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Sammanfattning 

Bakgrund: Depression är ett av nutidens vanligaste folkhälsoproblem och kommer att 

bli: desto vanligare i framtiden. Personer som lider av depression söker sig 

vanligtvis till den allmänna sjukvården innan de remitteras till 

specialpsykiatrisk vård. Den vårdpersonal som i första hand bemöter dessa 

patienter är sjuksköterskan, vilkas ansvar medför stora krav på kunskap 

patientbemötande samt god kännedom om hur det är att leva med 

depression. 

Syfte: Syftet var att beskriva patientens upplevelser av att leva med depression 

Metod: Litteraturöversikten baseras på tio vetenskapliga kvalitativa artiklar 

Resultat: Det identifierades tre huvudteman (som benämns perioder) med åtta 

underteman gällande upplevelser av depression. Dessa tre perioder är: 

Individens upplevelse i början av sjukdomsperioden, Upplevelsen i mitten av 

sjukdomsperioden, och Upplevelse i slutet av sjukdomsperioden Under den 

första perioden hade patienterna bristande insikt om sina upplevelser och 

vad dessa kan beror på. Den andra perioden karakteriseras av fler 

känsloupplevelser såsom smärta och lidande samt känslor av skuld och 

skam. Den tredje perioden visar stigmatiseringens påverkan, som kan beror 

på fördomar och uteslutande attityder från omgivningen. 

Diskussion: Diskussionen utgår från Husserls livsvärldsteori med fokus på 

sjuksköterskans omvårdnad. 

Nyckelord: depression, patientupplevelse, kvalitativ studie, omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Depression is one of the most common health problems and is increasing. 

People suffering from depression typically consult primary health care 

before being referred to specialized psychiatric care. In these cases, the 

initial patient-healthcare contact is between patient and nurse. This entails 

significant responsibility on behalf of nurses to treat patients with 

competence and understanding. Nurses must possess extensive knowledge 

of what it is like to suffer from depression. 

Aim: The aim was to describe patients who live with depression and their 

experiences with the depression 

Method: The literature review is based on ten scientific articles of qualitative design 

Results: Three main themes, here in referred to as periods, were identified on the 

basis of the results. These themes consist of eight subthemes. The three main 

periods are the individual's experience during the early stages of illness; the 

experience in the middle of a period of illness; and the experience at the end 

of the period of illness. During the first period, the patients were ignorant of 

the nature of their experiences. In the second period they had further 

emotional experiences, such as pain and suffering and feelings of guilt and 

shame. The third period involves the effects of stigmatization, which arose 

due to prejudice and exclusion by others 

Discussion: The discussion was based on Husserl's life-world theory with a focus on 

nursing care. 

Keywords: depression, patient experience, qualitative study, nursing care 
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1 Inledning 

Enligt World Health Organisation (WHO) (2012) beräknas en tredjedel av jordens befolkning 

lida av någon form av depression. Av de personer som drabbas någon gång i livet av 

depression är det cirka hälften av alla kvinnor och cirka 20 procent av alla män (Skärsäter, 

2010). Vid vissa tillfällen känner patienten sig nedstämd och ledsen är en normal del av livet, 

men när nedstämdheten tar över kontrollen över vardagen förändras hälsotillståndet till 

depression. Det ingår i sjuksköterskans roll att ha kunskap om depression och kunna ge 

optimal kvalitativ omvårdnad. Ämnet depression är av intresse för mig eftersom det är en 

utbredd sjukdom i det moderna samhället och kan uppkomma i samband med en del olika 

sjukdomar och förändringar i livssituationen. Depression är ett högst relevant fenomen, som 

är av stort intresse för vården och samhället i en kulturellt socialt aspekt, där förankras 

människornas sociala normer som stärker patienternas identitet. Sjukdomen har många 

möjliga orsaker, den kan vara av olika svårighetsgrader och utgör en mycket vanlig men ändå 

osynlig sjukdom i det nutida vardagliga livet. Med denna studie vill författaren bidra till en 

ökad förståelse av människans upplevelse av depression. Förhoppningen är att studien kan 

hjälpa till att förebygga personlig ohälsa och på så sätt resultera till ett förbättrat bemötande 

inom vården samt till ett mer tillfredsställande socialt arbete för sjuksköterskan. 

 

2 Bakgrund  

2.1 Psykisk hälsa och ohälsa 

Psykisk hälsa betyder att ha ett inre tillstånd av mentalt välbefinnande, vilket har direkt 

koppling till verklighetsuppfattning (Hälsosidorna, 2015). Enligt Skärsäter (2010) är psykisk 

ohälsa ett begrepp inom psykiatrin som innefattar alla medicinskt dokumenterade psykiska 

sjukdomar och störningar. Ångest, oro, sömnproblem och ängslan är vanliga besvär vid 

psykisk ohälsa. Dessa upplevelser inträffar i alla åldersgrupper och vid alla typer av 

sjukdomar. Psykisk ohälsa stör det psykiska välbefinnandet och vad man upplever i det 

vardagliga livet (Eriksson, 2006). Det är svårt att skilja på depression och nedstämdhet. 

Skillnaden är varaktigheten på symtomen, vid depression upplevs symtomen under minst en 

vecka (Kjellström, 2008). 

 Enligt WHO (2012) kan depression medföra stort lidande hos patienter och får stor 

påverkan på vardagslivet. Sjuksköterskans frekventa och nära koppling till patienter som 

befinner sig i olika stadier av depressionen medför ett stort ansvar och inflytande över 

sjukdomstillståndet.  



 
 

2 (38) 
 

 

 

2.2 Depression som medicinsk diagnos 

Enligt Skärsäter (2010) är depression ett hälsotillstånd i vilket stämningsläget hos den 

drabbade är förändrat. Depression kan uppstå när en person drabbas av svårigheter i livet som 

skilsmässa, arbetslöshet eller ekonomiska svårigheter. Att känna sig ledsen, olycklig, 

nedstämd eller att känna ångest, oro, sorg, ilska och avundsjuka är naturliga reaktioner på 

dessa omständigheter. Ordet depression härrör från det latinska ordet deprimo och 

karaktäriseras bland annat av följande faktorer: 1) nedstämdhet och förlust av förmågan att 

uppleva njutning, 2) negativt tänkande och pessimistisk framtidssyn, 3) motoriska störningar 

(Psykologiguiden, u.å). 

 Depression delas upp i två övergripande kategorier (Skärsäter, 2010). Den ena gruppen är 

unipolär depression, också benämnd sjuklig nedstämdhet, vilken karakteriseras av 

obehagskänslor med symtom som närvarar konstant (dysfori) och oförmåga att känna glädje 

(anhedoni) och det är intensiv ångest med minskat intresse för omvärlden. För att uppleva 

unipolär depression krävs tre av t.ex. följande symtom: viktminskning, sömnstörningar, 

energiminskning, förlorad livsglädje, hopplöshet eller gråt utan anledning. Utan anledning 

känner man sig ledsen.  

 Den andra gruppen är bipolär depression, som karakteriseras av växlande och 

återkommande maniska episoder och depressiva perioder och detta sker under minst en vecka 

(Skärsäter, 2010). De maniska episoderna innebär ett expansivt eller irritabelt tillstånd, 

emellanåt med hallucinationer. Hos dessa patienter kan det ibland förekomma ökad aktivitet 

eller att patienterna känner sig emotionellt oförmögna att ta kloka beslut. Patienterna blir 

oförmögna till emotion och kan inte resonera eller komma fram till intelligenta beslut. 

 Wasserman (2003) sätter fokus på nedstämdhet som är ett vanligt symtom på depression. 

