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Abstrakt 

Åldrandet är en naturlig del av livet och beroende på hur kroppen, psyket och det sociala livet 

förändras kan åldrandet både vara positivt och negativt. Aspekter som förlust av autonomi, tidigare 

livserfarenheter och ett minskat socialt nätverk kan leda till ett negativt åldrande, minskad livskraft 

och i förlängningen depression. Depression hos äldre personer kan ses som ett normalt åldrande 

varpå diagnos ofta uteblir. Med en ökad kunskap om hur depression kan upplevas hos äldre kan en 

ökad förståelse för dem fås. Denna kvalitativa litteraturstudie syftar till att beskriva äldre personers 

upplevelser av att leva med depression. I den kvalitativa innehållsanalysen analyserades det 

manifesta innehållet från de utvalda artiklarnas resultat med en induktiv ansats vilket resulterade i 

fem slutliga kategorier: att ha en negativ självbild och skämmas över att vara deprimerad, att leva 

i ett mörker och vara rädd för det okända, att vardagen blir en kamp när motivation och energi 

saknas, att behöva stöd och vilja mötas med förståelse samt att hitta egna vägar för att försöka må 

bättre i sin depression. Slutsatsen var att negativa tankar tog över den äldre personens liv och det 

ledde till en förändrad självbild. För att främja en återhämtning bör sjuksköterskor finnas där som 

stöd. En god kommunikation mellan den äldre med depression och sjuksköterskan kan patienten 

stärka sin självbild och öka känslan av empowerment hos denne. Vidare forskning bör fokusera på 

hur äldre kan få kunskap om vad depression är och behandling och återhämtning är möjlig. 

 

Nyckelord: Depression, äldre, upplevelser, kvalitativ, litteraturstudie, omvårdnad, empowerment, 

stöd.  
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Under ens liv behöver man acceptera att åldrandet är en naturlig del av livet och att det krävs en 

anpassning då kroppen, psyket och det sociala livet kan förändras. Ett positivt åldrande består av 

att bevara sin autonomi, sina stöttande relationer och att fortsätta ta lärdom av sin livserfarenhet 

(Soares et al., 2014). Soares et al. (2014) menar att det framförallt är bevarandet av autonomin 

som medför en känsla av att vara självständig och inte vara beroende av andra. Det som påverkar 

åldrandet på ett negativt sätt är att inte längre kunna utföra samma saker som tidigare, samt att 

anpassningen efter att ha varit med om dödsfall i sin närhet upplevs som den svåraste delen av 

åldrandet (ibid.). Att ha en livskraft är en viktig hälsoresurs för personer över 65 år då den 

påverkar människans längtan efter kärlek, liv och mening. Händelser som hotar ens inre 

meningsfullhet och ger mentala belastningar påverkar livskraften negativt och då kan känslor 

som hopplöshet och depression uppstå (Söderbacka, Nyström & Fagerström, 2016).  

 

Sverige har idag en befolkning med en ökad medellivslängd och det innebär att de äldre 

personerna över 65 år, snart kommer att utgöra en fjärdedel av hela Sveriges befolkning (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2015, s. 31). 12-15 procent av personerna över 65 år 

är drabbade av en depressionssjukdom (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2016, s. 5). 

Trots att depression är vanligt pratar vi sällan om detta vilket kan leda till stigmatisering. De som 

lider av depression kan på grund av stigmatiseringen påverkas negativt i form av dålig 

självkänsla och självförtroende. Till följd av detta kan effekten och resultatet av behandlingen 

hämmas (Dreizler, Koppitz, Probst & Mahrer-Imhof, 2014; SKL, 2016, s. 5). Enligt Halvorsrud 

och Kalfoss (2016) finns det ett mörkertal för rapportering av depression hos äldre, eftersom de 

inte vill söka vård då en depression ses som ett avvikande beteende. World Health Organization 

(WHO, 2017a) beskriver också att det är färre än hälften med depression som får behandling, 

vilket kan bero på feldiagnostisering till följd av dålig kompetens hos vårdpersonal eller brist på 

resurser. Även sociala faktorer som handlar om ens egen eller andras syn på psykisk ohälsa 

påverkar sökandet till vården eller viljan av att få hjälp. Jonsson et al. (2016) menar dock att 

äldre är mer benägna att bli deprimerade än yngre för att de oftast lever ett ensamt liv, har 

försämrade fysiska funktioner, har en kronisk sjukdom eller har förlorat många i sin närhet.  

 

Det finns olika grader på hur allvarlig depressionen är, men vardagen påverkas negativt oavsett 

vilken grad av depression man lider av (Socialstyrelsen, 2016). Egentlig depression definieras av 
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att symtom som bland annat nedsatt energi, ångest, minskad sexlust, nedstämdhet, skuldkänslor, 

skam, hopplöshet samt förlust av intresse och aktiviteter finns. Dessa symtom ska ha funnits i 

mer än två veckor och då är även sömnsvårigheter och tankar på döden vanligt (Pedersen et al., 

2001). ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems) är 

ett diagnossystem som används inom hälso- och sjukvården i Sverige. Beroende på antalet 

symtom personen har kan diagnosen lindrig, medelsvår eller svår egentlig depression ställas 

(Socialstyrelsen, 2016). ICD-10 kriterierna är mer utformade för de yngre och vuxna personerna 

på grund av att äldres affektiva symtom inte är lika tydliga, istället kan depressionen visa sig 

genom kroppsliga symtom (SBU, 2015, s. 32). Halvorsrud och Kalfoss (2016) menar också att 

äldres symtom på depression kan ses som ett resultat av ett normalt åldrande, eller att de 

sammanfaller med andra sjukdomar och blir därför inte diagnostiserade som deprimerade. 

Symtom på depression hos äldre i jämförelse med yngre är enligt Hegeman, Kok, van der Mast 

och Giltay (2012) en ökad agitation och hypokondri. Samt att de somatiska symtomen ökar med 

både generella och gastrointestinala symtom. Känslor av skuld och tappat sexuellt intresse är mer 

relaterat till yngre personers symtom. 

  

Det är ofta svårt att ge rätt farmakologisk behandling till äldre med depression på grund av att de 

samtidigt kan ha en annan sjukdom som de får läkemedel för, detta kan göra det svårt att hitta 

rätt läkemedel att kombinera med. Själva kroppsfunktionen förändras också vid åldrandet och 

läkemedelseffekterna kan bli sämre (Lill, 2015). Exempel på icke-farmakologisk behandling är 

samtalsterapi, ljusterapi, elektrokonvulsiv behandling (ECT) samt fysisk aktivitet (SBU, 2015, s. 

109). Det krävs dock ofta en kombination av både farmakologisk och icke-farmakologisk 

behandling för att äldre ska återhämta sig från en depression (Jonsson et al., 2016). Samtidigt 

som det är viktigt att upptäcka och påbörja behandlingen av en depression, är det viktigt att 

finnas tillgänglig för den äldre och uppfylla behovet av kontinuitet i dennes vård (Dreizler et al., 

2014). Riskerna vid en obehandlad depression är förutom ett ökat lidande och försämrad 

livskvalitet, även en ökad risk till självmordsförsök och suicid (SBU, 2015, s. 115). 

 

Att leva med psykisk sjukdom kan ge upphov till känslor av rädsla, ångest och osäkerhet. Dessa 

känslor kan bidra till att sjukdomen blir en negativ upplevelse för den drabbade, men även för 

dennes familj. När personer med en psykisk sjukdom söker vård behöver dem bli tagna på allvar 
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vilket möjliggörs genom att dem får vara delaktig i sin vård (Liggins & Hatcher, 2005). Enligt 

Socialstyrelsen (2016) är alla människor unika och därför bör sjuksköterskan arbeta enligt den 

personcentrerade vården med ett holistiskt synsätt, där patienten ska vara högst delaktig i sin 

vård. Lill (2015) beskriver att helhetssynen i mötet med en människa är en viktig del av 

sjuksköterskans arbete för att kunna ge en god vård på alla plan. I åldrande processen är det även 

viktigt att fokusera på de positiva resurser varje individ har för att stärka och bevara deras 

livskraft (Söderbacka et al., 2016). Lill (2015) belyser att relationen och det tillitsfulla samtalet 

ligger till grund för att nå fram till den äldre och att det måste få ta tid.  

