de behövde dölja sin depression för andra människor 

(Bryant-Bedell & Waite, 2010; Chambers et al., 2015; Shifiona et al., 2006). De framkom 

även hur de kände sig stigmatiserade, dels genom en intern stigmatisering från personen själv 

men också från andra människor. Stigmatiseringen från andra människor upplevdes genom 

att personerna med depression kände sig utpekade av andra. Den interna stigmatiseringen 

berodde på att personerna kände skam över depressionen och därför inte ville berätta det för 

någon (Chambers et al., 2015; Shifiona et al., 2006). En annan rädsla som fanns var att 

arbetsgivaren skulle få reda på depressionen och då avskeda personen på grund av detta 

(Chambers et al., 2015). För att kunna utföra sitt arbete kände personerna sig tvingade till att 

sätta ett leende på läpparna och spela glad. Detta liknades med att dölja sig bakom en mask. 

Masken bars inför kollegorna på jobbet, familj och vänner. Att bära masken upplevdes som 

tungt och ett jobb i sig, därmed var det lättare att isolera sig (Bryant-Bedell & Waite, 2010). 

 

Att behöva stöd och mötas av förståelse 

Personerna med depression upplevde att det var viktigt att få stöd för att kunna hantera 

depressionen, stödet kunde antingen komma från de närstående, sjukvården eller från båda 

håll (Chambers et al., 2015; Nunstedt et al., 2012; Skärsäter et al., 2003; Smith et al., 2015). 

Personerna upplevde att de var de anhöriga som först förstod att något inte stod rätt till 

eftersom personerna med depression inte själva alltid förstod att de behövde hjälp (Bryant-

Bedell & Waite, 2010; Chambers et al., 2015; Nunstedt et al., 2012; Shifiona et al., 2006; 

Smith et al., 2015). Personerna trodde att det skulle gå till sig eller att de skulle kunna hantera 

situationen själv och de förnekade därmed att det var en depression det rörde sig om (Bryant-

Bedell & Waite, 2010). 
 

Det uttrycktes en vädjan om att få hjälp från sjukvården (Nunstedt et al., 2012). Personerna 

upplevde att sjukvården inte alltid var tillgänglig i tid och att de borde ha fått bättre och 

ärligare information så att behandling hade satts in tidigare (Bryant-Bedell & Waite, 2010; 

Chambers et al., 2015). Det fanns personer som sökt vård för fysiska symtom i åratal, i hopp 

om att läkaren skulle läsa mellan raderna och förstå vad den bakomliggande orsaken var 

(Danielsson et al., 2009). Att ha vårdpersonal som fanns där för en och lyssnade, visade 

empati samt respekt beskrevs som viktigt (Chambers et al., 2015; Skärsäter et al., 2003). Ett 



 

 

18 

skyddsnät i form av en läkare, tidigare chef, sjuksköterskor, kontakter på terapicenter och 

psykoterapeuter kunde göra så att personen kom tillbaka till livet efter depressionen 

(Skärsäter et al., 2003). Vikten av primärvården och en kontinuitet i vården var något som 

belystes (Chambers et al., 2015). 

 
“It was having someone who was having an overview because I think previously what had 
happened was there were lots of individual people that you got referred to that you were 
seeing separately” (Chambers et al., 2015, s. 9). 

 

Att få en diagnos kunde upplevas som en lättnad (Bryant-Bedell & Waite, 2010; Chambers et 

al., 2015). Det upplevdes vara mer acceptabelt att vara sjuk då personen fått bekräftelse på 

sin sjukdom och att det skulle gå över. Att få sätta ord på vad som höll på att hända var 

viktigt och detta gav även närstående mer kunskap och förmåga att hantera situationen samt 

hjälpte den drabbade från att känna skuld och skam. Vikten av att vården skulle utgå från 

individen och hens sociala kontext togs upp (Chambers et al., 2015; Skärsäter et al., 2003). 

