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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Depression kan drabba alla ålderskategorier vilket gör den till en av de mer 

vanligt förekommande och kostsamma sjukdomarna i världen. Deprimerade personer vänder 

sig i allmänhet till primärvården vilket ställer krav på sjuksköterskans kunskap och 

bemötande. Tidigare forskning lyfter fram behandlingsalternativ framför hur det upplevs att 

leva med depression. Därför behövs mer kunskap om upplevelsen.  

Syfte: Syftet för studien var att undersöka upplevelsen av att leva med depression.  

Metod: En litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med en kvalitativ ansats och 

ett induktivt tänkande som utgångspunkt. Studien analyserades utifrån en kvalitativ manifest 

innehållsanalys.  

Resultat: Ett övergripande tema och fyra subteman identifierades i studien. I resultatet 

framkom att personer oavsett ålder och kön upplevde depression i samma utsträckning. Det 

övergripande temat beskrev att personer upplevde en vilsenhet i samband med depressionen. 

Vilsenheten delades in i subteman där personer upplevde sig inte förstå vad som hade hänt, 

upplevde social isolering, upplevde en förändrad identitet och att befinna sig i ett djup. 

Slutsats: Resultatets variation av upplevelser tyder på att sjuksköterskan behöver ha ett 

patientperspektiv i fokus där den unika personens upplevelser av livsvärlden sätts i centrum 

för att främja hälsoprocessen. 
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BAKGRUND 

Att känna sig nedstämd och ledsen är en del utav livet, men när nedstämdheten tar över 

sinnesstämningen och kontrollerar vardagen övergår tillståndet i en depression. Begreppet 

depression har sitt ursprung inom latinets ”depressio” och betyder djup, sänkning eller 

sjunkning (Andersson, Bergström, Holländare, Lenndin & Vernmark, 2007). 

Symtom vid depression 

Depression kan drabba alla ålderskategorier vilket gör den till en av de mer vanligt 

förekommande och kostsamma sjukdomarna i världen (Thomas & Chan, 2012). En 

depression kännetecknas av olika symtom som känsla av nedstämdhet, meningslöshet och 

hopplöshet, nedsatt humör och glädje, förlorad energi, förändrade kostvanor och 

sömnsvårigheter som vidare utgör förändrade sociala aktiviteter i vardagen. Senare symtom 

som kan uppkomma hos den sjuke individen är sämre självförtroende, självkänsla och en 

förändrad syn på omgivningen och framtiden (Thomas & Chan, 2012). En depression kan 

vidare yttra sig på många olika sätt och behöver inte innebära passivitet utan den kan även 

yttra sig genom aggressivitet och överaktivitet. Sammanfattningsvis är symtomen vid en 

depression individuella, men hur personen upplever sin situation kan ändå vara densamma 

oavsett ålder och kön (Skärsäter, 2010). 

Förekomst och orsaker till depression 

Enligt framtagen statistik klassificeras depression som den fjärde största sjukdomsbördan i 

världen, och belyser att varannan kvinna och var fjärde man någon gång under sin levnadstid 

kan drabbas av depression. Dessa siffror är ungefär desamma i alla västländska länder och 

visar på en ökad trend att depression blir mer vanligt i samhället (Nunstedt, Nilsson, Skärsäter 

& Kylén, 2012). Risken för att hamna i ett återinsjuknande efter första depressionsepisoden är 

mycket stor vilket ger en inblick i hur livsomställande tillståndet är (Skärsäter, 2010). 

Anledning till varför en depression uppstår är komplext och innefattar sociala, psykologiska, 

genetiska och biologiska faktorer (Thomas & Chan, 2012). Utvecklingen av depression kan 

yttra sig på olika sätt men har ofta ett samband med pressade livssituationer. Forskning visar 

på att det finns en länk mellan depression och stress i dagens moderna samhälle (Hogg, 2011). 

Det depressiva tillståndet kan utlösas på grund av för hård psykisk/fysisk arbetsbelastning 

eller en livsstil som kan vara i obalans. Depression kan också bero på olika sociala livskriser 

som exempelvis äktenskap, skilsmässa eller närståendes bortgång (Skärsäter, 2010). Man kan 

även se ett samband mellan depression och somatisk sjukdom så som diabetes, cancer eller 

hjärtsjukdom (Wittink, Dahlberg, Biruk & Barg, 2008). Sammanfattningsvis kan man säga att 

utifrån framtagen statistik är depression en vanlig och i vissa fall återkommande 

systemsjukdom som har en tydlig förbindelse mellan fysiska och psykiska besvär (Andersson, 

2012).  

Depression ur ett biologiskt perspektiv 

Ur det biologiska perspektivet så yttrar sig depression genom att det blir en obalans mellan 

hjärnans signalsubstanser i det centrala nervsystemet (Andersson et al. 2007). Serotonin, 
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noradrenalin och dopamin är tre viktiga signalsubstanser som har en betydande effekt kring 

uppkomsten av depression. En förändring av hjärnans signalsubstanser påverkar nämligen 

uppkomsten av sorg och oro (Patrísio, Mateus-Pinheiro, Sousa & Pinto, 2013). I det 

biologiska perspektivet ingår även det genetiska arvet som innebär att ärftliga komponenter 

kan påverka uppkomsten av en depression. Detta talar för att risken att insjukna är större om 

det finns någon familjemedlem som har haft den psykiska sjukdomen (Skärsäter, 2010). En 

person som lider av depression kan vidare uppleva somatiska symtom utan att en 

bakomliggande somatisk sjukdom är orsaken. Kroppsliga besvär som kan framträda vid en 

depression är exempelvis mag- och tarmproblematik, huvudvärk, yrsel och smärta 

(Andersson, 2012). 

Vårdkontakter vid depression 

Deprimerade personer som söker vård vänder sig i allmänhet till primärvården. Denna 

patientgrupp berättar oftast inte om det känslomässiga tillståndet han/hon befinner sig i, utan 

det mest förekommande är att patienten beskriver någon form av kroppsligt symtom. En 

möjlig anledning varför patienten inte berättar om det psykiska tillståndet är på grund av 

omedvetenhet om sambandet mellan de kroppsliga och själsliga symtomen (Genichen et al. 