Nedstämdhet kan förekomma i flera stadier i livet som, till exempel i tonårsåldern, i 

klimakteriet och vid pensionen. Nedstämdhet karakteriseras av känslor som oro, sorg och 

håglöshet för en kort period och att den oftast går över av sig själv (Faber, u.å.), medan 

depression uppstår när nedstämdheten går djupare och tar kontroll över det vardagliga livet 

(Psykologiguiden, u.å). Vid depression kan det uppstå antingen aptitlöshet eller tvärtom, 

överdriven aptit. Andra vanliga symtom är avsaknad av lust och motivation, dålig självkänsla 

och självförtroende, ångest, utmattning, huvudvärk samt yrsel. Förmågan eller viljan att 

relatera till andra människor kan försämras, med allmän misstänksamhet och minskad 

sexualdrift som följd. Tron och hoppet på en positiv framtid blir lidande. Självmordstankar 
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och tankar om döden är vanligt förekommande. Även rent fysiska symtom som rubbningar i 

menstruationen och förstoppning förekommer i vissa fall. Ottosson och Ottosson (2007) 

uppger att sömnstörningar är vanliga, vilka kan te sig som för tidigt uppvaknande, 

morgonångest, ihållande trötthet och försämrad kroppsmotorik.   

 Enligt Socialstyrelsen (2010) används det internationella klassifikationssystemet 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), som klassificerar 

depressionssymtom, för att ställa diagnosen depression. National Alliance on Mental Illness 

(NAMI, 2013) använder sig av symtomkategorier som patienten ska uppleva under 

tvåveckorsperioder för att kunna få diagnosen depression: ett av symptomen nedstämdhet 

eller minskat intresse/glädje samt fem av följande symtom under tvåveckorsperiod: 

värdelöshets- eller skuldkänslor, sömnstörning, viktminskning, brist på energi, psykomotorisk 

agitation, minskad koncentrationsförmåga och tankar om döden. 

 

2.3 Orsak till depression 

Enligt Wasserman (2003) finns tre faktorer som har betydelse vid utveckling av depression: 

biologiska, genetiska och psykologiska faktorer. Biologiska faktorer påverkar 

sinnesstämningen, i det centrala nervsystemet, där impulser via signalsubstanser såsom 

noradrenalin, serotonin och dopamin går till nervcellerna. En balans mellan dessa 

signalsubstanser är en förutsättning för psykisk hälsa medan brist, överskott eller obalans kan 

utlösa depression. Den genetiska faktorn är ärftlig och styr till viss grad förmågan att hantera 

stress (Ottosson & Ottosson, 2007).  Genetiska faktorer är t.ex. en hormonell obalans hos 

kvinnor och män i medelåldern. Cortisol som stresshormon visar en högre nivå hos 

deprimerade människor (Ydren, u.å.). Till andra genetiska faktorer räknas stress - 

sårbarhetsmodellen (Wasserman, 2003). Sårbarheten utrycks i form av ohälsa eller en typ av 

depression vid stressande händelser. Det är den biologiska kapaciteten, såsom extra och olika 

grad av känslighet som man ärver. Det är människornas reaktion på de olika stressmomenten 

och signalsubstansernas omsättning, som ger skillnader på varje individ (Wasserman, 2003). 

Den psykologiska faktorn inbegriper påverkan från individens sociala miljö såsom olika 

livshändelser, konflikter och negativa upplevelser (Ottosson & Ottosson, 2007). Upplevelser 

av ensamhet och isolering kan utlösa depression, liksom förluster och trauma från barndomen 

(Ydren, u.å.). Personliga egenskaper som bidrar till depression är dålig självkänsla och 

pessimistiska tankar.  
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2.4 Behandling vid depression 

Antidepressiva läkemedel ger oftast god effekt men kan medföra biverkningar i början av 

behandlingsperioden (Ottosson & Ottosson, 2007). En vanlig behandlingsmetod för 

depression är kognitiv beteendeterapi (KBT) tillsammans med antidepressiva läkemedel. KBT 

syftar till att lära patienten att hantera sin livssituation, besvärskänslor och beteende. Brown 

och Reynolds (2014) uppger att KBT är den depressionsbehandling som oftast erbjuds vid 

hälsobesök på psykiatriska enheter, t.ex. framförallt till kvinnor med förlossningsdepression, 

som kallas Post Natal Depression (PND). 

 En mindre vanlig behandling är elektrokonvulsiv behandling (ECT), som enligt Ottosson 

& Ottosson (2007) ger god effekt på funktionsförmåga och symtom via elektrisk konvulsivisk 

stimulering av hjärnan. En nackdel av denna behandling är stora minnesluckor, som dock är 

av övergående art (Skärsäter, 2010). Enligt Jelovac, Kolshus och McLoughlin (2013) ger ECT 

behandlingen en positiv effekt som är återfallsförebyggande och att många patienter är nöjda 

med behandlingen. I sitt arbete med depressionssjuka patienter med mildare depression 

(dystymi) som upplevts i minst två år, utför sjuksköterskan behandlingen via stöd och 

motiverande samtal (Aroseus, 2013). 

 

2.5 Stigma 

Begreppet stigma associeras med psykiska sjukdomar och innebär allmänhetens negativa 

attityder gentemot individer med psykiska sjukdomar (Bartonek, 2014). Enligt Bartonek 

(2014) innebär stigmatisering att de som upplever sig drabbade accepterar omgivningens 

fördomar och isolerar sig på grund av hot om kränkning eller diskriminering. Stigmatisering 

kan innebära att människor med depression undviker att söka psykiatrisk vård på grund av 

dåligt självförtroende, skamkänslor eller rädsla. Om arbetsgivare har okunskap eller fördomar 

om psykisk ohälsa kan de undvika att anställa personer med psykisk ohälsa 

(Socialpsykiatriskt forum, 2015). McCarthy och McMahon (2008) visar i en kvalitativ 

undersökning hur stigmatisering hindrar patienterna från att söka tidig vård och minskar deras 

förmåga att hantera sin livssituation.  

 

2.6 Omvårdnad vid depression  

Skärsäter (2009) menar att sjuksköterskans uppgifter inbegriper en helhetssyn på patientens 

livssituation. Syftet är att få ett sammanhang av patientens tillstånd och handlingsförmåga. 

Omvårdnadens mål blir att hjälpa patienten att få kontroll över sitt liv och 
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omvårdnadsåtgärderna blir att skapa en god strategi för känslomässig hantering av 

depressionen. Det fordras en vardaglig struktur som motsvarar patientens behov, som kost, 

motion och sömn, vilket förbättrar funktionsförmågan samt minskar de negativa tankarna hos 

patienten. Enligt Ottosson och Ottosson (2007) är det viktigt att sjuksköterskan i sin 

omvårdnad tillvaratar patientens egna resurser för att denne ska nå optimal hälsa. Schröder, 

Ahlström och Wilde Larsson (2006) genomförde en kvalitativ intervjuundersökning som 

behandlade patientens upplevelser med betoning på kvaliteten i psykiatrisk omvårdnad, att 

patienten vill uppleva empatikänslor och hopp från vårdpersonalen för att förminska 

skamkänslan över sin sjukdom. Känslorna som upplevs av patienterna vid snabb vårdkontakt 

var säkerhet, delaktighet och autonomi. Det viktigaste var ökad meningsfullhet och 

strukturering i det vardagliga livet. Vårdmiljön med lugnande atmosfär hade betydelsefull 

påverkan på patientens personliga välmående och integritet.  

 Jormfeldt & Svedberg (2014) säger att man inte kan eliminera de psykiatriska symtomen 

när en patient med psykisk ohälsa vårdas. Sjuksköterskan måste ge utbildningsstöd till 

patienten för att öka hans förmåga till utveckling av förståelse för sjukdomen, det måste också 

visas respekt och skapa en trygghetskänsla så att patienten kan berätta om sina egna 

upplevelser. För att främja patientens hälsoprocess måste sjuksköterskan ge hopp genom att 

öka patientens delaktighet. Sjuksköterskan kan se patientens problem för att identifiera 

depressionen och de bidragande faktorerna till det och hon kan främja patientens hälsa och 

leda till förbättring på livskvalitet. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) 

menar att sjuksköterskan bör vara helt medveten om sin vårdande roll vid mötet med 

patienten. Hon ska besitta tillräckligt med kunskap för att bemöta patienten på rätt sätt och 

vis. Öppenhet och förståelse är av stor vikt, liksom att visa patienten att han eller hon är en 

prioritet för sjuksköterskan. Sjuksköterskan som vårdar patienter som befinner sig i olika 

stadier av depression har ett stort ansvar, men även patienten själv har ett inflytande över sitt 

sjukdomstillstånd. Detta inflytande baseras på patientens motivation att bli frisk. 