 

För att bevara livskvaliteten hos äldre är det viktigt att förbättra vården av dem som är drabbade 

med depression och Sparring Björksten (2013, s. 12-13) menar att det krävs en 

kompetensutveckling inom äldrevården kring handläggning, behandling och uppföljning. Med 

stöd av studier som studerar människor från ett inifrånperspektiv, kan personers upplevelser, 

tankar och känslor beskrivas och förstås i ett visst sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

6). Holloway och Wheeler (2010, s. 10-11) tar upp vikten av de kvalitativa studierna som belyser 

och kartlägger människors upplevelser, vilket sedan kan bidra till att vårdpersonalen får en ökad 

förståelse av ett fenomen samt kan utveckla sitt bemötande och vården tillsammans med 

patienterna. Med en ökad kunskap om hur en depression kan upplevas och påverka den äldre 

personen i vardagen kan sjuksköterskor och annan vårdpersonal stödja dem till ett ökat 

välbefinnande.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva äldre personers upplevelser av att leva med depression. 
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Metod 

I denna studie har kvalitativ ansats använts, vilket enligt Polit och Beck (2012, s. 73-74) 

möjliggör en undersökning av fenomen och upplevelser hos människor.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen påbörjades med en pilotsökning i PubMed som enligt Backman (2008, s. 28-

29) ger en bra överblick av kunskapsläget, vad som redan finns skrivet om ämnet och vad som 

saknas. En pilotsökning kan därmed visa att det finns vetenskaplig litteratur att använda sig av i 

sin litteraturstudie.  

 

För att uppnå en struktur i sökningen bör ett tydligt syfte finnas (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011, s. 62). Eftersom denna litteraturstudie strävar efter att beskriva äldre personers upplevelser 

av att leva med depression, finns det tydliga områden att söka i. Ett område är 

undersökningsgruppen som preciseras till den äldre människan, samt området depression och det 

sista området är upplevelsen och därmed bör artiklarna vara kvalitativa. 

  

Databaserna som användes i denna litteratursökning var PubMed, CINAHL och PsycINFO, då 

dessa är inriktade på omvårdnad och medicin (Backman, 2008, s. 191-193). Sökorden 

utformades från de tre områdena utifrån studiens syfte. För att hitta rätt sökord som speglades till 

ämnet användes svensk MeSH, där skrevs det svenska sökordet, som sedan omvandlades till det 

rätta engelska sökordet. En del sökord fanns inte i svensk MeSH och då användes databasens 

ämnesordlista eller skrevs i fritext. För att få en bredare sökning kombinerades sökord inom 

varje område med den booleska sökoperatören “OR”. Den booleska sökoperatören “AND” 

användes för att kombinera områdena och därmed avgränsa sökningen för att få fram relevanta 

artiklar som speglar tillbaka på syftet (Willman et al., 2011, s. 72-73). Sökorden som användes 

var: Depressive disorder, depression, major depression, late life depression, aged, elderly, older 

people, senior, life change events, life changes, life experiences, experience, qualitative studies 

samt qualitative research (se Tabell 1). 
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Enligt Polit och Beck (2012, s. 98) bör det finnas en beskrivning av ett tillvägagångssätt om hur 

litteratursökningen ska begränsas, till exempel artiklarnas språk samt vilka personer artiklarna 

bör handla om. Denna litteratursökning begränsades till artiklar på engelska, studier som är 

publicerade inom 10 år samt deltagare över 65 år. Inklusionskriterier för denna litteraturstudie 

var att deltagarna ska vara personer över 65 år som upplevt eller lever med depression. 

Exklusionskriterier var att en annan sjukdom inte skulle vara orsaken till depressionen. Trots att 

sökningen var om äldre personer samt att begränsningarna var ifyllda, fanns det artiklar i 

sökningen som handlade om personer under 65 år. Ofta var detta synligt redan i titeln och i 

artiklarnas nyckelord, dessa artiklar och även dubbletter exkluderades därför utan att granskas.  

 

Tabell 1. Översikt litteratursökning 

 

Syftet med sökningen: Att beskriva äldre personers upplevelser av att leva med depression. 

CINAHL 2017-01-27 Begränsningar: Engelsk text, publicerade <10år, ålder 65+ 

Söknummer *) Söktermer  Antal träffar Antal valda 

     

1 FT Depressive disorder 2367  

2 MT Depression 28104  

3 FT Late life depression 520  

4   S1 OR S2 ORS3 28912  

5 FT Aged 375313  

6 FT Elderly 50448  

7 FT Senior 11257  

8 FT Older people 14061  

9  S5 OR S6 OR S7 OR S8 448842  

10 CH Life experiences 12668  

11 CH Life change events 3712  

12   FT 

 

Experience 156946  

13 CH Qualitative studies 59776  

14  S10 OR S11 OR S12 OR S13 197179  

15  S4 AND S9 AND S14 186** 3 

** Med begränsningar, *MT - Major Topic, CH - CINAHL Headings, FT - Fri text 
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Tabell 1. Forts. Översikt litteratursökning 

 

Syftet med sökningen: Att beskriva äldre personers upplevelser av att leva med depression. 

 

PubMed 2017-01-31 Begränsningar: Engelsk text, publicerade <10år, ålder 65+ 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

     

1 MSH/MT Depressive disorder 72049  

2 MSH/MT Depression 55009  

3 FT Late life depression 3306  

4  S1 OR S2 OR S3 122451  

5  FT Aged 4532041  

6   FT 

 

Elderly 4572806  

7 FT Older people 259554  

8 FT Senior 40159  

9  S5 OR S6 OR S7 OR 8 4654485  

10 MSH Life change events 20771  

11 MSH Experience 528259  

12  S10 OR S 11 545830  

13 MSH Qualitative research 30567  

14  S4 AND S9 AND S12 AND S13 44** 4 

** Med begränsningar, *MT - Major Topic, MSH – MeSH termer i PubMed, FT - Fri text 

PsycINFO 2017-01-31 Begränsningar: Engelsk text, publicerade <10år, ålder 65+ 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

     

1 MT Major Depression 85474  

2 MT Depression 18314  

3  MT Late life depression 25  

4  S1 OR S2 OR S3 103265  

5 FT Aged 525246  

6   FT 

 

Elderly 59782  

7 FT Senior 25992  

8 FT Older people 13590  
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Tabell 1. Forts. Översikt litteratursökning 

Syftet med sökningen: Att beskriva äldre personers upplevelser av att leva med depression. 

PsycINFO 2017-01-31 Begränsningar: Engelsk text, publicerade <10år, ålder 65+ 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

9  S1 OR S6 OR S7 OR S8 576100  

10 PH Life experiences 22487  

11 PH Life Changes 3504  

12 PH Experience 15982  

13 PH Qualitative research 19187  

14    S10 OR S12 OR S13 59629  

15  S4 AND S9 AND S14  136** 4 

** Med begränsningar, *MT - Major Topic, PH – PsycINFO Headings, FT - Fri text 

 

 

Kvalitetsgranskning  

De artiklar som togs ut för kvalitetsgranskning valdes genom att läsa dess rubrik och abstrakt. 