 
“I think you need to feel that whoever it is trying to help you is just responding to you as an 
individual and not through some pair of glasses that they’ve got on that isn’t about a 
particular way of doing things” (Chambers et al., 2015, s. 10). 
 

En önskan fanns om att få möta andra i samma situation vilket kunde fungera som ett sorts 

stöd i att hantera depressionen. Att få prata med andra i samma situation om sitt mående 

gjorde så att personerna kände sig mindre ensamma (Chambers et al., 2015; Nunstedt et al., 

2012; Skärsäter et al., 2003). Det fanns ett behov av att få sätta ord på sina tankar hos 

personerna med depression, den egna förståelsen om depressionen kunde öka genom att få 

sätta ord på den antingen muntligt eller skriftligt (Danielsson et al., 2009; Nunstedt et al., 

2012). Att ge uttryck för sina känslor var dock inte alltid lätt och upplevdes som pinsamt hos 

några män. De uttryckte en rädsla för att visa djupare känslor eftersom det ansågs som icke 

manligt (Bedell & Waite, 2010). 

 

Stödet från närstående upplevdes som viktigt, stödet var både praktiskt och emotionellt. Att 

få hjälp med hushållssysslor då personen själv inte orkade upplevdes som värdefullt 

(Skärsäter et al., 2003; Smith et al., 2015). Att ha någon som talade om sanningen och som 

uppmärksammade saker istället för att undvika dem var viktigt, ibland kunde det behövas att 

någon pushade dem att göra saker (Smith et al., 2015). Personer med depression fann även 
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stöd i religionen, genom en känsla av gemenskap i kyrkan. Att tro på Gud gjorde att personen 

upplevde sig ha ett syfte, vilket tvingade personen till att fortsätta leva och att vara stark 

(Bryant-Bedell & Waite, 2010). 

 

Personer med depression upplevde en brist på kunskap inom flera områden, både till dem 

själva, närstående och vårdpersonalen. Det framkom att personer kände sig tvingade av att ta 

läkemedel och att dessa skrevs ut för lätt (Chambers et al., 2015). De fanns de som var 

skeptiska till läkemedel då de upplevde oönskade biverkningar (Amini et al., 2013). För 

någon annan var dock läkemedel den enda möjligheten att ta sig ur depressionen (Bryant-

Bedell & Waite, 2010). 
 

Brist på stöd från de närstående gjorde att personen ifrågasatte sitt eget värde och kände sig 

liten. Personer upplevde att närstående pratade bakom ryggen på dem samt att ekonomiskt 

stöd inte erbjöds på samma sätt när personerna var deprimerade och att för stora krav ställdes 

(Ahlström et al., 2010; Amini et al., 2013, Shifiona et al., 2006). En del personer fick rådet 

från vänner och familj att hantera depressionen genom att ”komma över det” (Bryant-Bedell 

& Waite, 2010). 
 

Att finna nya sätt för att orka fortsätta leva 

Det framkom att personer som drabbats av depression kunde komma till en slags vändpunkt 

där de bestämde sig för att fortsätta leva i stället för att dö. En dramatisk situation i en 

depressiv episod fick personen att vakna upp med en ny förståelse, vilket kunde stärka 

personen (Bryant-Bedell & Waite, 2010; Nunstedt et al., 2012). Att komma ur depressionen 

beskrevs som att bryta ett mönster. Personen kände att hen själv hade tagit kontroll över 

depressionen och funnit en inre styrka, vilket upplevdes som att personen själv hade tagit 

ansvar över sitt eget tillfrisknande (Skärsäter et al., 2003).  
 