2012). Majoriteten av patienterna kommer till klarhet först när de får reda på att de har 

diagnosen depression. När patienten sedan förstår förbindelsen mellan kropp och själ 

underlättar det sinnesstämningen vilket gör att patienten blir mer mottaglig för behandling 

(Wittink et al. 2008). Som allmänsjuksköterska är det nödvändigt att vara medveten om 

patientens psykiska tillstånd för att kunna optimera vårdandet. Genom att muntligt och 

skriftligt ta sig tid att informera en depressiv patient så kan det ge en förtroendefull relation. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att i sitt vårdande vara tillmötesgående, vägledande, stödjande 

och vidare ha kunskap om den kroppsliga och själsliga jämvikten (Simpson, Richards, Gask, 

Hennessy & Escott, 2008). Det finns fyra ansvarsområden som en sjuksköterska bör beakta 

vilket innefattar att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och lindra lidande 

(Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Sammanfattningsvis är primärvården i allmänhet den 

vårdenhet som depressiva patienter kommer i kontakt med första gången. Utifrån detta möte 

behöver man som sjuksköterska få en allmän uppfattning om hur det upplevs att leva med 

depression för att kunna främja patientens hälsoprocesser.  

Sammanfattningsvis är depression en vanlig psykisk sjukdom som tenderar att öka i 

samhället. Uppkomsten till den ökade trenden beror på att män och kvinnor oavsett ålder 

löper en stor risk att någon gång under sin levnadstid insjukna i en depression. Utvecklingen 

av den psykiska sjukdomen beror på varierande symtom och är ofta kopplad till pressade 

livssituationer. Tidigare forskning har i huvudsak fokuserat på behandlingsalternativ framför 

hur det istället upplevs att leva med depression. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan brist 

på denna kunskap om människors upplevelser medföra en felaktig syn och bemötande om hur 

man vårdar denna patientgrupp. Genom att undersöka hur det upplevs att leva med depression 

kan man få en djupare förståelse om sjukdomen och på så sätt ge en säker och trygg vård.  
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TEORETISK REFERENSRAM  

Syftet för denna studie var att utgå ifrån ett vårdvetenskapligt synsätt med en induktiv ansats. 

För att bedriva forskning inom det vårdvetenskapliga området krävs att fyra 

konsensusbegrepp identifieras. Dessa konsensusbegrepp innefattar hälsa, patient, miljö och 

vårdande vilket ringar in grundpelarna för teorin. Vidare anses vårdvetenskapen ha som syfte 

att både teoretiskt och praktiskt tillämpa kunskapsbildning om hälsa och vårdande (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Vårdverksamheten har i sin tur som uppgift att tillämpa den kunskap som 

vårdvetenskapen grundar sig i, så att patienters hälsa kan främjas på bästa sätt (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Grundläggande för allt vårdande är nämligen hälsa och dess syfte är att 

hjälpa den enskilda individen att stärka hälsoprocessen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Utgångspunkten för studien var att beskriva upplevelsen av att leva med en depression genom 

att förklara begreppen lidande, livsvärld, livskraft, mening och sammanhang vilket utgör en 

grund för att belysa hälsa.  

Livsvärld 

Livsvärlden är ett begrepp som symboliserar den unika individens livsupplevelser. Eftersom 

livsvärlden handlar om att förstå oss själva och allt annat i världen så utgör den en personlig 

hållning där man kommer närmare sig själv, andra och sin omgivning. Vidare ses livsvärlden 

som en privat värld som är viktig som vårdare att bemöta då den belyser hela personens 

upplevelser vilket möjliggör ett optimalt vårdande. Genom att utgå från ett 

livsvärldsperspektiv vill man som vårdare försöka använda sina sinnen för att se, förstå, 

beskriva och analysera patientens unika upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Upplevelsen av en depression kan yttra sig på många olika sätt vilket gör livsvärlden till en 

viktig ståndpunkt att ha i beaktning vid bemötande av patientgruppen. Att vårda med 

livsvärlden som grund gör att processen för att återställa livskraft och balans i vardagen blir 

möjlig. Livsvärlden stödjer den vårdande hållningen genom att man bekräftar hälsa i termer 

av livskraft. Vårdaren får verktyg för att stärka patientens hälsoprocesser och optimera 

relationen mellan sårbarhet och friskhet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livskraft 

För att kunna säga sig äga livskraft måsta man kunna leva ett liv fyllt av mot- och medgångar 

så att man kan genomföra sina stora och små livsprojekt. Livskraft innefattar en känsla av 

välbefinnande som förhåller sig både till frihet, sårbarhet, bestämdhet och obestämdhet. 

Livskraften är en individuell upplevelse som kan stärkas eller försvagas utifrån de situationer 

människor befinner sig i (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid en depression utsätts kroppen för 

obalans vilket gör att människan kan känna en försämrad livskraft som yttra sig genom 

avsaknad av energi, lust och kraft (Andersson, Bergström, Holländare, Lenndin & Vernmark, 

2007).  
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Mening och Sammanhang 

Vad en människa upplever som meningsfullt och hur man ställer sig till olika livsfrågor är 

individuellt. Med detta menas att man kan klara av svåra prövningar i livet om det kan ge 

någon form av mening, dock så kan det vara svårt att klara av sin vardag om tillvaron känns 

meningslös (Dahlberg & Segesten, 2010). Om livet känns utan mening och sammanhang så 

förhindras upplevelsen av att ha hälsa. Människans sammanhang utgör ett samband till den 

egna och andras existens men också i den resterande världen. Ett vanligt symtom vid en 

depression är att man upplever meningslöshet vilket innebär att det inte finns ett tydligt 

samband mellan meningen med livet och sammanhang till existensen (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

Lidande 

När en människa drabbas av sjukdom uppstår någon form av lidande som ökar patientens 

medvetenhet om sin bristande hälsa. Lidandet är ett naturligt fenomen som tillhör livet vilket 

skapar ett samband mellan lidande och hälsa (Willman, 2009). Lidande kan påverka alla 

människor av den orsaken att människans liv består av olika typer av livshändelser som kan 

orsaka lidande. Lidande upplevs som något privat och som i första hand berör personen själv. 

Individen försöker förstå smärtan genom att hitta förklaringar till sitt lidande och där igenom 

förstå varför man har drabbats av eventuell sjukdom (Baggens & Sandén, 2009).  

Sammanfattningsvis utgör livsvärd, livskraft, lidande, mening och sammanhang 

grundläggande vårdvetenskapliga begrepp för att förstå hur depression upplevs. Begreppen 

belyser var för sig en individualitet där den enskilda individen står i centrum för upplevelsen. 

Begreppen berör varandra genom att de har en samhörighet sinns emellan och påverkar 

hälsans förlopp.  