Detta gav en överblick över artiklarnas innehåll och elva artiklar bedömdes vara relevanta för 

studiens syfte och valdes vidare till kvalitetsgranskningen. Kvalitetsgranskningen utfördes med 

hjälp bilaga H i Willman et al. (2011, s. 175-176) som är ett granskningsprotokoll för studier 

med kvalitativ metod. Bilagan innehåller ett antal frågor som fylls i med ett Ja, Nej eller Vet ej, 

utifrån varje enskild artikels trovärdighet gällande bland annat urval, metod och etiskt 

resonemang. Utifrån resultatet av svaren bedöms artikelns kvalitet som hög, medel eller låg 

(Willman et al., 2011, s. 106–109). Författarna läste först igenom varje artikels innehåll grundligt 

och bedömde dem individuellt enligt bilaga H, för att sedan jämföra varje bedömning med 

varandra. Efter kvalitetsgranskningen föll två stycken artiklar bort på grund av att deras resultat 

inte speglade denna studies syfte. Två av artiklarna som ingår i analysen hade även deltagare 

som var från 55 år och från 61 år. Detta diskuterades mellan författarna och ett beslut togs att 

artiklarna ändå är relevanta för studien då de tydligt redovisar vilken upplevelse som kommer 

från en viss deltagare. Författarna har aktivt valt bort beskrivningar som kommer från deltagare 

under 65 år. De nio artiklar som ingår i analysen redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt över artiklar i analysen (n=9) 

Författare 

/år/land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Allan & 

Dixon, 

2009, Nya 

Zeeland 

 

Kvalitativ 4 st. Semi-strukturerade 

intervjuer/tematisk 

& hermeneutisk 

analys 

Depression påverkar kvinnornas syn 

på sig själva med ett självförakt och en 

känsla av misslyckande. Detta bidrog 

till isolering och ensamhet. Dock ville 

kvinnorna anförtro sig åt någon annan 

men de hade svårt att sätta ord på sina 

upplevelser och känslor. 

Hög 

Black et al., 

2007, 

USA 

Kvalitativ 20 st.  Etnografisk 

intervju/kvalitativ 

innehållsanalys 

Depressionen upplevdes som att vara 

instängd i ett mörkt rum och inte hitta 

en väg ut. Kvinnorna kunde inte göra 

samma saker som tidigare och de 

upplevde känslor som skam, ledsamhet 

och lidande. De upplevde även att de 

var deras eget ansvar att ta sig ur 

depressionen.  

Hög 

Conner et al., 

2010, USA 

Kvalitativ 37 st. Semi-strukturerade 

intervjuer/ 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna höll depressionen för sig 

själva på grund av fördomar som finns 

i deras samhälle samt att ansvaret 

ligger på dem själva att ta sig ur 

depressionen. Många ansåg också att 

depression är en naturlig del av 

åldrandet. Deras upplevelser har också 

ett kulturellt samband.  

Hög 

Hanevold 

Børkløf et 

al., 2015, 

Norge 

Kvalitativ 18 st. Djupgående 

intervjuer/ 

fenomenologisk & 

hermeneutisk 

analys 

Depression upplevs hos deltagarna 

som att den påverkar deras vardag 

genom att de upplever både fysisk och 

psykisk smärta. Känslor som 

maktlöshet, skuld och skam för sin 

situation gjorde att de drog sin undan 

från relationer. 

Hög 

Holm et al., 

2013, Norge 
Kvalitativ 

 

29 st. Semi-strukturerade 

intervjuer/ 

deskriptiv analys 

Konsekvenserna av depression blir hos 

deltagarna i denna studie ett minskat 

självförtroende och en minskad känsla 

av värde. De drog sig ofta undan, 

isolerade sig själva samt kände skam 

och rädsla för att vara annorlunda. 

Hög 

Lawrence et 

al., 2006, 

Stor-

britannien  

Kvalitativ 110 st. Djupgående 

intervjuer/ 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Depression kan upplevas som en 

naturlig del av åldrandet samtidigt som 

det kan uppkomma efter personliga 

omständigheter. Depressionen upplevs 

som att förlora motivationen till att 

göra vardagliga saker. De förlorar ett 

välmående sinne, upplever en känsla 

av att vara olycklig och ser inget hopp 

inför framtiden. 

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

Författare/

år/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Leibold et 

al., 2014, 

USA 

Kvalitativ 27 st.  Semi-strukturerade 

intervjuer/tematisk 

analys 

 

De äldre upplevde att deras depression 

gjorde att de inte längre var sig själva. 

De upplevde en större meningsfullhet 

till livet när de fortsatte med aktiviteter 

och bibehöll relationer som stöttade 

dem.   

Hög 

Oliffe et al., 

2013, 

Canada 

 

Kvalitativ 30st.  Semi-strukturerade 

intervjuer/ 

deskriptiv analys 

Äldre män med depression anser att en 

struktur och rutin i vardagen ger en 

motivation att klara av sin depression. 

Efter pensionen blev männen mer 

isolerade och detta bidrog till att 

depressionen upplevdes värre och 

medförde suicidtankar. 

Hög 

Zeng et al., 

2012, Kina 

Kvalitativ 31 st. Djupgående 

intervjuer/ 

fenomenologisk 

analys 

Deltagarna i denna studie upplever sig 

själva som värdelösa, ofullständiga, 

otillräckliga och som en börda för 

andra till följd av sin depression.  

Hög 

 

Analys 

Artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundman (2004). Utifrån syftet i denna 

litteraturstudie, som var att beskriva äldres upplevelser av att leva med depression, analyserades 

det manifesta innehållet i artiklarna med en induktiv ansats. Det manifesta innehållet är de 

upplevelser som deltagarna beskriver i intervjuerna och det är inte tolkat av forskarna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Den induktiva ansatsen är när forskarna beskriver ett fenomen 

och inte jämför resultatet utifrån en teori (Polit & Beck, 2012, s. 85-86). 

 

Analysprocessens första steg var att läsa igenom de nio artiklarnas resultat flera gånger för att få 

en helhetsbild av det insamlade materialet. Sedan valdes meningsenheter ut som svarade på 

syftet, meningsenheterna bestod av ord eller meningar (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Totalt 

togs 294 enheter ut. Varje artikel fick en siffra från ett till nio, sedan märktes varje meningsenhet 

i artiklarna till 1:1, 1:2 och så vidare. Den första siffran betyder vilken artikel det är och andra 

siffran betyder vilken meningsenhet det är i artikeln. På detta sätt var det lättare att hitta tillbaka 

till original meningsenheten (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). De valda meningsenheterna 
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extraherades ut i sin helhet till ett rutmönster med tre kolumner. Den första kolumnen innehöll 

original meningsenheten. Den andra kolumnen innehöll översättningen till svenska och den 

tredje kolumnen bestod av den kondenserade meningsenheten. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att meningsenheterna kondenseras, alltså kortas ner så mycket som det går samtidigt 

som kärnan av innehållet bevaras. Meningsenheten blir då lättare att arbeta med. För att få en 

bättre överblick över meningsenhetens innehåll kodades varje enhet med ett eller flera ord som 

var textnära. De meningsenheter som hade liknande koder jämfördes med varandra för att se 

likheter, skillnader och mönster, för att sedan grupperas och samlas under samma kategori (jfr. 

Graneheim & Lundman, 2004). Kategoriseringen skedde sammanlagt i fyra steg, där det första 

steget med jämförelsen av koder resulterade i 92 kategorier. I varje steg jämfördes liknande 

kategorier med varandra för att para ihop innehållet på ett systematiskt sätt. Efter varje steg 

minskade antalet kategorier från 92 till 29 till 12 och slutligen till 5 kategorier (Tabell 3). Under 

varje moment i analysprocessen dokumenterades tillvägagångssättet för att lättare kunna gå 

tillbaka ett steg vid behov. 

 

Resultat 

I denna litteraturstudie har nio vetenskapliga artiklar analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 

Utgångspunkten var att svara på upplevelsen av att leva med depression hos äldre personer. 

Analysen resulterade i fem slutliga kategorier som presenteras i Tabell 3 och kategoriernas 

innehåll beskrivs nedan i brödtext och stärks med citat. 