Att lära sig hantera depressionen gjordes på olika sätt. Det kunde ske genom att personen 

kände av vad hen klarade av att göra och avbröt sysslan om den kändes för krävande eller om 

personen var trött och behövde göra någonting annat ett tag (Ahlström et al., 2010; Bryant-

Bedell & Waite, 2010; Chambers et al., 2015; Nunstedt et al., 2012). 
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“If I don’t push myself so much, but think, “OK, you’re not so good at this just now, but I can 
take it a bit easier,” then I can accept that it won’t happen all at once” (Nunstedt et al., 2012, 
s. 277). 

 
Att ta sig igenom dag för dag och att försöka “hålla huvudet ovanför vattenytan” var andra 

sätt att hantera depressionen på. Det upplevdes som stimulerande att hålla sig sysselsatt med 

exempelvis volontärarbete då fokus togs bort från det egna måendet och personen tvingades 

tänka på någon annan (Bryant-Bedell & Waite, 2010). Att hitta nya rutiner som inte krävde 

tankekraft, var även viktigt, eftersom personen upplevde att depressionen gjorde att tidigare 

sätt att lösa saker på inte längre fungerade (Ahlström et al., 2010). 
 
Personer i studier (Bryant-Bedell & Waite, 2010; Danielsson et al., 2009; Nunstedt et al., 

2012) såg först efteråt hur depressionen påverkat dem och reflekterade över detta. Personen 

kunde se sig själv som död vid en tillbakablick på sjukdomstiden. Med tiden accepterade 

personen depressionen och att hen kanske måste leva med sjukdomen resten av livet och 

finna sätt för att hantera depressionen på snarare än att hoppas på att den skulle försvinna. 

Detta beskrevs som att hitta en ny positiv identitet och kunde vara en viktig aspekt för några 

att hantera depressionen på (Chambers et al., 2015). De som tidigare hade haft erfarenhet av 

depression använde sig av denna erfarenhet vid nya sjukdomsepisoder. Personerna beskrev 

hur de med tiden snabbare såg att de höll på att insjukna i en ny depression vilket kunde göra 

det enklare att söka hjälp i ett tidigare skede. Detta gjorde att personerna kände sig bättre 

rustade för att hantera depressionen även om de var rädda för att hamna i en ny depression 

(Bryant-Bedell & Waite, 2010; Nunstedt et al., 2012).  

 

Trotts depressionen kunde personer uppleva hopp (Amini et al., 2013; Chambers et al., 2015; 

Skärsäter et al., 2003). Att se tillbaka på sin tid med depressionen, att ha haft bättre perioder 

samt att veta att depressionen inte var obotlig gav personen hopp (Chambers et al., 2015). 

Situationen blev hanterbar genom att jämföra depressionen med en somatisk sjukdom eller 

som något annat tungt de klarat av tidigare i livet (Amini et al., 2013; Nunstedt et al., 2012). 

Hopp skänktes även genom att delta i aktiviteter med andra eller genom att vistas ute i 

naturen (Chambers et al., 2015). 
 

“You, you’re free aren’t you? You’re like, you know, it’s just you and the elements i’n’t 
it…it’s more beauty and, you know, being outside and, you know and, looking at trees and 
birds and hills and…I think it’s that hope thing again” (Chambers et al., 2015, s. 8). 
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Att komma ur depressionen och gå vidare med livet upplevdes som att känna sig som en hel 

människa med alla delar integrerade (Nunstedt et al., 2012). Tillfrisknandet beskrevs som att 

få tillbaka sin kraft, energi och att få viljan att gå ut igen och träffa nya vänner (Bryant-Bedell 

& Waite, 2010). I studier (Ahlström et al., 2010; Nunstedt et al., 2012; Skärsäter et al., 2003) 

framkom det att personerna upplevde att de kunde se livet som rikare efter depressionen och 

som en personlig utveckling. Den tid som hade förlorats till sjukdomen sågs som en mental 

vinst i självkännedom (Ahlström et al., 2010). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med 

depression. Analysen resulterade i fem slutgiltiga kategorier; att befinna sig på botten och 

inte känna igen sig själv, att inte längre orka det vardagliga livet, att ha svårt för sociala 

relationer, att behöva stöd och mötas av förståelse samt att finna nya sätt för att orka fortsätta 

leva. 
 