 

3 Definition av begrepp 

Ordet upplevelse betyder en plötslig händelse, en känsla i människans själ som kan förändra 

livet och forma människor och som kan ge inspiration, eller något som man kan förneka för 

all framtid (Merriam webbster, dictionary, u.å). Det är en känsla som ger kvalitet i 

människans livsvärld.    
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4 Problemformulering 

Enligt WHO beräknas en tredjedel av jordens befolkning lida av depression. Sjuksköterskan 

bör ha en helhetssyn på patientens vårdsituation. Omvårdnadens mål är att hjälpa patienterna 

att ta kontroll över sina liv och att skapa en god strategi för hantering av depressionen. Det är 

viktig att sjuksköterskan förstår patientens upplevelse av att leva med depression. Patientens 

upplevelse och känslor av stigmatisering, leder till olika konsekvenser vid psykiatrisk 

sjukdom. En av de mest intressanta aspekterna med sjuksköterskans arbete är rollen att stötta 

patienter med depression oavsett vilken vårdnivå de befinner sig på. Inom sjukvården träffar 

sjuksköterskan i sin yrkesutövning patienter med olika bakgrund som lider av depression. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan genom utbildning och erfarenhet samlar kunskap om 

symtom och beteende samt hur patienten upplever känslan av att leva med depression.  

 

5 Syfte 

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

 

6 Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten som kommer att användas i resultatdiskussionen är begreppet 

livsvärld (Husserl, 2004). Livsvärlden kan kopplas till det vårdvetenskapliga 

konsensusbegreppet människa som överensstämmer med denna uppsats fokus på människan 

med depression. Enligt Husserl (2004) symboliserar livsvärlden den unika individens 

livsupplevelser. Sjuksköterskan kan använda sig av det fenomenologiska begreppet livsvärld 

för att underlätta beskrivning och analys av patientens upplevelser vid en bestämd 

livssituation eller individens synsätt på omgivningen och livet. Livsvärlden kan även hjälpa 

sjuksköterskan i bemötandet för att se, förstå och analysera patientens unika upplevelser. 

Sjuksköterskan utgår från patientens livsvärldsperspektiv för att ge optimal omvårdnad 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Sjuksköterskan kan även utgå 

från den existentiella hermeneutiken, som innebär att sjuksköterskan kan läsa de yttre 

sensoriska kännetecknen som patienten visar. Dessa tecken möjliggör en djup tolkning och 

förståelse om patientens problem, upplevelser, värderingar. Dahlberg (2014) säger att det 

vårdvetenskapliga begreppet livsvärld, inkluderar förståelse för livet hos varje person som en 

unik händelse i relation till människans uppfattningar i livet. Den innefattar samverkan med 

andra individer och händelser som påverkas av människan. 
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 Livsvärlden symboliserar människans upplevelser, eftersom livsvärlden ger förståelse om 

jaget och omgivningen. Livsvärlden belyser en privat, inre värld och är det som 

sjuksköterskan vänder sig till vid möten med patienter (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Patientens livsvärld är en individuell och personlig värld som handlar om att inse, 

uppmärksamma, beskriva och analysera patientens dagliga existens och världen såsom den 

upplevs av honom. Sjuksköterskan måste förstå patienten för att upprätthålla dennes mentala 

hälsa utifrån den enskildes eget perspektiv. Utifrån vårdperspektivet är det viktigt att 

observera hur patienten upplever sin vardag och hur den påverkas av sjukdomen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Detta innebär att stödja patientens val, som bör riktas mot att förbättra 

patienten hälsa. Patientens livsvärld utgör grunden av hälsoprocessen, som har syftet att 

återställa livskraft och balans i vardagen. 

 

7 Metod  

Den metod som användes är litteraturöversikt med vetenskapliga artiklar av kvalitativ design 

som granskats, enligt Friberg (2012). Litteraturöversikten bygger på en problemformulering 

som berör det valda området. Litteraturöversikten använder sig av ett analytiskt och 

strukturerat arbetssätt i sin beskrivning av data, och ger kunskap om ämnet som studeras. 

 

7.1 Datainsamling  

Aktuella databaser var Cinahl, PubMed och PsycINFO. Sökbara ord var depression, major 

depression, nurse, nursing, experiences, patient experience, health-care, qualitative study, 

nursing care, men health och older people. Artiklarna som valdes var relevanta till syftet och 

uppfyller kriterierna för vårdvetenskaplig forskning.  

 

7.2 Urval 

Urvalskriterier var full text, peer reviewed, abstract, references, English och publiceringsår 

2000-2015. Begränsningar var att artiklarna endast skulle handla om unipolär depression och 

visa patientens upplevelser av sjukdomen. Ingen ålders- eller könsbegränsning förekom. 

Geografisk begränsning var västländer med liknande omvårdnadssystem. Totalt tio artiklar 

identifierades (se bilaga 1). Artiklarna kvalitetsgranskades vad gäller hela 

forskningsprocessen för att stärka validiteten och reliabiliteten eller trovärdigheten, enligt 

Wallengren & Henricson (2014). De inkluderade kvalitativa artiklarna undersöktes för att 
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kontrollera om de höll god vetenskaplig kvalitet. Vid kvalitetsgranskning undersöks flera 

aspekter, både artikelns resultat och resonemanget som ledde till resultatet. 

 

7.3 Dataanalys 

Analys av artiklarnas resultat gjordes i enlighet med Friberg (2012). Först lästes artikeln ett 

par gånger för att få full förståelse av innehåll och sammanhang. Relevanta artiklar 

sammanfattades i en matris (se bilaga 2). Därefter jämfördes artiklarna och kategoriserades 

utifrån likheter och olikheter i resultatdelen (Friberg 2012). Sedan skapades tema och 

undertema enligt innehållets sammanhang.  

 

8 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) är det författarnas ansvar att använda endast etisk prövade 

artiklar i resultatet. Enligt Vetenskapsrådet (2013) är det forskarens etiska ansvar att 

forskningen är av god kvalitet och moraliskt godtagbar. Det finns också tvingande regler och 

föreskrifter inom forskarens arbetsområde som måste följas. Sättet att säkerställa etisk 

granskning innebär fokus på tre punkter: a) att de valda artiklarna är vetenskapliga och att 

metoden som forskarna har valt ska ge svar på syftet, b) att etiska problem som undersöks är 

aktualiserade och att deltagarna inte utsattes för risker eller obehag och deltog frivilligt, c) att 

deltagarna får en god och etisk acceptabel information om forskningsprojektet och den 

samlade och analyserade informationen är adekvat, aktuell och etiskt godtagbar (Infovoice, u. 

å.). Översättningen av akademisk engelska gjordes med hjälp av webbordbok för att 

säkerställa rätt uppfattning av innehåll och begrepp. Författaren var införstådd med att det 

förekom en risk för osäker tillförlitlighet, om inte artiklarna var etiskt granskade. Författaren 

valde då att endast använda de artiklar i resultatet som hade ett etiskt tillvägagångssätt i 

utförandet.  

 

9 Resultat 

Analysen av resultatet presenteras utifrån tre huvudteman, som belyser patientens upplevelse 

av depression, vilket är studiens syfte. 

 Det första huvudtemat är Individens upplevelse i början av sjukdomsperioden, med tre 

underteman: Ensamhet och isolering, Praktiska konsekvenser och Upplevelse av värdelöshet. 

Det andra huvudtemat är Upplevelser i mitten av sjukdomsperioden, med två underteman: 

Smärta och lidande och Känslor av skuld och skam. Det tredje huvudtemat är Upplevelser i 
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slutet av sjukdomsperioden, med tre underteman: Stigmatisering, Upplevelsen att leva med en 

förändrad identitet och Strategier vid återhämtning. 