 

Tabell 3. Översikt slutliga kategorier (n=5) 

Slutliga kategorier 

Att ha en negativ självbild och skämmas över att vara deprimerad 

Att leva i ett mörker och vara rädd för det okända 

Att vardagen blir en kamp när motivation och energi saknas 

Att behöva stöd och vilja mötas med förståelse 

Att hitta egna vägar för att försöka må bättre i sin depression 
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Att ha en negativ självbild och skämmas över att vara deprimerad 

I studier (Oliffe et al., 2013; Zeng, Kent & North, 2012) beskrev äldre personer att de var 

deprimerade på grund av tidigare livserfarenheter, då trauman eller händelser från förr 

fortfarande kunde påverka dem. Det kunde till exempel handla om att de hade gått i pension 

(Oliffe et al., 2013), varit med om krig eller förlorat sin livspartner (Zeng et al., 2012). 

Depressionen beskrevs som ett hinder till att nå lycka i det liv som de hade kvar att leva.  

 

I flertalet studier (Allan & Dixon, 2009; Black, White & Hannum, 2007; Conner et al., 2010; 

Zeng et al., 2012) beskrev äldre personer med depression att de kunde uppleva ett stort 

självförakt där negativa tankar om sig själv tog över och de ansåg sig själva vara värdelösa, 

misslyckade samt att de var dåliga människor. Självföraktet medförde även att de upplevde sig 

själva som oälskbara (Allan & Dixon, 2009) och otillräckliga (Allan & Dixon, 2009; Zeng et al., 

2012). I en del studier (Holm, Lyberg, Lassenius, Severinsson & Berggren, 2013; Lawrence et 

al., 2006) beskrev äldre personer att de även hade en minskad självkänsla vilket gjorde att 

känslan av värde och värdighet upplevdes som sämre. Känslan av värdelöshet kom för en del 

ifrån upplevelsen av att de var en börda för andra, både fysiskt och ekonomiskt. Detta bidrog till 

att de under sin depression ifrågasatte vad de hade gjort bra i livet (Zeng et al., 2012). Äldre såg 

även sig själva som svaga personer då depressionen hade tagit över deras liv (Black et al., 2007; 

Conner et al., 2010). 

 

I think [of depression] as a weakness. I want to just beat myself up and cuss myself out and 

everything like that, you know, I just down rate myself. (Conner et al., 2010, s.976) 

 

En del äldre upplevde att de inte kände igen sig själva och att de fick en personlighetsförändring 

(Allan & Dixon, 2009; Hanevold Børkløf, Kirkevold, Engedal, Selbæk & Helvik, 2015), till 

exempel att en person som egentligen var positiv och optimistisk uppfattade sig själv som 

negativ (Allan & Dixon, 2009). Personlighetsförändringen gav även en förändrad självbild och 

äldre beskrev att de inte kunde agera utifrån förväntningarna de hade på sig själv (Hanevold 

Børkløf et al., 2015). 

 

I en studie (Hanevold Børkløf et al., 2015) beskrev äldre med depression hur de upplevde 

känslor av skuld och skam över sin depression (Allan & Dixon, 2009; Black et al., 2007; Conner 
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et al., 2010; Holm et al., 2013). Skam medförde en önskan av att vilja dölja sina problem, sätta 

upp en fasad och kämpa för att verka normal. Dem ville inte att andra skulle veta om deras 

bekymmer (Allan & Dixon, 2009; Conner et al., 2010; Holm et al., 2013) eller belasta dem med 

sina problem (Conner et al., 2010). Denna fasad dem satte upp beskrevs även som en sköld för 

att skydda sig själv mot smärta (Holm et al., 2013). Att de inte pratade öppet om deras psykiska 

problem kom från en känsla av att de var oroliga över hur andra personer skulle reagera om de 

fick reda på deras depression (Conner et al., 2010; Leibold, Holm, Raina, Reynolds & Rogers, 

2014). I studien av Conner et al. (2010) beskrev de äldre också att de dolde sin depression för att 

inte riskera att någon skulle kunna använda det emot dem senare. De dolde sin depression genom 

att fortsätta med de dagliga rutiner som innebar hushållsansvar och att upprätthålla sitt utseende 

(Leibold et al., 2014). Äldre personer beskrev också i en studie av Oliffe et al. (2013) att under 

sitt tidigare arbetsliv sjukskrev dem hellre sig för en fysisk åkomma än problem med sin 

psykiska hälsa, för att framstå som att må bra. Men detta försök till att hålla depressionen hemlig 

ökade istället deras depressiva symtom. 

 

The more miserable I was… the more I tried to look all right on the outside - the more important 

it was for me to hide it. I can't describe it to you. All I know is I would have liked to have been 

able to completely hide. You want to hide from people. You're ashamed of yourself so you like to 

put on a different face from what you are. (Allan & Dixon, 2009, s.868) 

 

Att leva i ett mörker och vara rädd för det okända 

I studier (Allan & Dixon, 2009; Hanevold Børkløf et al., 2015) beskrev äldre personer med 

depression att de upplevde en stark rädsla för det okända. En rädsla över att inte veta vad som 

kommer hända och att inte veta när eller om man kommer bli frisk igen, samt upplevelsen av att 

vara rädd för sina känslor. Att vara rädd för vad som kunde hända om man inte höll tillbaka sina 

känslor och tappade kontrollen beskrevs i Hanevold Børkløf et al. (2015) som en orsak till att bli 

allvarligt sjuk eller dö. Depressionen ledde för många till känslor av panik, förtvivlan, frustration 

och ångest (Allan & Dixon, 2009; Hanevold Børkløf et al., 2015; Oliffe et al., 2013). I en studie 

beskrev äldre att dessa känslor uppstod till följd av att de kände sig fast och hjälplösa i sin 

situation samt att de inte visste hur de skulle ta sig ur depressionen (Hanevold Børkløf et al., 

2015). I andra studier (Allan & Dixon, 2009; Leibold et al., 2014; Oliffe et al., 2013; Lawrence 

et al., 2006) beskrev äldre med depression att när känslorna tog över tappade de förmågan att 
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koncentrera sig. Denna upplevelse av att inte ha en förmåga att koncentrera sig beskrevs som att 

deras tankar bara gick runt i huvudet utan att de kom fram till någonting (Lawrence et al., 2006). 

 

Äldre beskrev att depressionen kunde upplevas som ett mörker, att allt var svart och hemskt 

(Lawrence et al., 2006). De beskrev det även som att man var instängd i ett mörkt rum ensam 

med demoner och att ingen utanför kunde höra dem (Black et al., 2007). Detta tillstånd beskrevs 

också som hemskt plågsamt (Hanevold Børkløf et al., 2015; Lawrence et al., 2006) och att själva 

upplevelsen var värre än den känslan man kan få när någon dör eller krossar ens hjärta (Black et 

al., 2007). 

 

I have had depression, it´s like a menace. I feel, everything just seems dull and black and 

horrible. ...Like a big black tunnel, that's the only way, that´s how it used to be for me. (Lawrence 

et al., 2006, s.26) 

 

I studier (Allan & Dixon, 2009; Black et al., 2007) beskrev äldre att depression kunde medföra 

känslor av att vara ensam. Ensamheten gav även känslor av ledsamhet och ångest. Detta till följd 

av en oförmåga att inte kunde delta i sociala sammanhang (Holm et al., 2013). Äldre upplevde 

att de förlorade sin tänkta väg i livet när de inte kunde kontrollera sitt tillstånd och det kunde 

sluta med att de gav upp (Hanevold Børkløf et al., 2015). Depressionen beskrevs vara svår att ta 

sig ur och att det upplevdes som ett oföränderligt tillstånd, som kunde leda till en känsla av 

hopplöshet och ett saknat hopp för framtiden (Zeng et al., 2012; Lawrence et al., 2006). 