Topor (2004) menar att många personer som drabbas av psykiska problem kan känna 

hopplöshet över sin situation vilket även beskrevs av personerna i denna litteraturstudie. 

Hopplösheten kan motverka en positiv utveckling och göra det svårt att komma tillbaka till 

livet. Att psykiska problem betraktas som livslånga och kroniska tillstånd kan göra att 

känslan av hopplöshet förstärks. I litteraturstudien framkom det att de som drabbats av 

depression ifrågasatte varför de skulle leva och självmordstankar fanns, det är därför viktigt 

att vården fångar upp dem som är självmordsbenägna. Enligt Hardy (2013) är det viktigt att 

sjuksköterskor frågar patienter med depression om de har självmordstankar eller idéer om 

självmord. Om patienten överväger självmord så bör sjuksköterskan ta reda på om patienten 

har en plan och om hen tänkt fullfölja den. För patienter med självmordsidéer bör det 

fastställas om patienten har stöd från familj eller vänner. Det är även av vikt att 

uppmärksamma personer med depression som lider av sömnsvårigheter då Kay et al. (2016) 

visar hur resultatet i deras studie stödjer hypotesen om att sömnsvårigheter är associerade 

med självmordsbeteende bland personer med depression. Personer som hade utfört ett 

självmordsförsök hade fler och svårare symtom på insomnia än den grupp som inte hade 

utfört något självmordsförsök. 
 

I litteraturstudiens resultat beskrevs hur personerna med depression hade svårt att klara av det 

vardagliga livet vilket ledde till att de blev besvikna på sig själva och kände skuld. Erdner 
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och Magnusson (2012) menar att grubbla mycket, vara stillasittande och att ha svårt för att 

göra saker leder till ett försämrat välbefinnande och en lägre självkänsla. Att personerna med 

depression inte längre orkade med det vardagliga livet kunde bero på trötthet och en bristande 

energi. Porr, Olson och Hegadoren (2010) har studerat trötthet, fatigue och utmattning i 

samband med depression. De identifierade två områden av fatigue i samband med depression, 

kroppslig och psykisk fatigue. En psykisk fatigue innebar en försämrad kognitiv funktion, 

sömnkvalitet, emotionell reaktionsförmåga samt försämrad förmåga till sociala interaktioner. 

Kroppslig fatigue innebar en nedsatt muskelkraft och svårigheter att kontrollera kroppsliga 

funktioner. Trötthet innebar att kroppen och psyket kunde arbeta tillsammans utan större 

ansträngningar. Tillståndet fatigue kännetecknades däremot av att psyket tog över kroppen 

och personer med fatigue var tvungna att pressa sig själva att göra saker. Utmattning 

kännetecknades av att kroppen tog över psyket, personer som hade upplevt utmattning 

beskrev hur de hade försökt intala sig själva att göra saker som de hade kunnat göra tidigare 

men det var inte längre möjligt. I litteraturstudiens resultat återfanns alla dessa attribut: 

trötthet, fatigue och utmattning men beskrevs endast som trötthet. Resultatet i studien av Porr 

et al. (2010) ger en djupare förståelse för hur personen påverkas av de olika attributen och 

visar på vikten av att känna till dessa skillnader då personen påverkas på olika sätt av dem. 

Vid trötthet kan personen fortfarande orka göra saker, vid fatigue får personen kämpa och 

tvinga sig själv till att göra saker och vid utmattning så orkar personen inte längre göra något 

alls.  
 