 

PROBLEMFORMULERING  

Att insjukna i en depression är ett tillstånd som kan drabba vem som helst, när som helst och i 

alla åldrar. Sjukdomen har en bred symtombild eftersom den påverkar hela kroppen, psykiskt 

och fysiskt, men den är samtidigt individuell vilket gör den unik för varje människa. Ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv kan depression förstås genom begreppen livsvärld, lidande, 

livskraft, mening och sammanhang där den enskilda individen står i centrum och påverkar 

hälsans förlopp. Tidigare forskning visar på att depression blir allt mer vanligt i samhället 

vilket ställer högre krav på sjukvården. Den första vårdkontakten som skapas är i allmänhet 

primärvården vilket förutsätter att man som sjuksköterska är uppdaterad för den växande 

utvecklingen av sjukdomen. Om kunskap saknas om hur det upplevs att leva med depression 

kan det leda till att sjuksköterskan lägger in sina egna värderingar och mister 

helhetsperspektivet. Det kan medföra att man inte bemöter denna patientgrupp utifrån deras 

förutsättningar. Omvårdnaden anses då bli bristfällig eftersom sjuksköterskan saknar kunskap 

som behövs för att sjukvården ska kunna säga sig vara etisk. Idag finns det fler studier som 

lyfter fram behandlingsalternativ framför hur det upplevs att leva med depression. Genom att 
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undersöka upplevelsen av att leva med depression kan man få en djupare förståelse om 

sjukdomen och på så sätt ge en mer säker och trygg omvårdnad.  

 

SYFTE 

Syftet för studien var att undersöka upplevelsen av att leva med depression.  

 

METOD 

Metoden i denna studie var en systematisk litteraturstudie baserad på tio vetenskapligt 

granskade artiklar. Studien bygger på en kvalitativ ansats med ett induktivt tänkande som 

utgångspunkt. För att undersöka hur det upplevs att leva med depression ansågs en kvalitativ 

ansats vara mest lämplig eftersom den fokuserar på att tolka och förstå människans subjektiva 

upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013).  

Datainsamling 

Enligt Friberg (2012) består en litteraturstudies data av olika typer av litterära dokument som 

kan innefatta forskningsartiklar publicerade i rapporter, vetenskapliga tidskrifter och 

doktorsavhandlingar. Problemformulering och syfte bestämmer vilka texter som studien 

kommer att grunda sig i (ibid.). För att få fram relevanta artiklar till litteraturstudien valdes 

från början databaserna Cinahl, PsycINFO, Pubmed och Medline eftersom dessa berör hälsa 

och vårdvetenskap. För att urskilja vilka databaser som var relevanta för studiens syfte 

utfördes en provsökning. Provsökningen utfördes genom att relevanta ämnesord för syftet 

söktes i de olika databaserna. Efter provsökningen exkluderades databaserna Medline och 

Pubmed eftersom de båda inriktar sig på medicin framför omvårdnad. Exempel på 

identifierade ämnesord som användes vid provsökningen var emotions, activities of daily 

living, coping, patient attitudes och depression. Efter ytterligare sökning exkluderades några 

ämnesord eftersom relevanta artiklar inte hittades. För att påträffa artiklar i PsycINFO och i 

Cinahl användes databasernas egna ämnesordlistor Cinahlheadnings och thesaurus, för att 

identifiera relevanta ord. I Cinahlheadings användes sökorden depression ihop med 

psychosocial factors, qualitative studies och women i två olika sökkombinationer (Bilaga 1). 

För att både män och kvinnor skulle belysas lika i studien utgick författarna ifrån att hitta 

artiklar som förklarade kvinnor och mäns upplevelser. Anledningen till att sökordet women 

användes var för att detta ord gav relevanta sökträffar som stämde överrens med studiens 

syfte. Många studier belyste mäns upplevelser av att leva med depression, därför behövdes 

inte sökordet man användas som ett eget sökord. För att få fram artiklar som stämde överrens 

med syftet användes "MM" (Exact Major Subject Heading) och "MH" (Exact Subject 

Heading). Sökordet depression ihop med psychosocial factors avgränsades genom funktionen 

"subheadings" och sökorden qualitative studies och women utvidgade antalet sökträffar 

genom funktionen "Explode". Anledningen till att sökfunktionen "subheadings" användes var 

för att begränsa sökningen till depressionens innebörd. För att inte hämma sökningarna 
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användes också fritextsökning. Ord som till sist gav relevanta sökträffar för upplevelsen av att 

leva med depression genom fritextsökning var depression, qualitative analysis, depression 

experiences, vulnerability, lives, living och nurse-patient relations (Bilaga 1). 

Urvalsförförande 

Urvalet av artiklarna inleddes med att läsa rubrik och abstract för att utifrån dessa välja 

artiklar som passade in med studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna lästes 

sedan igenom för att få en helhetsbild för att se om inklusions- och exklusionskriterier och 

studiens syfte fortfarande passade in. Inklusionskriterier för studien var att litteraturstudien 

skulle bygga på minst tio vetenskapligt granskade artiklar. Artiklarna skulle innefatta 

upplevelsen av att leva med depression där urvalet av personer omfattade både män och 

kvinnor i vuxen ålder från arton år och uppåt. Artiklarna fick högst vara åtta år gamla det vill 

säga från år 2006 för att visa på det aktuella kunskapsläget. Ett vidare inklusionskriterie var 

att artiklarna skulle vara publicerade i en vetenskapligt granskad tidskrift så kallad peer 

reviewed. Etiskt granskade artiklar inkluderades som en utgångspunkt i studien. För att få ett 

omfattande resultat om hur det upplevs att leva med depression inkluderades västländska 

länder i litteraturstudien. Exklusionskriterier för studien var artiklar som berörde barns 

upplevelser av att leva med depression. Anledningen till att barns upplevelse exkluderades 

berodde på att patientgruppen inte berör allmänsjuksköterskans arbetsområde.   

Kvalitetsgranskning 

En litteraturstudie omfattar att söka systematiskt, kritiskt granska artiklar och sedan 

sammanställa litteraturen inom ett valt tema eller problemområde (Forsberg & Wengström, 

2013). Artiklarna för den aktuella studien kvalitetsgranskades genom en specifik mall som 

påträffades på SBU:s hemsida vilket utgjorde ett underlag för granskningen av artiklarna 

(Bilaga 2). Granskningsmallen utgjordes av "ja" och "nej" frågor samt "oklart" och ”ej 

tillämpat". De två sistnämnda alternativen användes när aktuella uppgifter inte kom fram i 

texten eller när frågorna inte var relevanta. Kvalitetsgranskningen av artiklarna utformades 

efter syfte, frågeställningar, design, urval, analys och tolkningar. Efter att varje enskild artikel 

granskats enskilt av författarna bedömdes den tillsammans med en hög, medelhög eller låg 

kvalité (Bilaga 2). Kriterierna för varje nivå granskades genom en vetenskaplig kvalitetsmall 

utdragen ur SBU:s hemsida (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013). Av de tio 

vetenskapligt granskade artiklarna ansågs nio ha en hög kvalité medan en bedömdes som 

medelhög (Bilaga 3).  