Hopplösheten kunde leda till självmordstankar (Holm et al., 2013; Lawrence et al., 2006) och 

känslor av att vilja dö då döden sågs som den enda utvägen för att undgå lidandet (Hanevold 

Børkløf et al., 2015; Zeng et al., 2012). Känslan av att inte hitta en väg ut ur depressionen 

beskrevs som den värsta upplevelsen (Black et al., 2007). 

 

I experience myself as a prisoner because I don't know how to get out of here. I can see no way 

out. It is as if I have been put aside, forgotten, and no one cares. I´m alone most of the time, 

staring idly at my watch. (Holm et al., 2013, s.761) 

 

Att vardagen blir en kamp när motivation och energi saknas 

Äldre personer med depression upplevde att vardagen var en kamp, då den enklaste uppgiften 

kunde ta över och de kände sig immobiliserade (Allan & Dixon, 2009). De klarade inte längre av 
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att utföra de vardagliga sakerna de brukade göra (Black et al., 2007; Lawrence et al., 2006). 

Exempelvis glömde de bort hur de körde bil eller vad de precis hade gjort (Black et al., 2007).  

 

I studier (Allan & Dixon, 2009; Lawrence et al., 2006; Oliffe et al., 2013) beskrev äldre att 

morgonen var den värsta tiden på dygnet, då de inte ville kliva upp för att möta dagen och sina 

känslor. De upplevde att de inte längre hade motivationen att kliva upp till följd av att de inte 

hade något jobb att gå till (Oliffe et al., 2013), men även att de inte hade kraften till att stiga upp 

för att det var en för stor ansträngning (Lawrence et al., 2006). Rutinerna för mat och sömn 

förändrades också då de helt kunde tappa aptiten eller åt för mycket, samt att de kunde sova för 

lite eller för mycket (Holm et al., 2013; Lawrence et al., 2006). Dem som var helt sängliggande 

orkade inte heller ta hand om sin egenvård (Hanevold Børkløf et al., 2015; Lawrence et al., 

2006). Vardagsrutinerna upplevdes för vissa som en tung börda och när energin inte fanns för att 

göra vardagliga ting, bidrog det till att dem kände sig döende (Hanevold Børkløf et al., 2015). 

 

Depression is when you are sitting down somewhere and you keep on sitting and whether you 

have not eaten, you don´t know that you have not eaten, and you cannot fetch anything for 

yourself. … If you haven't changed, you will be sitting in the same nightie all day. That i call 

depression. (Lawrence et al., 2006, s.26) 

 

När äldre med depression inte orkade eller inte hittade motivationen till att utföra hushållssysslor 

eller ta hand om sig själva, upplevde dem ett minskat självförtroende (Allan & Dixon, 2009; 

Lawrence et al., 2006). De beskrev sig ha viljan att göra saker, men upplevde att förmågan eller 

impulsen att starta en uppgift inte fanns (Allan & Dixon, 2009; Lawrence et al., 2006), samt att 

fatta ett beslut upplevdes som extremt svårt (Allan & Dixon, 2009). Äldre beskrev det som att de 

hade en bristande initiativförmåga och detta var en orsak till att de inte återhämtade sig från 

depressionen (Hanevold Børkløf et al., 2015). 

 

I en studie (Hanevold Børkløf et al., 2015) beskrev äldre personer med depression att de var helt 

utmattade men ändå inte kunde komma till ro och vila. De upplevde sig tömda på energi och de 

slutade därför med aktiviteter som de utfört tidigare innan de var deprimerade (Allan & Dixon, 

2009; Leibold et al., 2014). Vidare beskrev dem att de upplevde en mental tomhet (Allan & 
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Dixon, 2009; Oliffe et al., 2013) och kände sig inte närvarande i nuet, då de inte kunde bli 

besvärade över någonting (Allan & Dixon, 2009; Lawrence et al., 2006).  

 

After my husband went [died], I didn’t realize the shape i was in. I forgot how to drive. I forgot 

how to go anywhere, do anything. The children cooked, cleaned, and washed. I’m just sitting. My 

grandchildren come in and say, “That’s not grandma.” I just feel nothing. I didn’t think about 

nothing. It wasn’t suffering. With suffering you feel it. But you don’t know you’re depressed. I 

didn’t know it. You going to work, you going to church, you coming back, but you like a robot. I’d 

get up in the morning and sit. Wasn’t nothing hurting me. I’m sitting around like a visitor. (Black 

et al., 2007, s. 396) 

 

I studier (Black et al., 2007; Hanevold Børkløf et al., 2015; Zeng et al., 2012) beskrev äldre 

personer att de upplevde en fysisk smärta till följd av sin depression. Denna fysiska smärta 

innebar en värk och smärta i hela kroppen (Hanevold Børkløf et al., 2015). Detta tillstånd 

medförde fysiska begränsningar i vardagen och de upplevde att livet var kopplat till ett enda stort 

lidande (Black et al., 2007; Zeng et al., 2012). Lidandet beskrevs som att det bästa togs ifrån dem 

och att tillståndet de befann sig i var näst intill outhärdligt (Black et al., 2007; Hanevold Børkløf 

et al., 2015). Ibland gick det så långt att dem sökte vård för sina somatiska symtom även fast de 

led av depression (Hanevold Børkløf et al., 2015). 

 

Att behöva stöd och vilja mötas med förståelse 

Äldre personer med depression beskrev att stöd från andra människor var betydelsefull (Allan & 

Dixon, 2009; Leibold et al., 2014; Holm et al., 2013). I studien av Holm et al. (2013) beskrevs att 

anhöriga och vänner spelade en stor roll i tillfrisknandet från depressionen. Bevarandet av 

relationer var viktiga för den mentala hälsan, samt att en ömsesidig relation sågs som 

meningsfull och bidrog till att depressionen minskade. Dem upplevde även en ökad känsla av 

värdighet och välbefinnande när de fick stöd från andra. I studien av Allan och Dixon (2009) 

beskrev äldre personer med depression att de ville ha någon annan som förstod vad de gick 

igenom. Men denna önskan av att ha någon som förstod kunde vara svår att få, då en del äldre 

upplevde en svårighet att sätta ord på sina känslor. Dem beskrev att de ofta själva inte visste vad 

som pågick och därför hade de svårt att dela detta med andra (ibid.). Äldre som fick stöd och 

blev pushade att göra saker beskrev en ökad känsla av socialt sammanhang och de kunde även 

längta efter att socialisera sig (Leibold et al., 2014). Samtidigt som de ville ha stöd från anhöriga 
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och vänner var det inte alltid lätt att umgås med andra. Dem beskrev sig ha svårigheter med att 

knyta an till andra då de upplevde att deras känslor och tankar inte blev besvarade på rätt sätt 

vilket kunde leda till att dem förlorade tilliten för andra (Allan & Dixon, 2009; Holm et al., 

2013).  

 

It´s like some teacher that only half know their subject and tries to teach someone else. You can't 

do it. If you can't really understand what's going on, you can't expose someone else to the 

experience. (Allan & Dixon, 2009, s.870) 

 

I en studie (Conner et al., 2010) beskrev äldre att de ville mötas med förståelse men att de istället 

ibland möttes med en misstro från anhöriga, som inte trodde att de var deprimerade. När de blev 

dåligt bemötta hade de svårt att upprätthålla sin självkänsla och sitt självförtroende (Holm et al., 

2013; Lawrence et al., 2006). I studien av Connor et al. (2010) beskrev äldre hur de kunde 

uppleva en stigmatisering. Att de blev bemötta med andras fördomar och tankar om hur en 

person med depression skulle vara. Vidare beskrev de att andra inte litade på dem längre och att 

andra pratade illa om dem bakom deras ryggar (ibid.). En del äldre upplevde även en inre 

stigmatisering. Dem beskrev att de inte trodde andra ville prata om deras problem och känslor, 

detta ledde till att de inte berättade för någon om deras depression (Allan & Dixon, 2009; Oliffe 

et al., 2013). 