Det framkom i litteraturstudien att problem med sociala relationer kunde leda till att personen 

isolerade sig. Att ha svårt med relationer till andra kan enligt Erdner och Magnusson (2012) 

bero på att personen känner sig otillräcklig. Svedberg, Jormfeldt, Fridlund och Arvidsson 

(2004) betonar vikten av att dela livet med andra och ha ett fungerade socialt liv för att 

uppleva hälsa. Genom att umgås och prata med andra så känner personen sig viktig och det 

egna personliga värdet bekräftas. Detta missar dock en person som isolerar sig, vilket kan 

leda till att hen börjar ifrågasätta sitt eget värde.  

 

Litteraturstudiens resultat visade även hur personerna med depression kände sig 

stigmatiserade, de kände sig utpekade av andra och kände skam över sin sjukdom. Lehto 

(2014) beskriver hur personer med lungcancer upplevde en liknande stigmatisering som 

personerna med depression beskrev. Lehto (2014) hävdar även att det blir en extra börda för 

personer att bära en sjukdom som anses stigmatiserande. Personerna i litteraturstudiens 
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resultat beskrev hur de bar en mask för att dölja sin depression för att kunna fortsätta arbeta. 

Det upplevdes som tungt och som ett jobb i sig och kan därför liknas med den extra bördan 

som Letho (2014) beskriver. Enligt Van Den Tillaart, Kurtz och Cash (2009) spelar det ingen 

roll hur mild eller allvarlig stigmatiseringen är då upplevelsen av att vara stigmatiserad 

genererar en känsla av att vara fångad.  
 

Personer med depression önskade att vårdpersonalen fanns där för dem, lyssnade samt visade 

empati och respekt. Enligt Keller, Gangnon och Witt (2014) spelade vårdgivarens förmåga 

till att lyssna och kommunicera en roll i hur adekvat behandlingen av depression blev. Att 

vårdgivaren lyssnade på personen under vårdmöten gjorde att hen hade en större sannolikhet 

att känna att dennes värderingar, preferenser och hälsoföreställningar togs i åtanke vid 

utformning av diagnos och behandlingsplan.  
 

I litteraturstudien så framkom det att närstående var ett viktigt stöd för personer med 

depression. van Wijngaardena, Schene och Koeter (2004) menar att närstående kan hjälpa 

personen med depression genom att till exempel ta över sysslor och uppmuntra till att göra 

olika aktiviteter. Som exempel på detta så upplevde de personer i litteraturstudien som hade 

barn att det var svårt att klara av föräldraskapet och behövde hjälp med sysslor som att ge 

barnen mat och tvätta deras kläder. van Wijngaardena, Schene och Koeter (2004) menar att 

de förändrade rollerna kan leda till att relationen med de närstående förändras med tiden. 

Eftersom depression är en sjukdom som inte bara drabbar den enskilde personen, utom hela 

dennes sociala sammanhang så kan närstående ha svårt för de nya rollerna i familjen och 

även de kan börja må dåligt. Radfar, Ahmadi och Khoshknab (2014) beskriver hur det var en 

kronisk stressor för dem som levde med en familjemedlem som drabbats av depression. 

Personens osäkra hälsotillstånd påverkade hela familjens rytm och orsakade kaos för samtliga 

i familjen. Det är därför av stor vikt att de närstående får det stöd de behöver från sjukvården 

så att de i sin tur kan stödja den drabbade.  
 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer med depression hade behov av att få 

sätta ord på tankarna. Detta gjorde att den egna förståelsen om depression ökade. Det fanns 

även en önskan att få möta andra i samma situation. McCarron (2015) beskriver hur personer 

med Reumatoid artrit som fått delta i en stödgrupp där de fått diskutera med andra i liknande 

situation fick ökad kunskap och förståelse vilket bidrog till empowerment. Enligt Svedberg 

(2011) innefattar empowerment i ett psykiatrisk kontext att patienten har en aktiv roll i sin 



 

 

24 

egna hälso- och sjukvård, får stöd till att ta egna beslut, sätta upp mål, handlande och har 

möjlighet till självbestämmande. Detta kan ses som praktiska exempel på hur Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a § kan förverkligas i det praktiska 

omvårdnadsarbetet. Lagen säger att vården ska bedrivas så att den bygger på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. Att stödja patienten till empowerment gäller 

inom all hälso- och sjukvård och detta är därför överförbart i ett annat kontext än det 

psykiatriska.  
 