Analys  

De valda artiklarna analyserades genom en manifest innehållsanalys. En innehållsanalys 

fokuserar på att tolka texter och används framförallt inom vårdvetenskap, humanvetenskap 

och beteendevetenskap. Den aktuella studien grundar sig i en induktiv ansats som betyder att 

texter analyseras utifrån människors upplevelser och berättelser om hur det exempelvis 

upplevs att leva med depression. Innehållsanalysen delas in i olika meningsbärande begrepp 

som innefattar meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori 

(Lundman & Hällgren- Graneheim, 2012). Innehållsanalysen för artiklarna inleddes med att 
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författarna enskilt läste igenom artiklarnas resultat för att på så sätt skapa en egen förståelse 

av innehållet och helheten. Meningsbärande enheter valdes sedan ut som innebär att samla 

ihop betydande stycken av resultattexten (Bilaga 4). Sedan kondenserades meningsenheterna 

vilket innebär att man kortar ner texten och gör den mer lätthanterlig. Författarna jämförde 

och diskuterade sedan varandras fynd för att hitta likheter och skillnader i de båda analyserna. 

Därefter abstraherades koder som kort beskrev textens innehåll. Vidare sammanställdes 

koderna i underkategorier eller kategorier vilket innebär koder som har ett liknande innehåll. 

Underkategorier och kategorier utformades i syfte att frambringa ny information och kunskap 

(Lundman & Hällgren- Graneheim, 2012). 

En presentation av resultatet utformades genom att beskriva kategorier med ett genomgående 

tema. Temat innebar att vidare utveckla kategorier och underkategorier till subteman och 

teman som beskrev kategoriernas innehåll på en tolkande nivå (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012).  

Etiska överväganden  

Innan litteraturstudien systematiskt arbetades fram granskades de etiska överväganden som 

fanns i de studier som fått godkännande av etisk kommitté eller där hänsyn tagits till etiska 

överväganden (Forsberg & Wengström, 2013). Etiska aspekter uttrycktes genom att man 

uppfyllt informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Kraven omfattar 

exempelvis att informanten får ta del av information om forskningsstudien, ger samtycke om 

deltagande och kan när som helst avbryta studien. Försiktighetsåtgärder ska följas för att 

skydda informantens identitet och ska tas hänsyn till vid publicering av forskningsresultatet 

(Helsingforsdeklarationen, 2008). För att så lite som möjligt påverka resultatet ställde 

författarna under analysförförandet sin egen förförståelse åt sidan. Förförståelsen betyder att 

man bortser från tidigare erfarenheter, förutfattade meningar och teoretisk kunskap (Lundman 

& Hällgren- Graneheim, 2012). 

 

RESULTAT  

Vid analysen framkom att personer upplevde depression i samma utsträckning oavsett ålder 

och kön. Analysen resulterade i ett övergripande tema som var, Att uppleva vilsenhet. Det 

övergripande temat delades in i subteman som innefattade: Att inte förstå vad som har hänt, 

Att uppleva social isolering, Att befinna sig i ett djup och Att uppleva en förändrad identitet. 

Att inte förstå vad som har hänt 

Hur det upplevs att leva med depression var högst individuellt och påverkades av tidigare 

erfarenheter och livsupplevelser (Feely& Long, 2009). Informanterna upplevde depressionen 

som en otrygghet då personerna inte förstod vad som orsakade deras kroppsliga och själsliga 

förändringar (Bryant-Bedell & Waite, 2010). Informanterna kände inte igen sig själva vilket 

gjorde att familj och vänner bortprioriterades, vilket gav informanterna tid att komma 

underfund med den känslomässiga upplevelsen. Feely och Long (2009) och Ward, Mengesha 
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och Issa (2014) beskrev vidare omedvetenheten om tillståndet som en smärtsam upplevelse 

vilket skapade en otrygg tillvaro. Upplevelsen av otrygghet bidrog till känslomässig 

instabilitet hos informanterna vilket hade ett samband med det själsliga tillståndet (Bryant-

Bedell & Waite, 2010). Instabiliteten orsakade att informanterna upplevde nedstämdhet, 

aggression, ovänlighet, känslighet och svaghet (Rhodes & Smith, 2010). Eftersom känslorna 

som väcktes vid en depression var ovälkomna bidrog den till en frustration hos informanterna 

vilket upplevdes som okontrollerade handlingar som kom i olika tidsintervall beroende på den 

individuella situationen (Oliffe et al. 2013). En summering av de ovälkomna känslorna visade 

att det fanns en frustration hos informanterna att vilja ta sig ur tillståndet som de inte kände 

till (Bryant-Bedell & Waite, 2010). Reaktionen av frustrationen blev ett utbrott som fungerade 

som en mental frigörelse (Rhodes & Smith, 2010). 

Att uppleva social isolering 

Depressionen bidrog till att informanterna isolerade sig för att få kontroll över kroppen och 

situationen. Personerna upplevde det som enklare att isolera sig själva för att inte behöva visa 

sjukdomstillståndet för samhället (Bryant-Bedell & Waite, 2010). Depression upplevdes 

många gånger som ett förvirrat tillstånd som isolerade människor från dem själva och 

samhället i allmänhet. Isoleringen bidrog till att personerna kände sig ensamma samtidigt som 

de ville vara ensamma (Feely& Long, 2009). Upplevelsen av ensamhet gjorde att 

informanterna kände sig osynliga vilket beskrevs som ett svart mörker (Fullagar & O´Brien, 

2012). I samband med isolering byggde personerna upp en fasad för att dölja 

sjukdomstillståndet, vilket förklarades som att gömma sig bakom en "mask" (Oliffe et al., 

2013; Bryant-Bedell & Waite, 2010; Ward et al., 2014). Masken symboliserade en 

känslomässig barriär som gjorde att informanterna enbart uppvisade glädje istället för 

nedstämdhet eller aggression som var den egentliga upplevelsen (Bryant-Bedell & Waite, 

2010). För att vidare dölja depressionen uppgav informanterna sig ha en fysisk skada för att 

ytterligare stärka fasaden och undangömma sjukdomen (Oliffe et al. 2013).  