 

I studierna beskrev en del äldre att de föredrog att vara ensamma framför att umgås med andra 

(Allan & Dixon, 2009; Leibold et al., 2014; Lawrence et al., 2006). De beskrev att ensamheten 

ibland var det som hjälpte för att inte behöva fly undan och då de inte behövde dölja att de 

mådde dåligt (Lawrence et al., 2006; Oliffe et al., 2013). Dem uppfattade sig själva som 

behövande och en börda för andra och ville därför vara ensamma (Hanevold Børkløf et al., 2015; 

Zeng et al., 2012). Baksidan med att vara ensam var att de äldre då upplevde sig utanför och 

frånkopplade från samhället (Hanevold Børkløf et al., 2015; Holm et al., 2013; Lawrence et al., 

2006). 

Sometimes I really wanted company - I was feeling so very lonely. And other times company 

would be the last thing I wanted. I felt so inferior. I didn't want anyone to even see me. I wanted 

to hide in a hole. (Allan & Dixon, 2009, s.869) 
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Att hitta egna vägar för att försöka må bättre i sin depression 

I studier (Black et al., 2007; Conner et al., 2010; Hanevold Børkløf et al., 2015; Oliffe et al., 

2013) beskrev äldre personer att de hade ett eget ansvar över att klara av sin depression. De 

försökte hitta rutiner för att kunna hantera depressionen och förhoppningsvis skulle de då kunna 

uppleva en känsla av välbefinnande (Hanevold Børkløf et al., 2015; Oliffe et al., 2013). När de 

fortsatte med aktiviteter som höll dem sysselsatta som att laga mat, städa och fortsätta med sina 

dagliga rutiner, fick dem en känsla av att ha kontroll och depressionen upplevdes hanterbar 

(Black et al., 2007; Conner et al., 2010; Oliffe et al., 2013).  

 

I en studie (Leibold et al., 2014) beskrev äldre att de upplevde glädje när de utförde något för 

någon annans skull. Samt att utförandet av aktiviteter gjorde att de kände sig normala, då de 

negativa tankarna försvann för en stund. När de klarade av aktiviteter som de bestämt sig för, 

upplevde de ett stärkt självförtroende samt att det gav en mening med att fortsätta kämpa vidare 

(Leibold et al., 2014; Oliffe et al., 2013). Äldre beskrev att det var viktigt att de behöll tron på sig 

själv för att kunna hantera depressionen och tillslut ta sig ur den (Conner et al., 2010). De 

bevarade en del av dem själva när de satte gränser, tog egna beslut och behöll makten över sitt 

liv. Detta gav en känsla av att vara en person och inte ett offer för depressionen (Holm et al., 

2013; Leibold et al., 2014). 

 

I can kind turn off my mind for a while, it kept me from thinking, and I did it to make me be 

somewhere else and feel different. (Leibold et al., 2014, s.573) 

 

Äldre ansåg att depressionen var en del av åldrandet (Conner et al., 2010; Lawrence et al., 2006) 

och såg inte depressionen som en riktig medicinsk eller psykisk sjukdom (Lawrence et al., 2006). 

I samband med en brist på kunskap om vad depression var för något samt vilken behandling som 

fanns, sökte de inte hjälp för det (Conner et al., 2010). I studien av Conner et al. (2010) beskrev 

äldre att de ofta förnekade för dem själva och för andra att de var deprimerade, och insåg inte när 

deras ledsamhet hade gått över till en depression. Denna tanke kom ifrån att de ansåg att andra 

hade det värre än dem.  

 

Well, you’re just getting old. Yeah, you’re supposed to feel this way, or just because you get older 

you’re supposed to feel [depressed]. (Conner et al., 2010, s.978) 
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Diskussion 

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

depression. Analysen resulterade i fem slutliga kategorier; att ha en negativ självbild och 

skämmas över att vara deprimerad, att leva i ett mörker och vara rädd för det okända, att 

vardagen blir en kamp när motivation och energi saknas, att behöva stöd och vilja mötas med 

förståelse samt att hitta egna vägar för att försöka må bättre i sin depression. 

  

I resultatet i denna litteraturstudie framkom det att äldre fick en förändrad självbild under sin tid 

av depression och de upplevde sig som värdelösa och otillräckliga med känslor av skuld och 

skam. Barker (2001) beskriver att en individ som lider av en psykisk sjukdom ofta får en 

förändrad självbild och att återhämtningsprocessen därför behöver handla om att bygga upp 

självet igen. The Tidal model är en återhämtnings modell som Barker har utvecklat för personer 

med en psykisk sjukdom, där syftet är att fokusera om vårdarbetet mot att utgå från de behov 

varje individ har. Det betyder att omvårdnadsarbetet läggs upp gemensamt med patienten utifrån 

dennes behov. Man ser även över vilka resurser denne har som kan göra det möjligt att återhämta 

sig från en psykisk sjukdom. I studien av Lindgren, Storli och Wiklund-Gustin (2014) beskriver 

de hur personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) upplever känslor av skuld och skam 

vilka/som kom från känslan av att det var dem själva som orsakat sjukdomen. Till skillnad från 

äldre med depression som dolde sin sjukdom för att inte belasta andra med sina problem, dolde 

personerna med KOL sin sjukdom på grund av att de aldrig kunde bli fria från sin diagnos, samt 

att de inte ville bli stämplade som en KOL patient. Acceptans av sin diagnos behöver ske hos 

patienterna för att kunna släppa på deras skuld och skam (Lindgren et al., 2014). Detta belyser 

även Barker (2001) som menar att en anpassning till livet alltid behöver ske då livet är 

oförutsägbart och består av förändringar.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att äldre med depression kunde känna en rädsla för det 

okända, att de inte visste vad som skulle hända härnäst. Enligt Antonovsky (2005, s. 44) är en 

hög känsla av begriplighet viktigt för att en person ska förstå varför saker och ting sker. I 

Antonovskys salutogenetiska modell är denna komponent en av tre och innebär hur personen ser 

på den yttre och inre omvärlden. De som har en hög känsla av begriplighet försöker förstå eller 

försöker hitta förklaringar till varför saker och ting sker (ibid.).  



20 

 

 

Det framkom även i resultatet att äldre personer med depression saknade hopp för framtiden då 

de kände sig hjälplösa och inte visste hur de skulle ta sig ur depressionen. Antonovsky (2005, s. 

44) menar att de som har en hög känsla av hanterbarhet försöker hitta lösningar när hinder 

uppkommer i livet. De försöker hitta resurser och stöd från sin omgivning för att komma vidare 

när svårigheter uppstår och när något olyckligt händer i deras liv hanterar de situationen genom 

att tänka att denna händelse inte varar för evigt. Känsla av hopplöshet som framgår i resultatet i 

denna studie kunde även leda till känslor av att vilja dö och tankar på att begå självmord, då 

döden sågs som den enda utvägen för att slippa lida och inte kände någon mening med att leva 

vidare.  