Något som framkom i litteraturstudiens resultat var att några män var rädda för att visa 

djupare känslor eftersom det upplevdes som icke manligt och pinsamt att uttrycka sådana 

känslor. Danielsson och Johansson (2005) diskuterar kvinnlighet och manlighet utifrån 

sociala konstruktioner som skapats i samhället där kvinnlighet ses som en social konstruktion 

som har skapats med en beredskap att kunna kommunicera kring det känslomässiga 

välbefinnandet. Uppstår det störningar i välbefinnandet så kan kvinnan vara bättre utrustad 

med ett språk som är rikt på känslor och nyanser jämfört med män. Detta kan göra att det är 

lättare för kvinnor att söka vård men också göra att kvinnor riskerar att överdiagnostiseras 

med depression. Enligt Svedberg (2011) bör det ingå ett genusperspektiv i det hälsofrämjande 

arbetet eftersom det råder en skillnad mellan de olika könen i upplevelser och attityder 

relaterat till de hälsofrämjande interventionerna hos patienter med psykisk sjukdom. För att få 

förståelse för hur kvinnor och män upplever och svarar på hälsofrämjande interventioner så är 

det därför viktigt att anta ett vidgat synsätt på genusfrågor.   
 

Topor (2004) beskriver begreppet återhämtning, vilket är ett begrepp som kan användas då 

personer ska komma tillbaka till det vardagliga livet efter en tids sjukdom. Återhämtning 

skiljer sig från begreppen bot och rehabilitering eftersom dessa begrepp koncentrerar sig på 

att eliminera symtom respektive åtgärda bristande funktioner. Begreppet återhämtning 

innefattar istället att individen ska ta makten över sitt egna liv och utforma detta efter hur hen 

vill leva. Att själv ta kontrollen över sitt liv beskrevs av personerna i litteraturstudien som en 

del i att kunna fortsätta leva och de hittade olika sätt för att kunna hantera depressionen på. 

Topor (2004) menar att återhämtningen ses som en följd av det arbete individen gör och 

handlar om att erkänna individens aktiva roll i sitt egna liv. Det är också en process som 

handlar om att se hela människan i sitt sammanhang. Återhämtning innebär dock inte att 

personen går tillbaka till att vara den person som hen var innan sjukdomen utan ses som en 

utvecklingsprocess. Detta beskrivs även av personerna i litteraturstudien då dessa beskriver 



 

 

25 

att en ny positiv identitet skapades samt att de kunde se på tiden med depression som 

personlig utveckling.  

 

Praktiska implikationer 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer med depression kände sig maktlösa i sin 

situation och saknade hopp inför framtiden. Avsaknad av hopp gjorde att allting kändes 

mörkt och meningslöst. Hammer et al. (2009) menar att känna hopp har förknippats med 

högre livskvalitet och kan ses som ett grundläggande mänskligt behov. Som sjuksköterska är 

det därför viktigt att kunna stärka hopp. Jormfeldt, Svedberg och Arvidsson (2003) hävdar att 

inspirera hopp till personer som befinner sig i svåra situationer utgör en stor del av 

sjuksköterskans arbete. För att det ska kunna utföras så är det viktigt att sjuksköterskan kan 

lita på patientens potential. Även om hopp saknas för stunden så finns det dolt under 

hopplösheten och förtvivlan. Hoppet kan plötsligt dyka upp och ge ny kraft i livet. Hoppet 

kan då överbrygga hopplösheten och beskrivas som ett ”ljus i horisonten” där framtiden inte 

längre ser lika mörk ut (Hammer et al., 2009). 