På grund av den känslomässiga isoleringen blev informanterna psykiskt och fysiskt 

begränsade vilket upplevdes som ett kroppsligt fängelse (Hedman-Ahlström, Skärsäter & 

Danielson, 2010). Begränsningen utmanade informanterna att klara av de vardagliga rutinerna 

som innefattade arbete, förhållanden och andra livssituationer (Oliffe et al. 2013). 

Informanterna upplevde en otillräcklighet i relationen till den sociala, emotionella och 

yrkesmässiga verkligheten, på grund av trötthet vilket utgjorde ett hinder i relationen med 

familjen (Hedman-Ahlström et al., 2010; Feely& Long, 2009). Ett problem i relationen var 

kommunikationen där utbyte i samtal ersattes av korta meningar då informanterna saknade 

energi (Hedman-Ahlström et al. 2010). Eftersom depressionen påverkade den sociala 

relationen till familjen upplevde informanterna en skuld för att de utsatte sina anhöriga för 

smärta och ångest genom det egna lidandet samt att de upplevde en rädsla för att ställa till 

med problem (Clarke & van Amerom, 2008; Hedman-Ahlström et al., 2010). Samtidigt som 

informanterna upplevde en rädsla över att leva med depression så upplevde de också rädsla att 

förlora identiteten genom att tillfriskna (Kokanovic, Bendelow & Philip, 2013). Informanterna 

kände sig övergivna i deras ensamhet vilket symboliserade en känsla av hopplöshet till livet 

(Rhodes & Smith, 2010). 
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Att befinna sig i ett djup 

Efter att depressionen fortlöpt en längre tid förlorade personerna hopp om ett liv som 

återställd vilket skapade en känsla av hjälplöshet (Feely & Long, 2009). Sjukdomen tog 

kontroll över informanternas liv och varje förnekelse stärkte depressionens symtom (Clarke & 

Van Amerom, 2008). Ett vanligt och återkommande symtom var nedstämdhet som kunde 

yttra sig genom sorg, ledsamhet, missnöje och hopplöshet (Dekker, Peden, Lennie, Schooler 

& Moser, 2009; Kokanovic et al., 2013). En viktig punkt att belysa var dock att även om livet 

kändes hopplöst så slutade informanterna aldrig att kämpa för ett tillfrisknande, även om det 

inte fanns en enkel väg ut ur depressionen (Clarke & van Amerom, 2008; Rhodes & Smith, 

2010; Hedman-Ahlström et al., 2010). En del månader upplevde informanterna en förbättring 

av sin depression medan andra perioder upplevde de åter nedstämdhet (Clarke & van 

Amerom, 2008).   

Informanterna förklarade att möjligheten att genomföra vardagliga handlingar fanns men att 

det saknades ett driv vilket gjorde dem omotiverade. Avsaknaden av motivation bidrog till att 

personerna inte kände för att stiga upp på morgonen då de snarare ville sova bort tiden (Oliffe 

et al. 2013). Informanterna upplevde ingen energi vilket gav upphov till en obalans orsakad av 

konstant trötthet (Bryant-Bedell & Waite, 2010; Hedman-Ahlström et al., 2010). Obalansen 

merförde vidare koncentrationssvårigheter, oro, ensamhet, ilska, hopplöshet och sorg 

(Fullagar & O´Brien, 2012; Ward et al., 2014; Oliffe et al., 2013; Clarke & van Amerom, 

2008). Den uteblivna motivationen visade på att personerna saknade mening, och bristen på 

vardagliga rutiner fick informanterna att uppleva meningslöshet (Ward et al. 2014). Eftersom 

personerna inte upplevde någon mening med livet blev konsekvensen att de inte kunna ta 

hand om sig själva som innefattade bristande hygienrutiner, matvanor och andra vardagliga 

sysslor (Bryant-Bedell & Waite, 2010; Feely& Long, 2009; Dekker et al., 2009; Hedman-

Ahlström et al., 2010; Kokanovic et al., 2013; Oliffe et al., 2013). Avsaknaden av mening 

beskrev informanterna som att befinna sig i ett "djup" där de upplevde att ingen kunde se eller 

höra dem (Fullagar & O´Brien, 2012; Oliffe et al., 2013). 

"And even if he did try to use his hands to grasp the sides of the pit, he would only get hold of 

"earth", earth and stones which perhaps would crumble fall off. Making an effort he would 

still fall back. And his mouth is "gagged" so he can´t shout for help nor talk his way out. " 

(Rhodes & Smith, 2010, s. 404) 

Att befinna sig i ett djup förklarades av informanterna som en evig kamp mellan liv och död, 

där kropp och själ inte hörde samman vilket orsakade lidande (Feely& Long, 2009; Rhodes & 

Smith, 2010). Avsaknaden av samhörighet ledde till immobilisering vilket personerna 

upplevde som ett livslidande (Fullagar & O´Brien, 2012). 

Att uppleva en förändrad identitet 

Informanterna upplevde depressionen som en tjuv som berörde människans psykiska och 

fysiska tillstånd och den förändrade deras identitet (Feely & Long, 2009; Hedman-Ahlström 

et al., 2010; Fullagar & O´Brien, 2012). Den förändrade identiteten gav en förvrängd 

verklighetsuppfattning där informanterna inte kunde urskilja vad som orsakade deras 
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förvirring. Den förändrade personligheten påverkade sinnestämningen där informanterna 

upplevde irritation, aggression, frustration och ilska (Feely& Long, 2009). Utvecklingen av 

depressionen kunde påverkas av fysiska sjukdomar som berörde depressionens förlopp. 

Fysiska sjukdomar kunde exempelvis innefatta kroniska besvär som ökade personernas 

lidande och smärta (Kokanovic, Bendelow& Philip, 2013).  

Informanterna såg inte sig själva som en person vilket gjorde depressionen mer svårhanterlig 

(Rhodes & Smith, 2010). Den förändrade självbilden påverkade informanternas uppfattning 

om dem själva vilket påverkade den sociala tillvaron (Bryant-Bedell & Waite, 2010; 

Kokanovic et al., 2012). Informanterna upplevde i samband med depressionen en försämrad 

självkänsla som uppfattades som att känna sig värdelös, otillfredsställd, osäker och oduglig 

som person. Informanterna upplevde sig själva som förolämpande mot andra människor och 

upplevde en känsla av att inte vara behövd. I samband med ett sämre självförtroende upplevde 

informanterna ett ökat behov av bekräftelse genom social kontakt (Hedman-Ahlström et al. 

2010).  