Meningsfullheten är den sista delen i Antonovskys (2005) teori och den är även kallad för 

motivationskomponenten. Med en hög känsla av meningsfullhet följer en strävan om ett sökande 

efter mening i vad som sker när olika händelser uppstår i ens liv, samt huruvida personen ser 

livet eller situationen nog meningsfull att investera energi och engagera sig i (Antonovsky, 2005, 

s. 45-46). I relation till resultatet i denna litteraturstudie kan vi tänka oss att personerna som såg 

döden som enda utvägen upplevde en låg känsla av sammanhang. De hade svårigheter att hitta en 

förståelse över situationen och hittade inte resurser för att ta sig ur den. Relaterat till tankar om 

att vilja dö funderar vi också på huruvida personernas ålder har betydelse i sammanhanget. I en 

studie av van Wijngaarden, Leget och Goossensen (2015) framkom det att personer äldre än 82 

år kände att deras liv var komplett och inte längre värt att leva. De värderar sin självständighet 

högt och vill behålla kontrollen över sitt liv, varför det kan kännas onaturligt för vissa att sitta 

och vänta in döden. Äldre kan uppleva en förlust av meningen med livet då de inte längre utför 

någon form av sysselsättning och anser sig inte längre vara viktiga för samhället. Detta innebar 

att många känner sig redo att avsluta sitt liv och flertalet försökte hitta vägar att snabba på 

döendet. Barker (2001) tar upp vikten av att stärka personens identitet samt att de behöver känna 

sig behövd i samhället för att återhämta sig. Sjuksköterskor kan bidra med information om 

dagcenter som finns tillgängliga för allmänheten. Där kan de sysselsätta sig och få en gemenskap 

med andra samt att de får en känsla av att ha en funktion i samhället. 

 

 I litteraturstudiens resultat framkom det att äldre personer hade svårt att klara av sitt vardagliga 

liv när de levde med depression vilket kunde leda till ett minskat självförtroende. När dem inte 

orkade med vardagen kunde det bero på bristande energi eller en utmattning de inte kunde vila 
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sig ifrån. Olson, Zimka och Stein (2015) har studerat personer med kronisk fatigue syndrom som 

beskrev sig uppleva en kamp i sin vardag. De upplevde att sjukdomen hindrade dem från att 

uppnå sin fulla kapacitet som de gjorde innan de fick sin diagnos (Olson et al., 2015). Vi anser 

att det finns stora likheter mellan denna studies resultat gällande äldre personer med depression 

och deras upplevelser av vardagen och dem som personer med kronisk fatigue beskrev i studien 

av Olson et al. (2005). Båda grupperna visade sig ha fysiska och kognitiva funktionshinder till 

följd av sin sjukdom. Olson et al. (2015) beskriver vidare att personer med fatigue försökte 

bibehålla sina vardagliga rutiner, men det slutade ofta med att de hamnade i ett tillstånd av 

utmattning. Utmattningen ledde till att de upplevde att de var tömda på energi samt en mental 

tomhet där de inte kunde känna någonting.  Även i denna studies resultat framkom att de äldre 

med depression saknade energi, att de inte orkade ta sig an vardagliga sysslor och inte hade 

initiativförmåga att komma igång med någonting. För att kunna stödja personer med depression i 

deras dagliga liv menar vi att det är viktigt att sjuksköterskor möter personer med depression 

med utgångspunkt i deras livssituation. Genom ett personcentrerat förhållningssätt kan 

sjuksköterskor stödja till ett välmående trots sjukdom.  

 

 För att uppleva en god hälsa menar Svedberg, Jormfeldt, Fridlund och Arvidsson (2004) att 

sociala relationer spelar stor roll, då man delar kärlek och vänskap med andra människor. Vidare 

beskriver Svedberg et al. (2004) att när man socialiserar sig med andra kan man känna en känsla 

av att vara viktig samt bli bekräftad som människa. I relation till Antonovskys (2005, s. 45) 

begrepp hanterbarhet är relationer en viktig resurs för att kunna hantera oväntade situationer. I 

litteraturstudiens resultat framkom det att återhämtningen från depressionen blev lättare om 

meningsfulla och stöttande relationer fanns tillgängliga. Att få en bekräftelse av andra menar 

även Barker (2001) är en viktig del i återhämtningsprocessen av en psykisk sjukdom och stöd 

behövs både emotionellt och fysisk. Dessutom belyser Barker att detta är viktigt för att patienten 

ska få motivation att återhämta sig.   

 

I litteraturstudiens resultat framkom det även att äldre med depression kände sig stigmatiserade 

och att de blev bemötta med misstro från andra. De blev behandlade annorlunda och blev utsatta 

av andras fördomar. Schulze och Angermeyer (2003) har studerat personer med schizofreni och 

det framkom att de upplevde en liknande stigmatisering som äldre med depression beskrev. De 
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upplevde att stigmatiseringen berodde på att de som inte var drabbade av en psykisk sjukdom 

hade för lite kunskap om vad det innebär att leva med schizofreni. Schulze och Angermeyer 

(2003) beskriver hur personerna med schizofreni till följd av detta blev bemötta med negativa 

reaktioner då de blev sedda som någon man inte kunde lita på. Vi anser att resultatet i denna 

studie belyser vikten av en ökad förståelse kring psykiska sjukdomar hos allmänheten för att då 

förhoppningsvis minska på stigmatiseringen och öka välbefinnandet hos de drabbade. Ett steg 

mot rätt riktning kan vara WHO:s kampanj Depression: Let´s talk som vill bryta tystnaden kring 

depression och visa hur vanligt det är samt att det finns hjälp att få (WHO, 2017b).  

 

Litteraturstudiens resultat visade att äldre tyckte att det var viktigt att behålla tron på sig själv 

och inte acceptera offerrollen som depressionen medförde, samt att de tog tillbaka kontrollen 

över sitt liv när de tog egna beslut i sin vardag. Svedberg et al. (2004) beskriver att personer som 

tror på sin egen förmåga kommer att klara av saker och undvika en känsla av värdelöshet. För att 

uppleva hälsa är det viktigt att fortsätta med vardagliga rutiner samtidigt som man hanterar sin 

sjukdom. Rhyner och Watts (2016) belyser vikten av att fortsätta med aktiviteter som äldre 

eftersom detta har påvisats minska de depressiva symtomen. I litteraturstudien framkom det att 

de äldre upplevde glädje då dem hade gjort något för någon annan, samt att självförtroendet 

stärktes då de hade klarat av någonting. Enligt Svedberg et al. (2004) kan personer få en känsla 

av att vara behövd och viktig, när dem har möjlighet att hjälpa någon annan.  

 

 Enligt Barker (2001) ingår det i sjuksköterskans arbete att undersöka vem personen man har 

framför sig är och hur denne ser på sin sjukdom relaterat till hälsa. Målet är att förstå hur 

personen upplever sin nuvarande situation, hur denne upplever världen och sig själv. Detta ligger 

till grund för vilket stöd personen behöver i sin återhämtning från en psykisk sjukdom. I 

litteraturstudiens resultat framkom det att äldre med depression ibland inte söker vård då de inte 

inser att de är deprimerade och även att de istället kan söka vård för sina somatiska problem. 

Utifrån Barkers (2001) återhämtning modell ska sjuksköterskan hjälpa personen att uttrycka sig 

själv och sätta ord på sina upplevelser. Om personens insikt förstärks med sjuksköterskans 

kompetens kanske hen får en ökad förståelse över sin situation och arbetet till ett ökat 

välbefinnande kan börja. Att bjuda in personen till att vara delaktig i sin vård ska alltid 

eftersträvas enligt Barker (2001) och i och med detta kan även personens själv stärkas. Personen 
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får även ett ökat förtroende för vårdaren och detta gör att relationen blir meningsfull för dennes 

återhämtning. När personen är delaktig i sin vård blir det indirekt ett utövande av empowerment 

då personen själv upptäcker vilka problemlösningsstrategier denne har, samt att de personliga 

resurserna blir synliga (Barker, 2001). 

 

Intervention 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att äldre personer med depression upplever en förlorad 

självbild med negativa tankar om sig själv som följd. Depressionen påverkar även dem i form av 

inte kunna göra samma saker som förut samt att en rädsla för det okända fanns. I relation till 

detta kan empowerment och delaktighet diskuteras som centrala delar i interventioner för att 

stötta äldre mot en återhämtning och välbefinnande (Castro, van Regenmortel, Vanhaecht, 

Sermeus & van Hecke, 2016). Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är första 

steget i empowerment och att man då i kunskapsutbytet verkligen ser till att patienten får en 

förståelse över sin situation. Detta tänker vi kan bidra till att rädslan för det okända kan minska. 