Hammer et al. (2009) beskriver olika dimensioner av hopp där en dimension handlar om 

vikten av relationer. Nära relationer som bidrar till trygghet och kärlek samt även relationen 

till vårdpersonal kan inspirera till hopp. Att bemöta patienten med en positiv attityd, på ett 

förtroendegivande sätt och genom att bekräfta hen, inspirerar till hopp. Svedberg, Jormfeldt 

och Arvidsson (2003) beskriver på ett liknande sätt hur sjuksköterskan genom sin attityd kan 

inge hopp hos patienterna med psykisk sjukdom. Hopp kunde ges när sjuksköterskan 

uppmuntrade dem och fokuserade på möjligheterna i stället för på sjukdomen. Schröder, 

Ahlström och Larsson (2006) beskriver hur sjukvårdspersonal kan inge hopp hos patienterna 

med psykiatrisk sjukdom genom att spendera tid med dem, delta i aktiviteter och ta initiativ 

till att komma dem nära. Svedberg et al. (2003) hävdar att sjuksköterskans engagemang är 

viktigt då patienter med psykiatrisk sjukdom önskade att sjuksköterskan visade engagemang i 

dem och tog sig tid och lyssnade uppmärksamt. Uteblev engagemanget fanns det risk för att 

patienten valde att bagatellisera sina problem med känslor av uppgivenhet och hopplöshet 

som följd.  

En annan dimension av hopp som Hammer et al. (2009) tar upp är dimensionen som handlar 

om att göra saker, sätta upp mål för dessa och sedan uppnå dem. Att uppnå mål ger en känsla 

av tillfredsställelse vilket i sin tur ökar känslan av hopp. Att hjälpa till med att sätta upp 

rimliga mål som sedan patienten kan uppnå är ett sätt för sjuksköterskan att stödja hopp. 
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Svedberg (2011) beskriver hur sjuksköterskan genom att agera som en medlare snarare än 

som en expert kan hjälpa patienterna att identifiera sina egna behov och mål. Detta 

överensstämmer med den teori kring återhämtning som Topor (2004) beskriver där det är 

viktigt att personen tar makten över sitt egna liv och deltar aktivt för att kunna återhämta 

sig.     

 

Metodkritik 

Till denna litteraturstudie har en kvalitativ metod använts. Polit och Beck (2012, s. 584-585) 

beskriver fem kriterier; tillförlitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet och 

äkthet som används för att bedöma kvalitativa studiers trovärdighet. Litteraturstudiens metod 

kommer diskuteras utifrån dessa kriterier.  

Polit och Beck (2012, s. 585) menar att tillförlitligheten i en studie stärks om resultatet är 

reproducerbart. Skulle studien ge samma resultat om tillvägagångssättet var detsamma? 

Tillförlitligheten i denna litteraturstudie stärks av att alla steg i metoden är utförligt 

beskrivna. Den systematiska litteratursökningen visas i en tabell och beskrivs även i löpande 

text där sökord, begränsningar och inklusions- och exklusionskriterier beskrivs. Relevanta 

artiklars kvalitet granskades utifrån ett färdigt protokoll för kvalitativa studier (Willman et 

al., 2011, s. 175-176). Både relevansbedömningen och kvalitetsgranskningen utfördes först 

individuellt för att sedan bedömas gemensamt av författarna. Willman et al. (2011, s. 93) 

beskriver hur ett sådant tillvägagångssätt där minst två granskare sammanför sina tolkningar 

kan ge studien en större tyngd. Alla steg i analysprocessen presenteras, vilket ökar 

tillförlitligheten. Tillförlitligheten stärks också av att kodningen och kategoriseringen 

utfördes tillsammans eftersom det kan främja reflektion och diskussion enligt Graneheim och 

Lundman (2004). 