 

9.1 Individens upplevelse i början av sjukdomsperioden 

9.1.1 Ensamhet och isolering  

Många patienter hade inte fått någon förklaring av vad depression är innan diagnosen ställdes. 

Avsaknaden av förklaring medförde känslor av obehag för att patienterna inte klarade av 

vardagen på ett normalt sätt (Hedman Ahlström et al., 2010; Allan & Dixon, 2009; Stigsdotter 

Nyström & Nyström, 2007). 

 Flera personer med depression beskrev en upplevelse av obegriplighet, inre kaos och 

förvirring i början av depressionen (Stigsdotter Nyström et al., 2007).  Patienterna ville dela 

sina upplevelser med andra människor, men det var svårt att uttrycka sig och sätta ord på sina 

känslor och sitt lidande. Rice, Grealy, Javaid och Serrano (2011) beskrev kvinnors upplevelse 

av att leva med närstående utan depression, och att en sådan livssituation skapade ensamhet 

och distansering från omvärlden. Kvinnorna visade avundsjuka mot friska människor 

eftersom de själva var missnöjda med sina liv. Denna avundsjuka bidrog till ytterligare stress 

och sorg. Isoleringen ledde de till att kvinnorna fokuserade desto mer på sin smärta och de 

malande tankeprocesserna kring depressionen. Sociala kontakter och relationer saknades eller 

blev lidande. Andra människor upplevdes leva i en annan värld, en värld som var ouppnåelig 

för patienten. Utan tillgång till sociala kontakter isolerades dessa kvinnor från verkligheten 

och fick inte uttryck för sina negativa tankar och besvärande känslor. 

 Patienterna upplevde avsaknad av energi och brist på motivation, exempelvis på 

morgonen, då de ville sova bort tiden. Isoleringen av patienterna gav en upplevelse av att 

ingen kunde se eller höra dem (Oliffe et al., 2013). Koncentrationssvårigheterna medförde 

oro, ensamhet, ilska, hopplöshet och sorg (Oliffe et al., 2013; Clarke & van Amerom, 2008). 

Depressionssymtomen stärktes allt eftersom sjukdomen ökade sitt inflytande över 

patienternas liv, men trots det slutade de aldrig att kämpa för ett tillfrisknande, även om de 

inte kunde se någon utväg (Clarke & van Amerom, 2008; Rhodes & Smith, 2010). 

Sjukdomsperioderna växlade mellan förbättring och perioder av nedstämdhet (Clarke & van 

Amerom, 2008). 

Många patienter uppgav att de kände ensamhet och isolering från omgivningen, eftersom 

de var berövade förmågan att ta egna initiativ (Stigsdotter Nyström & Nyström, 2007; 

Hedman Ahlström, Skärsäter & Danielson, 2010). Allan och Dixon (2009) beskrev att de 
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äldre kvinnornas självförakt var en orsak till att de drog sig undan omvärlden och 

kommunikationen med närstående var mycket begränsad. På grund av ensamheten och det 

dåliga självförtroendet kunde de inte ha någon bra kontakt med familj och vänner. Att hålla en 

känslomässig distans var för dem helt naturligt, och på detta sätt dolde de sin depression.  

 

9.1.2 Praktiska konsekvenser  

Poslusny (2000) beskrev att kvinnorna hade det svårt att hitta specifika orsaker till 

depressionen, men de kom till vissa insikter gällande upprepande mönster i sina berättelser. 

Det fanns många faktorer som bidrog till deras mentala kollaps, bland annat bekymmer med 

hur de skulle klara av att sköta hushållet, barnen och familjen, vilket medförde betydande 

stress och ihållande oro. Den känslomässiga upplevelsen var ofta kopplad till ekonomiska 

svårigheter, något som särskilt drabbade ensamstående kvinnor. Många av dessa kvinnor 

väntade under ovisshet på att få hjälp av sina föräldrar eller försökte hitta ett mer lämpligt 

arbete. För dem fanns en extra utmaning i att axla föräldrarollen som ensamstående. Den 

förlorade tron på livets mening ledde till att patienterna inte förmådde att ta hand om sig 

själva, med försämrad personlig hygien och ohälsosam kostföring som följd (Hedman 

Ahlström et al., 2010; Oliffe et al., 2013). 

 

9.1.3 Upplevelse av värdelöshet     

Hedman Ahlström et al. (2010) berättade om en ond cirkel för människor med låg självkänsla, 

med upplevelser som värdelöshet, otillräcklighet, hopplöshet, trötthet, osäkerhet och negativa 

tankar. Den dominerande känslan var rädslan att skadas i en situation som upplevdes som 

ohanterlig. Poslusny (2000) beskrev kvinnors destruktiva tankar, känslor av rädsla och 

bristande hantering av situationer då de var mitt inne i sina karriärer. Deras tankar 

accepterades inte av andra, då de inte såg några rimliga förklaringar till dessa.  

 En genomgående upplevelse under depression har beskrivits som låg självkänsla och en 

förändrad självbild (Hedman Ahlström et al., 2010; Poslusny, 2000; Skärsäter, Dencker, 

Bergbom, Häggström & Fridlund, 2003; Stigsdotter Nyström & Nyström, 2007). Hedman 

Ahlström et al.(2010) beskrev patienternas upplevelser från föräldrarnas perspektiv, hur 

familjelivet hjälpte patienterna och gav dem trygghet och gemenskap i hemmet. Samtidigt 

kände sig patienterna osäkra och instabila, att de inte kunde hantera vardagliga rutiner och att 

de var en börda för sina familjer, vilket gav upphov till en känsla av att vara värdelös. 

Familjen kunde dock strukturera deras liv och ge stöd och hopp inför framtiden och 
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återhämtningen. Patienterna hade inga förhoppningar av att livssituationen skulle förändras 

och de upplevde sin depression som en känsla av att befinna sig mellan livet och döden. De 

hade svårigheter i att fatta beslut på grund av dålig självkänsla och självförakt. Det var svårt 

för patienterna att bygga upp sin värdighet(Stigsdotter Nyström och Nyström, 2007). 

Poslusny (2000) angav kvinnornas upplevelser av depression som en källa till låg självkänsla 

och en förändrad självbild. Även där fanns känslan av att vara värdelös, något som bidrog till 

negativa tankar. Självföraktet fick kvinnorna att tro att andra människor tyckte illa om dem 

(Allan och Dixon, 2009). 

 

9.2 Upplevelser i mitten av sjukdomsperioden 

9.2.1 Smärta och lidande  

Ett faktum som framkom är att depression är svårt för utomstående att förstå och relatera till 

(Stigsdotter Nyström & Nyström, 2007). Det psykiska lidandet uppfattades som ett kroppsligt 

sådant, vilket väckte känslor av att inte kunna släppa den ohanterliga smärtan, som beskrevs 

mer som maktlöshet än fysisk smärta. Lidandet gällde såväl män som kvinnor och upplevdes 

som så övermäktigt att döden var den enda utvägen. De kände isolering i sitt lidande, som ofta 

var närvarande utan tårar, med en smärta i form av stor sorg. För patienterna var det viktigt att 

upprätthålla de vardagliga rutinerna, utan vilka de glömde bort viktiga sysslor på grund av oro 

och avsaknad av förmåga att hantera dessa (Skärsäter et al., 2003; Hedman Ahlström et al., 

2010). Patienterna använde olika strategier för att hantera symtomen och minska lidandet 

(Skärsäter at al., 2003). Poslusny (2000) rapporterade att många vände sig till droger som en 

form av självmedicinering för att dämpa sitt lidande. Tankar om självmord upplevdes av 

patienter som en samvetsfråga, eftersom det framkallade skuldkänslor och smärta hos vänner 

och familj (Stigsdotter Nyström & Nyström, 2007). Patienterna uppfattade livet som en evig 

kamp mellan död och liv, där lidandet orsakades av att sambandet mellan kropp och själ inte 

fungerade (Rhodes & Smith, 2010). Poslusny (2000) belyste kvinnornas smärta och dåliga 

självkänsla, vilka bottnade i kvinnornas uppväxt under fattigdom och med kaotiska 

familjeförhållanden. Många kvinnor hamnade i ett destruktivt spår av missbruk, sexuella 

övergrepp och hot. Samhällets bristande resurser och otillräckliga vårdalternativ, bland annat 

gällande psykiatriska kliniker, ledde till upplevelser av depression. Fysisk smärta blev en 

integrerad del av dessa kvinnors depression. 
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9.2.2 Känslor av skuld och skam 

Äldre kvinnor upplevde sin depression som skuld och skam rotad i misslyckanden i tidigare 

livssituationer, till exempel skilsmässa (Allan och Dixon, 2009). Kvinnorna kände självförakt; 

de överväldigades av känslor och gömde sig från omvärlden och kampen i det dagliga livet. 