 

DISKUSSION  

Att uppleva vilsenhet framkommer som ett övergripande tema i studiens resultat av hur det 

upplevs att leva med depression. Att inte förstå vad som har hänt upplevs som en otrygghet 

om vad som orsakat de kroppsliga och själsliga förändringarna. För att få kontroll över kropp 

och själ döljs depressionen vilket upplevs som en social isolering. Avsaknad av mening 

upplevs som att befinna sig i ett djup vilket förklaras som en kamp mellan liv och död där 

kropp och själ inte hör samman vilket orsakar lidande. Depression bidrar till en förvrängd 

verklighetsuppfattning som påverkar självförtroende, självkänsla och självbild vilket upplevs 

som en förändring av identiteten.  

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden kan anses vara en styrka för studiens syfte eftersom en kvalitativ 

ansats fokuserar på tolkning och förståelse av upplevelsen (Forsberg & Wengström, 2013). 

Författarna har genomfört en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar vilket anses 

vara fördelaktigt eftersom artiklar omfattar fler personers upplevelser och ökar på så sätt 

studiens tillförlitlighet. Studier baserade på självbiografier eller intervjuer hade kunnat 

användas eftersom upplevelsen även här tolkas och förstås. En intervjustudie anses vara 

lämplig för studiens syfte men på grund av tidsbegräsning och bristande kunskap utelämnades 

denna typ av studie. Eftersom depression ökar personernas sårbarhet tilltar sannolikheten för 

kränkning och ytterligare skada om författarna intervjuat personerna, då de saknar en legitim 

kunskap för att bemöta denna patientgrupp (Helsingforsdeklarationen, 2008). Självbiografier 

valdes bort eftersom ett begränsat antal informanter ingår i denna typ av studie, vilket 

författarna ansåg begränsa den aktuella studiens resultat.  

Datainsamlingen utgick först ifrån databaserna Cinahl, PsycInfo, Medline och Pubmed. Efter 

provsökning exkluderades Medline och Pubmeb av anledning att de fokuserar på medicin 
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framför omvårdnad. Detta kan ses som en svaghet eftersom viktiga artiklar kan ha utelämnats 

och vidare påverkat studiens resultat. Eftersom studiens resultat enbart har utgått från 

databaserna Cinahl och PsycInfo begränsas artikelsökning för att hitta kvalitativa artiklar som 

ger stöd för studiens syfte. Begränsningen kan påverka studiens resultat på grund av bristande 

aktuell forskning som beskriver hur det upplevs att leva med depression. Vidare upplever 

författarna det som svårt att hitta artiklar inom forskningsområdet eftersom majoriteten av 

artiklarna fokuserar på behandlingsalternativ framför upplevelsen. Genom att utgå från 

databasernas ämnesordlistor, Cinahlheadings och thesaurus samt fritextsökning kunde 

relevanta artiklar systematiskt identifieras vilket ökade antalet sökträffar som svarad emot 

studiens syfte. Vid provsökningen av artiklar exkluderas vissa sökord på grund av att 

relevanta artiklar inte kunde påträffas vilket ses som en svaghet. Att sökord uteslöts bidrog till 

ett begränsat antal sökträffar av vetenskapliga artiklar. För att optimera sökträffar avgränsades 

artikelsökningen till att utgå enbart ifrån inklusions- och exklusionskriterier för att stärka 

studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).   

Urvalsförförandet utgick ifrån inklusions- och exklusionskriterierna kvinnor och män i vuxen 

ålder från arton år och uppåt. Val av denna patientgrupp och att exkludera barn under arton år 

var att män och kvinnor i vuxen ålder berör allmänsjuksköterskans arbetsområde vilket svarar 

mot studiens syfte. Allmänsjuksköterskans kunskapsområde omfattar omvårdnad av vuxna 

individer däremot tillhör omvårdnad av barn specialistsjuksköterskans område. För att få ett 

bredare perspektiv för hur det upplevs att leva med depression inkluderas västländska länder 

för att möjliggöra överförbarhet där levnadsförhållanden är jämförbara. Med överförbarhet 

menar författarna i vilken utsträckning resultatet kan överföras till olika grupper eller 

situationer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

Artiklar som ingår i en litteraturstudie ska genomgå en kvalitetsgranskning för att styrka 

relevans och trovärdighet i slutsatser som utgår ifrån analyserade artiklar (Axelsson, 2012). 

Artiklarna granskades enskilt för att sedan tillsammans jämföra resultatet vilket ökade 

tillförlitlighet och trovärdighet för studien. Vid kvalitetsgranskningen identifierades nio 

artiklar med hög kvalité och en artikel med medelhög kvalité. Artikeln som bedömdes som 

medelhög hade en otydlighet i presentationav data vilket påträffades under urvalsförförandet.  

I den medelhöga artikeln framkom vilka deltagare som deltog i studien, men artikeln belyste 

inte tydligt inklusions- och exklusionskriterier som ingick i studien. Under datainsamlingen 

saknades information om hur forskaren hanterade sin egen förförståelse i relation till studien. 

Trots detta inkluderades ändå artikeln eftersom resterande punkter bedömdes ha en hög 

vetenskaplig kvalité utifrån kvalitetsgranskningen av artiklarna. 

Innehållsanalysens giltighet stärktes genom att artiklarnas resultat först lästes igenom enskilt 

för att sedan diskuteras gemensamt. Vid identifieringen av meningsenheter togs information 

ut från artiklarnas sammanställda resultattext istället för att utgå ifrån citat från intervjuade 

personer som medverkat i artiklarna. Anledningen till varför detta gjordes var för att de inte 

fanns några klart utformade intervjuer i artiklarna. Ett citat redovisas i resultatet för att 

förbättra trovärdigheten då egna ord inte kunde beskriva upplevelsen på ett annat sätt. 

Innehållsanalysen som ligger till grund för resultatet kan anses vara en styrka eftersom en 

kondensering från meningsenhet till kategori ger en struktur som tydligt framställer resultatet 
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i sin helhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Utifrån framtagna kategorier bildas ett 

övergripande tema och subteman latent (Dahlborg-Lyckhage, 2012). För att utifrån de valda 

kategorierna få en struktur skapades ett övergripande tema, att uppleva vilsenhet. Med det 

övergripande temat som utgångspunkt bildades subteman för att vidare svara på studiens 

syfte. Baserat på subteman kan man se att uppleva vilsenhet som ett övergripande tema. 