Kärnan i empowerment är patientens delaktighet då empowerment är en personlig process som 

patienten egentligen gör självständigt men med sjuksköterskans stöd (Castro et al., 2016). 

Sjuksköterskor kan bidra med information och kunskap om sjukdom, hjälpa patienten att anpassa 

sig till situationen samt uppmuntra till att pröva nya saker för att bygga upp självförtroendet. Det 

tillitsfulla samtalet ses som en viktig del i patientens återhämtningsprocess, som enligt Keeley, 

West, Tutt och Nutting (2014) består av att sjuksköterskan lyssnar på patienten med empati. Till 

följd av det fick patienterna ett ökat förtroende för sjuksköterskan och vågade lita på hen. 

Svedberg et al. (2004) belyser vikten av att ha mål i sitt liv för att ha något att se fram emot samt 

att när man uppfyller ett mål ökar personens självkänsla och självförtroende. Med empowerment 

kan sjuksköterskor hjälpa patienten att hitta olika mål i livet och stötta dem på vägen till att 

uppnå dem. På så sätt kan patienterna få en stärkt autonomi då de bevarar kontrollen över sitt liv 

och deltar i sin återhämtning (Castro et al., 2016). 

 

Metodkritik 

I denna litteraturstudie har en kvalitativ metod använts och för att säkerställa trovärdigheten i en 

kvalitativ studie kan Lincoln och Gubas ramverk från 1985 och 1994 användas, denna finns 

beskriven i Polit och Beck (2012, s. 584-585). I ramverket ingår fyra kriterier: tillförlitlighet, 
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bekräftbarhet, överförbarhet och äkthet. En diskussion gällande litteraturstudiens metod kommer 

utgå ifrån dessa kriterier. 

 

Tillförlitligheten i en studie är stark om analysen är utförd och beskriven på ett sådant sätt så att 

resultatet är reproducerbart för någon annan (Polit & Beck, 2012, s. 585). Denna litteraturstudies 

tillförlitlighet stärks av att en detaljerad metodbeskrivning finns, som steg för steg visar hur 

tillvägagångssättet har sett ut i litteratursökningen, kvalitetsgranskningen och analysen. Med 

hjälp av Tabell 1 och en beskrivning i löpande text ges information om hur den systematiska 

litteratursökningen har utförts. Relevanta artiklar har sedan kvalitetsgranskas utifrån ett 

granskningsprotokoll för kvalitativa studier. Kvalitetsgranskningen utfördes först individuellt av 

författarna, för att sedan jämföra resultaten och bedöma kvaliteten gemensamt. Detta 

tillvägagångssätt ger enligt Willman et al. (2011, s. 93) en större tyngd åt studien. Analysen 

utfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) metodartikel och alla steg i analysprocessen 

presenteras. Genom att arbeta på detta sätt får läsaren en bra överblick av alla delar i metoden 

och kan på ett lättare sätt kritiskt granska studien (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 585). Det som hade 

kunnat förbättras gällande litteratursökningen är att få en mer precis sökning i CINAHL och 

PsycINFO, då antalet träffar blev något stor och att endast ett fåtal artiklar stämde överens med 

urvalskriterierna för studien.  

 

Bekräftbarhet betyder enligt Polit och Beck (2012, s. 585) att resultatet ska spegla tillbaka på 

studiens syfte och därmed ska deltagarnas upplevelser belysas. Under analysen och arbetet med 

meningsenheterna i denna litteraturstudie fanns alltid syftet i åtanke. Eftersom vi valde att ha 

med två artiklar med deltagare under 65 år kan studiens bekräftbarhet ha påverkats genom att 

resultatet kan innehålla data från personer som inte stämmer med inklusionskriterierna i denna 

studie. För att undvika detta i högsta mån har författarna varit noggranna med att endast använda 

resultat från dem i studierna som var över 65 år. Under analysprocessen märktes varje 

meningsenhet vilket gjorde det enkelt att backa ett steg i processen om osäkerheter uppstod kring 

meningsenhetens sammanhang. Under kategoriseringen märktes också varje kategori vilket 

gjorde det lättare att gå tillbaka ett eller flera steg i processen för att verifiera att rätt 

meningsenhet fanns under rätt kategori. Polit och Beck (2012, s. 585) beskriver också att 

författarna ska försöka undvika bias i resultatet genom att lägga sina eventuella värderingar och 
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förförståelse kring ämnet åt sidan. Detta fanns alltid i åtanke under analysprocessen, och 

författarna har försökt förhålla sig objektiva och inte värdera eller utgå från antaganden eller sin 

egen förförståelse. Genom dialog med varandra, handledare och andra har också resultatet 

granskats vid flera tillfällen.  

 

Polit och Beck (2012, s. 585) menar att överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan 

användas eller överföras i andra sammanhang. Vidare beskrivs det att beskrivande data ska vara 

tydlig och tillräcklig för att den som läser själv ska kunna bedöma om resultatet är överförbart till 

ett annat sammanhang. I Tabell 2 redovisas de nio vetenskapliga artiklarna som ingått i analysen 

och där visas tydligt vilket land, vilken metod, antalet deltagare, huvudfynd och vilken kvalitet 

varje artikel har. Detta kan göra det lättare för läsaren att avgöra om litteraturstudiens resultat 

kan vara överförbart (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 585). För att denna studie skulle vara mer 

överförbar hade en eventuell förbättring kunnat göras gällande kriterierna för litteraturstudien. 

Om studien hade avgränsats till ett mer specifikt område av världen hade studiens resultat blivit 

mer specifik för att visst sammanhang. Åldersspannet hade också kunnat vara mer avgränsad för 

att få ett mer specifikt resultat, då personer över 80 år kunde ha en annan syn på sin depression. 

Dock har det nuvarande resultatet ett större djup då urvalet har en variation från flera olika länder 

och åldrar, vilket ger ett resultat som är överförbart till olika kontexter. 

 

Äkthet handlar om till vilken grad författarna på ett rättvist sätt har fått fram deltagarnas 

upplevelser kring det studerade fenomenet. Deltagarnas röster bör komma fram gällande deras 

upplevelser, språk, känslor och det sammanhang de lever i (Polit & Beck, 2012, s. 585). I denna 

litteraturstudie har deltagarnas ord beskrivits i brödtext och stärkts med citat utan att några egna 

tolkningar från författarna har gjorts, samt att ett allt för fackligt språk inte har använts. Genom 

att arbeta på detta sätt får läsaren en verklighetstrogen inblick i deltagarnas liv (jfr. Polit & Beck, 

2012, s. 585). Eftersom vi har utgått från redan befintliga vetenskapliga studier kan äktheten 

påverkas då vi inte utfört intervjuerna själva och inte med säkerhet kan veta om deltagarnas 

upplevelser är sanningsegenliga.  
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Slutsats 

I denna studie framkom att äldre personer med depression upplevde att deras liv påverkades både 

psykiskt och fysiskt. Negativa tankar tog över deras självbild och de kände att de ville ha stöd 

från andra för att inte känna sig ensam. Vardagslivet var en kamp då energi och motivation 

saknades, men de försökte hitta vägar för att fungera trots sin depression. Litteraturstudiens 

resultat ger en ökad kunskap kring hur äldre med depression upplever sitt liv. En ökad förståelse 

är viktig för att kunna ge stöd och möta deras individuella behov. Empowerment är en viktig del 

i återhämtningen från en psykisk sjukdom. Sjuksköterskor ska finnas med och stötta längs vägen 

i den äldre personens återhämtning och främja deras delaktighet och autonomi. I resultatet 

framkom att äldre upplevde sig ha brist på information om vad depression är, då en de ansåg att 

depression var en naturlig del av åldrandet och sökte därför inte vård för detta. För vidare 

forskning bör fokus ligga på hur äldre kan få kunskap om vad depression är och att behandling 

och återhämtning är möjlig.  
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