Det var viktigt för dem att visa för vänner och familj att de hade sin situation under kontroll. 

En kvinna uppgav att hon kände skam för den person hon blivit på grund av depressionen 

(Allan & Dixon, 2009). Skam- och skuldkänslor uppstod både för patienterna riktat mot sig 

själva och mot andra människor, och detta beskrev patienterna som ett svaghetstecken och 

som ett personligt misslyckande i kampen mot depressionen (Hedman Ahlström et al., 2010). 

Skuldkänslor kopplades till ökat sömnbehov, vilket ledde till en påfallande trötthet som 

påverkade patientens sociala liv (Hedman Ahlström et al., 2010). Stigsdotter Nyström och 

Nyström (2007) visade att dessa deprimerade individer med skuldkänslor för sin sjukdom 

orsakade lidande för sina närstående, eftersom de blev inneslutna i sig själva och uteslutna för 

närstående. Poslusny (2000) beskrev kvinnornas upplevelse av frustration och skam över att 

de inte kunde förstå sitt känslomässiga tillstånd och att de inte kunde förklara vad deras 

depression berodde på, vilket ledde till ett negativt bemötande från andra människor. 

Kvinnorna hade känslan av att de var annorlunda och det resulterade ofta i utanförskap från 

familj och vänner. Rice et al. (2011) belyser kvinnornas skam över fördomarna från andra och 

att detta hade en hämmande effekt på kvinnorna. Samhällets värderingar och normer av 

människors kommunikation skapade ytterligare oro hos kvinnorna. Nedlåtande reaktioner och 

uppfattningar från andra ledde till svårigheter för kvinnorna att uttrycka sina känslor.  

 

9.3 Upplevelser i slutet av sjukdomsperioden 

9.3.1 Stigmatisering 

De valda studierna belyste stigmatisering genom individens socialisering av stereotyper och 

föreställningar (Repstad, 1998/2005). Detta resulterade i stigmatiserade patienter som 

analyserades utifrån ett sociologiskt perspektiv med roller, normer och förväntningar, genom 

vilket man försökte förstå hur stigmatiseringen uppstod, motverkades, eller sågs som falska 

stereotypa uppfattningar.  

 De flesta studierna beskrev en skuldbeläggande tendens hos omgivningen runt personer 

med depression och skillnaden mellan yttre och inre stigmatisering belystes i resultatet 

(Hedman Ahlström et al., 2010; Allan & Dixon, 2009; Stigsdotter Nyström & Nyström, 

2007). Poslusny (2000) talade om kvinnors stigmatisering som baserades på deras rädsla och 
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osäkerhet gällande människors åsikter om dem. De blev isolerade från vänner och 

familjemedlemmar på grund av depressionen. Det var uppenbart att depressionen på ett 

negativt sätt påverkade kvinnornas uppfattning av depression och deras förmåga att lita på sig 

själva och andra människor(Allan & Dixon, 2009). Kvinnorna kände sig övergivna, ensamma 

och tvungna att dölja sin depression (Allan & Dixon, 2009). De äldre kvinnorna valde att 

förtränga sin depression för att undvika stereotyper och fördomar från samhället, vilket ökade 

belastningen på kvinnorna eftersom de tog till sig dessa fördomar. En äldre kvinna var osäker 

på sin depressionsdiagnos och undrade om det fanns någon mening i att fortsätta 

behandlingen med antidepressiva läkemedel. Detta kan härledas till stigmatisering på grund 

av samhällets negativa uppfattningar av depression.            

 

9.3.2 Upplevelsen att leva med en förändrad identitet 

Oliffe et al. (2013) fokuserade på männens oro vid arbetslöshet. Arbetet värderades starkt, 

eftersom det sågs som ett hjälpmedel mot depression. Arbetet hade en betydelsefull driftkraft, 

och gav män ett upplyft i vardagen. Det var också en viktig faktor i att förhindra social 

isolering. Män tenderade att hemlighålla sin sjukdom för att upprätthålla denna struktur och 

känslan av prestation i yrkeslivet vilken är starkt kopplad till självkänslan.       

 Identitetsförändringarna berörde både de fysiska och de psykiska tillstånden. Patienterna 

upplevde sin sjukdom som en tjuv som stal deras liv, eftersom de inte kände sig behövda och 

på så sätt inte levde upp till andras förväntningar(Hedman-Ahlström et al., 2010). De 

upplevde sämre självförtroende med ökat behov av social kontakt. De hade en försämrad 

självkänsla och såg sig själva som odugliga, värdelösa, otillfredsställda, osäkra och 

förolämpade av andra. Utomstående tenderade att bara se den glada fasaden som personerna 

med depression försökte att upprätthålla utåt, och inte individen och lidandet bakom. 

Kvinnorna hade varit tvungna att dölja sig bakom en mask och hålla sina känslor för sig 

själva, då de inte vågade tala om dessa. Negativa erfarenheter av livshändelser skapade en 

känsla av misslyckande, och kvinnorna kände sig otillräckliga, oälskade och skämdes. 

Eftersom det inte gick att kontrollera dessa känslor ledde till den personlighetsförändring som 

kvinnorna genomgått (Allan & Dixon, 2009). 

 

9.3.3 Strategier vid återhämtning   

Nunstedt, Nilsson, Skärsäter & Kylen (2012) beskrev hur kvinnorna lärde sig att hantera sin 

vardag och bli mer observanta om positiva och negativa saker. De utvecklades, övergav 
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gamla attityder och hittade nya sätt att hantera vardagen. Därmed fick de känslan av ökad 

självkontroll. Denna inre styrka hjälpte dem att förbättra sina liv och att gå vidare. De började 

att återhämta sig från depressionen och satte gränser mellan dem själva och andra människor i 

deras liv. De fick ökad kunskap om depression och hur de ska hantera situationen, vilket 

minskade känslorna av skuld och skam. Föräldrar som var närvarande och stöttande tenderade 

att visa förståelse för depressionen och försökte hjälpa till (Hedman Ahlström et al., 2010). 

De upprätthöll en struktur i kaoset och ingav hopp om en ljusare framtid efter depressionen. 

Föräldrarna kände sig å sin sida värdefulla för sin insats för de sjuka i familjen (Hedman 

Ahlström et al., 2010). Skärsäter et al. (2003) belyste kvinnornas strategier för att hantera sina 

depressiva symtom. De använde olika aktiviteter som motion, musik, läsning, målning samt 

massage- och hypnoterapi. Det var deras sätt att återta kontrollen över sina vardagliga rutiner. 

Det var viktigt för dem att ha en meningsfull sysselsättning.  En annan strategi var att samtala 

med vårdpersonal och vänner och att ta emot socialt stöd, och om vad som besvärade dem. På 

detta sätt kände de sig delvis avlastade från den tunga bördan som depressionen utgjorde 

(Skärsäter et al., 2003). Individernas upplevelse av delaktighet och gemenskap var viktig för 

att de skulle känna sig tillräckliga. De fick stöd från familj och information från vårdpersonal 

om sjukdomen och dess konsekvenser, vilket hjälpte dem att ta sig ur sjukdomen och att 

känna hopp om återhämtning (Skärsäter et al., 2003). Enligt Poslusny (2000) påverkade 

kvinnornas ensamhet, med lågt självförtroende och sänkt självkänsla som följd, deras 

livskvalitet negativt.  En del av kvinnorna distanserade sig från sina sociala nätverk, vilket 

ledde till utanförskap. De kämpade dock fortfarande för att förstå sin situation, genom att 

bejaka sina känslor. De försökte hitta något som betydde mycket för dem, och där var det 

bland annat musiken som gav hopp om framtiden. Symfonier gav dem en känsla av säkerhet 

och positivitet i de sociala relationerna och det gav de bästa förutsättningar inför framtiden.  