En studies trovärdighet innefattar genomförandet av studien och de åtgärder som vidtas för 

att visa på trovärdighet (Polit & Beck, 2012, s. 585). Den systematiska sökningen hade 

kunnat förbättras i databasen PubMed då sökningen för området depression i den 

strukturerade frågeställningen endast genomfördes med en MesH-term. Sökningen hade 

troligtvis blivit större om den vidgats med fritext ord.    

Polit och Beck (2012, s. 585) beskriver hur studiens resultat ska återspegla deltagarnas röst 

för att bekräftelsebarhet ska uppnås. I arbetet med meningsenheterna i denna litteraturstudie 

så märktes varje enhet för att det enkelt skulle kunna gå att spåra ursprungskällan om 
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tveksamhet uppstod kring datans mening eller sammanhang. Varje kategori märktes också 

vilket gjorde att det under hela analysprocessen gick att gå tillbaka mellan de olika 

kategoriseringsstegen för att säkerställa att data var i rätt kategori. Kategoriseringen i 

analysen utfördes även i flera steg för att motverka att allt för stora tolkningar gjordes. Även 

om analysen utfördes induktivt, vilket innebar att analysera utan att göra tolkningar, så sker 

det alltid en viss tolkning även i det manifesta innehållet enligt Graneheim och Lundman 

(2004). 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras eller 

appliceras i andra sammanhang eller grupper. Polit och Beck (2012, s. 585) beskriver hur det 

är forskarens ansvar att tillhandahålla tillräcklig och beskrivande data men att det sedan är 

upp till läsaren att dra en slutsats över om data är överförbart till ett annat kontext. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan det vara värdefullt att ge en klar och tydlig beskrivning 

av deltagarna i studien vad gällande exempelvis kultur, sammanhang, datainsamling och 

analys. En studies trovärdighet speglas även i dess inriktning, val av sammanhang, deltagare 

och förhållningssätt. En variation vad gällande kön och ålder kan ge en rikare variation av ett 

fenomen i en studie. I tabellen över artiklar som ingick i analysen (Tabell 2) står det i vilket 

land som studien utförts, vilket metod som använts samt hur många personer som ingått i 

studierna, vilket kan underlätta för läsaren att tolka om data kan vara överförbart. Studier som 

ingick i litteraturstudiens analys kom från olika länder. Även om fyra studier var från Sverige 

så gav det en variation ur ett kulturellt kontext. I litteraturstudien deltog betydligt fler kvinnor 

än män vilket kan diskuteras. Detta beror dock på att de studier som bedömdes som relevanta 

hade fler kvinnliga deltagare, vilket i sin tur kan bero på att det är fler kvinnor som får 

diagnosen depression. 

Resultatet i litteraturstudien presenteras i brödtext och stärks med citat. Citaten återspeglar 

deltagarnas röst. Äkthet framträder i en text när den förmedlar en känsla över deltagarna och 

deras liv de lever. När en text uppnår äkthet kan läsaren bättre förstå de liv som porträtteras 

(Polit & Beck, 2012, s. 585). I arbetet med meningsenheterna har det varit viktigt att behålla 

personernas beskrivningar av deras upplevelser och inte använda ett allt för medicinskt och 

fackligt språk.  
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Slutsatser 
Upplevelserna hos vuxna personer med depression var att hela livet påverkades negativt. Det 

var svårt för personerna att upprätthålla sociala relationer och att orka det vardagliga livet 

som kändes hopplöst. Denna litteraturstudie gav en djupare förståelse för upplevelser av att 

leva med depression. Förståelsen är viktig för att kunna bemöta och ge stöd till både den som 

drabbats och de närstående. Att förmedla kunskap om depression kan också minska 

stigmatiseringen. Hopp har en central roll i omvårdnaden av personer med depression då 

sjuksköterskan kan förmedla hopp genom sin attityd och sitt engagemang. Vidare forskning 

bör fokusera på hur sjuksköterskan kan stödja personer med depression i det praktiska 

omvårdnadsarbetet.  
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