Strukturerna som skapades vid utformningen av övergripande tema och subteman bidrog till 

att den egna förförståelsen åsidosattes under analysförförandet vilket ökade giltigheten för 

studien (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Resultatdiskussion 

Att inte förstå vad som har hänt upplevdes som en otrygghet där informanterna inte kände 

igen sig själva. Den otrygga tillvaron beskrev informanterna som en omedvetenhet om deras 

tillstånd vilket upplevdes som smärtsamt. Feely, Long och Sines (2007) bekräftar upplevelsen 

av otrygghet där informanterna inte förstår vad de drabbats av. Att inte veta vad som har hänt 

gör att informanterna upplever mer stress i vardagen vilket bidrar till negativa tankar och brist 

på energi. De negativa tankarna upplevdes via nedstämdhet, aggression, ovänlighet, 

känslighet och svaghet vilket bidrog till instabilitet. När informanterna får veta att det rör sig 

om en depression hjälper det personerna att strukturera och organisera sitt liv vilket gör deras 

vardag mer hanterbar (Feely et al. 2007). För att tidigt kunna identifiera depression behöver 

man utifrån ett sjuksköterskeperspektiv sätta sig in i patientens livsvärld för att förstå och göra 

sig medveten om symtombilden som kan utspela sig vid en depression. Om sjuksköterskan är 

förberedd på att personen som lider av depression kan vara instabila underlättar det 

bemötandet och kan på så sätt bidra till att sjuksköterskan kan hjälpa personen att få vidare 

vård. Om sjuksköterskan inte är förberedd på symtombilden som kan uppstå vid en depression 

kan det orsaka att sjuksköterskan tar avstånd vilket medför en frustration och ökar patientens 

lidande.  

I samband med depressionen upplevde informanterna en social isolering. Isoleringen bidrog 

till att informanterna upplevde en ensamhet som avskärmade dem från samhället samtidigt 

som personerna upplevde att de vill vara ensamma. Ensamheten gav upphov till att 

personerna upplevde en övergivenhet vilket medförde en känsla av hopplöshet till livet vilket 

i sin tur skapade ett lidande. Lidandet som uppstår i samband med den sociala isoleringen 

kommer ifrån att de deprimerade personerna känner att de hamnar utanför samhället. 

Utanförskapet bidrar till att de blir mer nedstämda då de känner att de aldrig kommer uppnå 

samma lycka som andra människor (Rice, Grealy, Javaid & Serrano, 2011). Stigsdotter-

Nyström och Nyström (2007) beskriver vidare svårigheter för deprimerade att uttrycka sina 

behov och tankar vilket gör att de slutar kommunicera med andra människor, vilket ger 

upphov till den sociala isoleringen. Som sjuksköterska är det viktigt att göra sig medveten om 

den sociala isoleringen som patienten upplever. Eftersom depression kan bidra till svårigheter 

att uttrycka sina behov kan det bidra till att sjuksköterskan ”tar över” det vårdande samtalet 

och en envägskommunikation kan uppstå. Sjuksköterskan behöver därför göra sig medveten 

om personens situation så att det vårdande budskapet kan komma fram. Om sjuksköterskan 

istället ger en muntlig och skriftlig information till patienten stärker de det vårdande mötet 
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och patienten kan i lugn och ro reflektera och fundera över vad som framkom i mötet med 

sjuksköterskan.  

I samband med depressionen upplevde informanterna känslor som nedstämdhet och 

aggression vilket personerna undanhöll genom att bygga upp en fasad där endast glädje 

uppvisades. Fasaden fick informanten att uppleva en psykisk och fysisk begränsning vilket 

upplevdes som ett kroppsligt fängelse. Rice et al. (2011) bekräftar att informanterna gömmer 

sig bakom en fasad för att bli accepterade av samhället. Personerna upplever fasaden som 

mycket uttröttande men nödvändig för att undanhålla de emotionella och känslomässiga 

upplevelserna. Ur ett sjuksköterskeperspektiv är det viktigt att bortse från den egna 

förförståelsen i situationer där man misstänker att en person uppvisar en fasad. Att ha en 

förförståelse betyder att man redan vet någonting som kan vara av betydelse för 

sjuksköterskan, men att veta något kan också medföra att förförståelsen blir ett hinder i 

relation till patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). I samband med att sjuksköterskan bortser 

från sin förförståelse krävs en medvetenhet om att patienten inte alltid visar känslor som den 

egentligen upplever. Detta betyder inte att man som sjuksköterska ska vara misstänksam 

gentemot denna patientgrupp, men man bör ändå vara medveten om att andra känslor kan 

komma till uttryck och att man då som sjuksköterska visar att det är accepterat.   

Att befinna sig i ett djup upplevdes som en känsla av hjälplöshet och hopplöshet. Detta djup 

gav en känsla av nedstämdhet som yttrade sig genom att uppleva sorg, ledsamhet och 

missnöje. Butcher och McGonigal-Kenney (2010) beskriver att personer som lider av 

depression upplever en känsla av tomhet och förlorad mening i det vardagliga livet. 

Personerna upplever sig nedsänkta i ett djup där det inte finns något hopp eller energi att ta sig 

ur djupet. Stigsdotter-Nyström och Nyström (2007) redogör vidare att utan hopp upplever 

informanterna ett evigt lidande där personerna känner att de sitter fast i sin sjukdom, och 

upplever att de varken kan leva eller dö. 

Personer med depression upplevde livet som hopplöst men en viktig del att belysa var att 

personerna slutade aldrig att kämpa för ett tillfrisknande. En del månader upplevde 

informanterna en förbättring av sin depression medan andra perioder upplevde de åter 

nedstämdhet. Switzer, Wittink, Karsch och Barg, (2006) styrker att det ändå finns en vilja att 

bli frisk då personerna försöker komma över depressionen genom att försöka vara aktiva och 

komma överrens med sina negativa tankar. Som sjuksköterska gäller det att motivera 

patientens livskraft för att kunna möjliggöra en förbättring av hälsan. Om sjuksköterskan inte 

har som mål att främja livskraften ökar lidandet vilket kan försvåra hälsoprocessen.  

Informanterna upplevde en förändring av identiteten där deras psykiska och fysiska tillstånd 

berördes. Den påverkade identiteten förändrade informanternas självbild. I samband med 

depression upplevde informanterna också en försämrad självkänsla som att känna sig 

värdelös, otillfredsställd, osäker och oduglig som person. Informanterna fick ett sämre 

självförtroende och upplevde sig som förolämpade av andra människor. Enligt Butcher och 

McGonigal-Kenney (2010) upplever informanterna en känsla av förlorad identitet och 

förlorad njutning av att ta sig an vardagliga uppgifter. Den förlorade identiteten utgör en 

sämre självkännedom där informanterna upplever förlorad kontakt med sig själva och sin 



14 
 

omgivning. I samband med ett försämrat självförtroende stärktes informanternas behov av att 

få bekräftelse genom social kontakt. Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv bör patienter som 

lider av en depression bemötas med försiktighet. Med försiktighetsåtgärder menas att 

patienter som upplever en förändrad identitet enklare kan missuppfatta sjuksköterskan och där 

sjuksköterskan kan missuppfatta patienten. Detta förutsätter en öppen och följsam hållning till 

patienten i vårdandet.   