 Enligt Hedman Ahlström et al. (2010) var patienternas hopp om framtiden kopplade till de 

starka band som fanns mellan dem och deras familjer, något som reducerade benägenheten till 

självmordstankar. Patienternas förmåga att hantera och strukturera upp sin vardag hjälptes av 

att de fick socialt stöd och professionell hjälp med att hantera depressionen och se den som en 

sjukdom snarare än ett personligt misslyckande (Skärsäter et al., 2003). Patienterna satte sina 

erfarenheter av depressionen i ett större perspektiv genom att reflektera över sina liv, vilket 

medförde förbättrad framtida hälsa. Denna reflektion ledde till ökad personlig styrka och ett 

ansvarstagande för återhämtningen och därmed en förbättrad livssituation. Patienterna började 

planera och leva i nuet och kände tacksamhet för de positiva förändringarna i sina liv. 

Skärsäter et al. (2003) karaktäriserade kvinnornas sjukdomsperiod som en möjlighet att 
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reflektera över deras historia och att därefter göra förändringar. Detta gav kvinnorna 

möjligheten att sätta sin depression i ett större sammanhang, vilket bidrog till en större 

framtidstro och att meningen med livet återfanns. Därmed kunde kvinnorna möta framtiden 

med ökad tillförsikt, och de blev inspirerade att använda vissa strategier för att främja sin 

personliga utveckling. En erfarenhet som kom ur sjukdomen var att de kunde lära känna sig 

själva bättre och i och med det få hjälp att återhämta sig.   

 Nunstedt et al. (2012) undersökte individens förståelse av depression och perspektiv på den 

egna situationen. Patienterna fick mer förståelse för sig själva och en ökad upplevelse av att 

kunna hantera sjukdomen. Några av patienterna berättade om händelser under 

sjukdomsperioden som påverkade dem och som ledde till en vändpunkt i deras liv. De var 

medvetna om att depressionen utgjorde ett hinder i deras liv, men tack vare att de hade gått 

igenom sjukdomen fick de nya insikter som gav dem en känsla av lycka och mening med att 

fortsätta strävan mot ett bättre liv. Nunstedt et al. (2012) beskrev patienternas uppfattning av 

depressionen, hur de kunde hantera vardagen med de strategier som de använde. Den 

viktigaste faktorn var patienternas upplevelse av att inte vara ensamma och möjligheten att 

jämföra sin situation med andras symtom och erfarenheter. Patientens förståelse för sin 

depression ökade genom skriftligt eller muntligt uttryck av sina problem vid kommunikation 

med andra. Förståelsen för depressionen ökade när patienterna gick i psykoterapi, vilket oftast 

inte ledde till återfall. De reflekterade av olika anledningar över sin depression i syfte att 

förstå sjukdomen. I det fallet var deras initiativförmåga att även söka information om 

depression på internet och i böcker av stor vikt. Enligt Nunstedt et al. (2012) fick patienterna 

tröst av att möta andra människor med depression och jämföra sina upplevelser med dem. 

Detta utgjorde en bekräftelse att de inte var ensamma om sina upplevelser och att det fanns 

andra människor i samma svåra situation som dem. 

 

10 Diskussion 

10.1 Metoddiskussion 

De databaser som användes var Cinahl Complete och PsycINFO. Användningen av endast två 

databaser i litteraturöversikten kan ses som en svaghet, då det inte kan uteslutas att det 

begränsade urvalet av artiklar påverkat studiens resultat på grund av en relativ brist på aktuell 

forskning. För ett bredare perspektiv på patientens upplevelse av depression användes 

västländer med syftet att göra levnadsförhållandena jämförbara och på så sätt säkerställa 

överförbarheten mellan olika grupper och situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 
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2012). En nackdel var att det förekommer olikheter i struktur och funktion i hälsovården, t.ex. 

i USA.  

Kvalitativa metoder i artiklarna för resultatet bedömdes vara lämplig för studiens syfte 

eftersom de fokuserar på förståelse av upplevelsen (Forsberg & Wengström, 2013). En fördel 

med den kvalitativa metoden är att den bidrar till en fördjupad förståelse inom de olika 

attityderna och livsstilsmönstren. Det är en utmaning att på ett kvalitativt sätt granska 

patienternas beteende och deras upplevelser vid olika tillfällen. En nackdel med kvalitativa 

artiklar är en relativ avsaknad av bredd i forskningsprocessen och dataunderlaget. Med detta 

menas att resultatet grundas på ett förhållandevis litet antal individer och på ett stort antal 

variabler jämfört med kvantitativa artiklar. En fördel med den kvalitativa metoden är att 

resultatet går på djupet av forskningsproblematiken och frågeställningarna gällande specifika 

kontexter. 

Resultatet grundades på tre teman och åtta underteman; temakategoriseringen blev stundvis 

komplicerad då det fanns resultat som överensstämde med två eller tre underteman samtidigt, 

och eftersom depression ses från olika perspektiv och därför medgav olika resultat i olika 

artiklar.  

En svaghet är att bara en person har läst och analyserat artiklarnas innehåll. Detta kan 

påverka tolkningen av artiklarnas riktighet och relevans för litteraturöversikt.  

 

10.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva patientens upplevelser av att leva med depression. I resultatet 

framkom känslomässiga upplevelser från djupet av själen, där depressionen är belägen.  

Depression gav hos patienter upphov till dålig självkänsla och begränsade deras förmåga att 

klara av det vardagliga livet, vilket förändrade deras livsvärld. I början av 

depressionsförloppet kändes depressionen overklig för patienterna, och de hade svårt att förstå 

det som drabbade dem. De moderna bekvämligheterna och det välstånd vi åtnjuter i 

västvärlden utgör ingalunda en garanti för att vi ska må bra och slippa depression. För att 

hjälpa patienten att förstå sin situation ställer sjuksköterskan öppna frågor som 

uppmärksammar patientens tillstånd, så att denne kan börja förstå hälsans betydelse genom 

sin personliga livsvärld. Depression innebär ett tillstånd av uppgivenhet och inre konflikt, att 

själen saknar frid. Med detta menas att man skapar egen strategi för återhämtning som är 

individanpassad, eftersom det baseras på personens egenskaper. I resultaten framgår att 

närståendes närvaro var viktigt för patienter som led av depression, eftersom familj och 
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vänner entusiasmerar och aktiverar de krafter hos patienten som han själv inte visste att han 

hade.  

 Patienternas livsvärld ändras på ett negativt sätt under depressionen, på grund av deras 

negativa tankar och uppfattningar av sig själv och om omvärlden, vilket gör att de känner sig 

annorlunda än andra och de inte vågar jämföra sig med friska personer. Detta utanförskap 

medför förvisso vissa positiva aspekter, då patienterna är tvungna att själva hitta sätt att 

hantera sin ensamhet, isolering och stigmatisering samt att skapa olika strategier för att kunna 

hantera sitt hälsotillstånd. Deras livsvärld ändras kontinuerligt under alla perioder av 

sjukdomens utveckling. Det är patienternas upplevelse som är i fokus, och deras livsvärld som 

påverkar deras omvärld. Patienternas livsvärld upplevs alltid i relation till något annat subjekt, 

till exempel kollegor, närstående och familjen. Patienternas tankar och känslor visar sig på ett 

annat sätt på grund av deras livsvärld, som de aldrig kan undslippa. Patienternas livsvärld 

innebär en stor mental ansträngning som ofta framställer en negativ självbild av dem själva. 

Som unika individer har patienterna ett medvetande som uppfattar och kan förutse 

livsvärlden, och en intention som resulterar i att de ibland inte är villiga att ta emot eller söka 

psykiatrisk vård, och som kan hindra benägenheten att anamma ett nytt perspektiv.  

 I början av sjukdomsperioden var människorna ovetande om vad som hände med dem och 

varför, vilket skapade negativa och destruktiva känslor av osäkerhet och svaghet. Patientens 

negativa känslomässiga upplevelser av svaghet och orkeslöshet, vilka påpekades av 

närstående, vänner och familj eller vårdgivande personal, gav negativ påverkan, vilket gjorde 

att patienterna drog sig undan. Detta resultat relaterar till en studie av Barney, Griffiths, 

Christensen & Jorm, (2009) där patienterna upplevde fördomarna och självföraktet som ett 

hinder för att söka hjälp. Patienterna ville inte visa sin svaghet, t.ex. oförmågan att hantera 

sina liv, eftersom de var rädda att erkänna för sig själva och andra att de har ett problem.  

 

10. 2.1 Känslor av värdelöshet, skam och skuld 

Att känna sig värdelös kan komma ur ett missnöje med den egna prestationen, minskad 

självkänsla, negativ självuppfattning och överdriven internalisering av andras reaktioner och 

beteenden. De allra flesta patienter behöver en motiverande kraft som för att stimulera deras 

inre balans. En del mår bättre när de presterar väl på jobbet eller helt enkelt om deras vardag 

fungerar väl. Men i vissa fall kan de känna sig olyckliga även om detta är fallet, för att de 

upplever sig sakna något i sitt liv. För sådana personer var avståndet mellan lycka och 

nedstämdhet oerhört stort, vilket förvärrade depressionen. Hopplöshet var ett tillstånd som 
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kännetecknades av en känsla av förtvivlan, hjälplöshet och frustration. Känslan kunde uppstå 

på grund av olika sjukdomar.      

 En sjuksköterska som arbetar på en psykiatrisk avdelning bör besitta en hög nivå av social 

intelligens, eftersom patienters depression ofta är en följd av problem som är av social 

karaktär (Vårdförbundet och Psykiatriska riksföreningen, u. å). Dessa sociala problem 

avspeglas i familjeförhållanden och social isolering. I sjuksköterskans omvårdnadsroll ingår 

också kontakt med patientens familjemedlemmar och bidrar till att patienten anpassar sig till 

komplexa förhållanden. Vid omvårdnad i en psykiatrisk enhet bör sjuksköterskan ha 

genomgått utbildning i fenomenologisk kommunikationsförmåga och ha goda teoretiska 

kunskaper inom psykologi och psykoterapi. Hon ska också ha en hög grad av empati, 

vänlighet och ett hjälpsamt förhållningssätt. Depressiva tillstånd dikterar ett specifikt 

beteendemönster, vilket det åligger patienten att motstå (Vårdförbundet och Psykiatriska 

riksföreningen, u. å). Patienten bör göra den exakta motsatsen till de impulser som 

depressionen ger upphov till. Till exempel är det bättre att undvika negativa beteendemönster 

genom att inte göra någonting alls än att falla tillbaka i dessa mönster. Det är viktigt för 

patienten att komma ihåg att depression är ett tillfälligt tillstånd och att det finns många sätt 

att lindra den på. Känslor som skam, skuld och social isolering är något man bör ta som ett 

symptom på depression, inte något som speglar fakta gällande personen. Till skillnad från 

skuld är skam en intensiv känsla av otillräcklighet, underlägsenhet eller självförakt, då man 

önskar att man kunde dölja sig eller försvinna. Den mest ångestfyllda aspekten av skam var en 

djup känsla av avstånd och separation – både från sig själv och från andra.  

Under mitten av sjukdomsperioden gick depressionssjukdomen in i ett vidareutvecklat 

stadium av negativa upplevelser. Dessa fördjupade känslomässiga upplevelser drabbar 

patienterna, och deras besvikelse för att de inte fick någon förståelse av sina närstående 

personer föranledde känslor av smärta, lidande, skuld och skam. Resultatet handlar om 

patienternas utvecklingsproblem gällande depression och olika sätt att utveckla stödjande 

metoder. Livsvärlden som presenteras i artiklarna bidrar till att skapa en bättre förståelse för 

patientens depressionsproblematik. Barney, Griffiths, Christensen och Jorm (2009) beskrev en 

ökad allvarlighetsgrad av negativa depressions känslor såsom värdelöshet och ökad känsla av 

skuld som baserades på olika närståendes åsikter att depression var en psykisk sjukdom, vilket 

borde kontrolleras. Dessa negativa känslomässiga upplevelser bekräftar mitt resultat. Detta 

belystes via patienternas negativa känslor av skam, som angrep självrespekt och värdelöshet, 

vilket gav en sänkt självkänsla. De upplevde också likgiltighet till livet och samt en 

känslomässig skuld till sin familj som utgjorde ett lidande. Detta baserades på patienternas 
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upplevelse att deras tillstånd betraktades av utomstående som självförvållat. De ansågs vara 

svaga för att de inte var önskvärda att umgås med och ansågs utgöra ett hot för de friska.  

Fernandes, Duberstein, Paterniti, Cipri, Kravitz och Epstein (2012)  bekräftar också 

resultatet. De belyste en nackdel med kontakten med närstående uppstod: i stället för stöd och 

uppmuntran mötte patienterna motstånd och avvisande beteende från närstående vid försök att 

prata om sjukdomen. För de anhöriga utgjorde depressionen ett tabubelagt ämne som de helst 

undvek att diskutera. Det finns även aspekter som motsäger resultatet: att patienterna försökte 

att dölja sin sjukdom genom att upprätthålla en fasad av välmående och funktion, något som 

ses av patienterna som en emotionellt påfrestande men ofta nödvändig åtgärd (Fernandez et 

al., 2012). 

 

10. 2.2 Stigma  

De valda vetenskapliga artiklarna belyser endast vissa aspekter av patienternas upplevelser av 

depression och deras livsvärld. Upplevelserna av stigmatisering är inte förknippade med 

livsfara, vilket är ett positiv tecken på att patienterna kan leva en längre period av sitt liv med 

depression. För sjuksköterskan är det viktigt vid patientbemötandet att se patienten som en 

unik personlighet med egna erfarenheter och att på så sätt skapa en optimal förståelse av 

patientens livsvärld och få en fullständig inblick i patientens syn på sitt tillstånd. Här visas hur 

patienterna upplever allmän stigmatisering, hur de stigmatiserar sig själva och hur 

allmänheten stigmatiserar dem. 

 Upplevelsen av stigmatisering hos patienterna framträdde ofta i studierna. Oftast var 

depression en sjukdom omgärdad av fördomar, vilket ledde till stigmatisering och social 

isolering. Stigma beskrevs som en länk i kedjan av åtgärder och konsekvenser, och gjorde att 

människorna kände sig annorlunda. När medicinen som vetenskap inte tar hänsyn till 

patienten som person bidrar den indirekt till stigmatisering, via den metod av klassificering 

som skapas inom ramen för diagnos och behandling. Människan är då bara ett objekt för 

klassificering, vilket inte baseras på patientens personlighet, känslor och tankar, utan i stället 

på patientens sjukdomstillstånd. Stigmatiseringen omfattade alla människor med psykiska 

hälsoproblem, eftersom tanken på psykiska sjukdomar i sig skapar en negativ uppfattning hos 

andra människor, som således tenderar att vilja distansera sig från psykiskt sjuka på grund av 

oskrivna normer eller farhågor. Alla dessa upplevelser förekommer i patienternas vardagliga 

liv och att dra sig undan är bara det första steget vid utsatthet för stigmatisering. Detta är en 

process där det emotionella tillståndet eskalerar och stor vikt läggs på allt som har att göra 
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med deras livsvärld. Detta innebär att en person som utsätts för isolering är betydligt mer 

känslomässig än vanligt. 