Fortsatt forskning  

I dagsläget finns det ett begränsat antal studier som belyser hur det upplevs att leva med 

depression. Utifrån studiens resultat kan man dra slutsatserna att vidare forskning inom 

området behövs eftersom upplevelsen av att leva med depression kan yttra sig på olika sätt. 

Studiens resultat visar på att personer oavsett ålder och kön upplever depression i samma 

utsträckning, och att sjukdomen är individuell där symtombilden i samband med utvecklingen 

av depressionen kan se annorlunda ut från person till person. Trenden att depression ökar 

ställer krav på forskning inom hälso- och sjukvård för att sjuksköterskan ska kunna bemöta 

patientgruppen och bedriva en hälsofrämjande vård där den individuella personens 

upplevelser hamnar i fokus.  

Slutsats 

Resultatet visar på att personer oavsett ålder och kön upplever depression i samma 

utsträckning. Utifrån resultatet framkommer att personer med depression upplever en 

vilsenhet där personerna inte förstår vad som har hänt. Vidare övergripande känslor som 

personerna upplever är en social isolering, att befinna sig i ett djup och en förändring av 

identiteten. Resultatet understryker vikten av att som sjuksköterska ha ett patientperspektiv i 

fokus där den unika personens upplevelser av livsvärlden sätts i centrum för att främja 

hälsoprocessen.  
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om att de led av depression. 

Vissa kvinnor upplevde en 

begränsning av att leva ut 

sitt liv. Kvinnorna upplevde 

oro, ensamhet, 

nedstämdhet, omotivation 

och 

koncentrationssvårigheter.  

Hög 
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Författare  

År  

Land 

Tidskrift 

Titel  Syfte  Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat  Kvalitet  

Kokanovic, R., 

Bendelow, G. & 

Philip, B. 

 

2013 

 

USA 

 

Sociology of 

Health & Illness 

Depression: the 

ambivalence of 

diagnosis 

 

Syftet var att 

undersöka hur det 

upplevs att vara 

diagnostiserad med 

depression.  

Kvalitativ design 

som byggde på 

intervjuer.  

n= 57(0) 

 

Deltagarna upplevde 

vardagliga hinder, dålig 

självbild, inget hopp, 

smärta och lidande och de 

upplevde en rädsla att 

tillfriskna och i de förlora 

sig själva.  

Medelhög 

Fullagar, S. & 

O´Brien, W. 

 

2012 

 

Australien 

 

Qualitative Health 

Research 

 

Immobility, 

Battles, and the 

Journey of Feeling 

Alive: Women´s 

Metaphors of Self-

Transformation 

Through 

Depression and 

Recovery 

Syftet var att 

undersöka hur 

kvinnor upplever 

det att leva med 

depression och 

vägen till ett 

tillfrisknande.  

Kvalitativ design 

som byggde på 

intervjuer.  

n=80(0) Kvinnorna kände sig 

instängda, och upplevde att 

de förlorat sin identitet och 

självkänsla. De upplevde 

obalans, brist på energi och 

kände sig begränsade 

genom sin sjukdom.  

Hög 
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Författare  

År  

Land 

Tidskrift 

Titel  Syfte  Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat  Kvalitet  

Oliffe, J., 

Rasmusen, B., 

Bottorff, J., Kelly, 

M., Galdas, P., 

Phinney, A. & 

Ogrodniczuk, J. 

 

2013 

 

Canada 

 

Qualitative Health 

Research 

 

Masculinities, 

Work, and 

Retirement 

Among Older 

Men Who 

Experience 

Depression 

Syftet var att 

beskriva 

sambandet mellan 

maskulinitet, 

arbete och pension 

bland äldre män 

som upplever 

depression.  

Kvalitativ design 

som byggde på 

intervjuer.  

n=30(0) Männen upplevde 

bristande motivation, 

energi och ilska. 

Depressionen begränsade 

männen och de kände inte 

igen sig själva. De 

upplevde att det inte 

kunde uttrycka sina 

känslor för någon.  

Hög 

Clarke, J. & van 

Amerom, G. 

 

2008 

 

Canada 

 

Issues in Mental 

Health Nursing 

 

A comparison of 

blogs by 

depressed men 

and women 

 

Syftet var att 

jämföra hur män 

och kvinnor 

beskriver hur det 

upplevs att leva 

med depression 

genom bloggar.  

Kvalitativ design 

som byggde på 

information från 

personliga bloggar 

där depression 

identifierades.  

n= 90(0) 

  

Personerna upplevde en 

avsaknad av glädje. De 

upplevde hjälplöshet, 

hopplöshet och 

likgiltighet till livet. 

Vidare upplevde 

personerna en 

känslomässig skuld till sin 

familj som utgjorde ett 

lidande.  

Hög 
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Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori Subtema 

Upplevde en känsla 

att 

depressionssymtomen 

kom till och från 

vilket orsakade 

frustration och ilska 

Depressionssymtomen 

orsakade frustration 

och ilska    

Frustration  

Ilska  
  

 

Frustration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att inte förstå vad 

som har hänt 

Att inte känna igen 

sig själv, utan vara 

nedstämd, deprimerad 

eller arg och vresig 

Vara nedstämd, 

deprimerad, arg, 

vresig 

Nedstämd 

Deprimerad 

Arg 

Vresig 

  

 

 

 

Instabilitet 

Upplevelse av 

känslomässiga 

svängningar som hör 

ihop med sinnet 

Känslomässiga 

svängningar som hör 

ihop med sinnet 

Känslomässiga 

svängningar  

Obalans 

I början av 

utvecklandet av 

tillståndet förstod inte 

personerna vad som 

hände med dem. De 

hade en känsla av att 

något inte stod rätt till 

eller att de inte kände 

igen sig själva. 

Förstod inte vad det 

var som hände med 

dem. Känsla av att 

något inte stod rätt 

till. Kände inte igen 

sig själva. 

Känsla av att något 

inte stod rätt till. 

Kände inte igen sig 

själv. 
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