 Under slutet av sjukdomsperioden upplevde patienterna med depression en svår 

stigmatisering med rot i den negativa inverkan från utomstående. Detta ledde till en förändrad 

identitetsuppfattning. Barney et al. (2009) beskrev deprimerade patienters erfarenheter av att 

bli stigmatiserade. Patienterna kände sig klandrade av andra människor som ansåg att de 

borde kunnat klara upp sin sjukdom själva; föreställningen om depression som ett 

självförvållat tillstånd förstärktes i och med att depressionens orsak var osynlig för 

utomstående. Barney et al. (2009) uppgav att många av de sjuka människorna dolde sin 

sjukdom för att undvika stigmatisering. Barney et al.(2009) studie relaterar till mitt resultat, 

eftersom man såg att patienterna hade liknande uppfattningar av omvärlden, uppfattningar 

som påverkade patienternas välmående, där stigmatiseringen skapade en orolig person med 

ökande depressiva symtom. Detta ledde till en försämring av patienternas livskvalitet. Stigma 

relaterar till livsvärldsperspektivet via den sociala isoleringen för de drabbade människorna. 

Individens negativa uppfattningar om omvärldens tro och tankar förstärkte människans 

isolerande beteende, vilket sågs som ett hinder att våga ta sig ut och socialisera. Via 

livsvärldsperspektivet ses varje person som en unik individ. Sjuksköterskan tolkar patientens 

berättelse via livsvärldsperspektivet. För att undvika stigmatisering av patienterna måste 

sjuksköterskan skapa olika individanpassande vårdplaner. 

Fernandez et al. (2012) beskrev patienternas identifiering, kategorisering och 

stigmatisering vid negativa åsikter från släkt och vänner. Vid en depression ses patientens 

närstående som en tillgång för återhämtning. Det stöd som närstående ger kan vara positivt, 

men i de fall då deras påverkan snarare är negativ kan det leda till en ännu djupare 

stigmatisering. Närstående ingår i patientens sociala nätverk, en del av deras privata livsvärld 

som påverkar synen på patientens hälsoprocess som helhet. 

 Från sjuksköterskans perspektiv är det viktigt att se fakta och förstå hur situationen 

egentligen ligger till. Denna förståelse är betydelsefull i relationen mellan sjuksköterska och 

patient, eftersom patienten inte alltid visar de känslor som faktiskt upplevs för stunden 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan bör vara medveten om att patientens utvärtes 

beteende inte nödvändigtvis stämmer överens med det emotionella och psykiska tillståndet, 

särskilt i de fall då patienter mötts av nonchalans från närstående som bagatelliserat 

sjukdomen och ansett att den sjuke helt enkelt borde rycka upp sig (Barney et al. 2009). 

Fernandez et al. (2012) menade att deprimerade patienter upplevde dålig återhämtning på 

grund av stigmatiserande och negativa åsikter från släkt och vänner. Vid besök på vårdcentral 
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dolde patienterna sitt nedstämda sinnelag och sin vilja för återhämtning, då de också tog 

antidepressiva läkemedel (Barney et al., 2009). Patienterna önskade att hemlighålla faktumet 

att de tog medicin av rädsla för att utsättas för negativ uppmärksamhet från omgivningen 

(Barney et al., 2009). Det viktiga för sjuksköterskan var att se till att de sjuka, deprimerade 

patienterna fick hjälp. Sjuksköterskan har en ledande funktion att hitta patientens motivation 

för att förbättra dennes hälsa. Sjuksköterskans engagemang för att främja patientens livskraft 

kan stoppa lidandets fortskridning.  

 Enligt Husserl (2004) är livsvärlden den naturliga intersubjektiva omvårdnaden. En 

objektiv värld ger medvetande på olika sätt till olika människor. Livsvärlden beskriver några 

dimensioner som människors upplevelser och deras förståelse för livet (Dahlberg, 2014). Det 

är viktigt för människans uppfattning av livet och alla förändringar som sker. Livsvärlden är 

en verklighetslära som ger förståelse både till den vårdade och till vårdaren.  

 Livsvärlden hos en patient kan vara förhållandevis varierande beroende på patientens 

emotionella tillstånd. Patientens livsvärld är de egna sanningarna om 

depressionsupplevelserna, och de är situationsbundna, eftersom patienterna kämpar mot 

allmänhetens attityder. Deras upplevelser av skuld, skam, ensamhet, isolering, förändrad 

identitet, värdelöshet och stigmatisering leder till ett dåligt samvete och gör deras situation 

svår att acceptera för omgivningen. Vissa patienter reagerar starkt på handlingar eller ord som 

är direkt riktade mot just dem. Detta har väldigt negativ påverkan och kan variera vid de olika 

perioderna av en depression. Denna negativism förstärker patienternas isolering och 

stigmatisering. Patienterna blir socialt missbedömda utifrån deras depressionssjukdom, vilket 

skapar stereotyper hos omgivningen och upplevs av utomstående som något normalt. Därför 

gömmer patienterna sina psykiska problem och förstärker därmed känslan av skam och skuld, 

vilket leder till isolering och stigmatisering.  

 Dessa stigmatiserade patienter och de människor utan sjukdomen depression har samma 

referensramar, normer och värderingar, vilket leder till att negativa livsupplevelser reducerar 

individens livschanser och därmed orsakar självnedvärdering och isolering (Restad, 

1998/2005). I det sociala sammanhanget förekommer sociala faktorer som vänner, närstående, 

familjen, med mera i patientens liv, och det är sociala normer som etablerar patienternas roll.  

 

10.3 Kliniska implikationer  

Sjuksköterskans roll inbegriper att inge hopp hos patienten, som motivering och hjälp till 

självstyrande, vilket hjälper patienten att hantera sin sjukdom. Samarbetet mellan 
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sjuksköterska och patient är därför viktigt för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa och vägleda 

patienten att identifiera svårigheter och vända den negativa situationen. Målet med detta är att 

hjälpa patienten att ta kontrollen över sitt liv. Sjuksköterskan bör sträva efter att öka sin 

kompetens i patientstöd och hälsofrämjande vård av deprimerade patienter, med särskilt fokus 

på patienternas upplevelse. Emotionella och negativa patientupplevelser som skuld, skam, 

förändrad identitet, värdelöshet, ensamhet, isolering och stigmatisering leder till lidande för 

patienten. Detta ställer krav på sjuksköterskans kompetens i sin stödjande och rådgivande roll, 

som ökar möjligheten till att patienten får betydelsefull förståelse att bevara sin självkänsla 

som värdefull individ och minskar lidandet i relationerna med familj, arbete och vården. 

Sjuksköterskan kan ge stöd till patienten med olika strategier för återhämtning för att leda 

patientens tankar till förändring och flexibilitet i arbetsformerna, som kan öka individens 

trygghet och stärka det sociala nätverket, vilket hjälper mot isoleringen. Detta ökar patientens 

generella värde och ger ett starkt samband med det allmänna välbefinnande och hjälper 

patienten att handskas med svåra situationer vid stigmatiseringen.  

 

10.4 Förslag till fortsatt forskning  

Det finns ett stort behov av vidare forskning inom detta område för att belysa problematiken 

med depression från olika vinklar. Framtida forskning kan satsa på exempelvis 

återhämtningens fortskridande, vilka strategier som används med ensamstående människor 

och hantering av situationer då det saknas stöd från familj och det sociala nätverket i stort. 

Det kan vara av intresse att jämföra skillnader i återhämtning med skillnader av strategier som 

används för patienter med partner och vilka känslomässiga upplevelser som förekommer. 

Stigmatisering är ett svårhanterligt, individbaserat psykiskt problem. Därför kan ett annat 

uppslag till vidare forskning bli om negativa sociala uppfattningar om psykisk ohälsa.  

 

10.5 Slutsats  

Ett viktigt faktum som framgår av studien är att patienternas livsvärld ändras under 

utvecklingsstadierna av depressionen, från att inte ha någon förståelse om sjukdomen fram till 

själva återhämtningen. Patienternas känsloupplevelser har direkt koppling till deras vardagliga 

liv, inklusive faktorer såsom sociala kontakter, personlig isolering och förändrad identitet. 

Utifrån fokus på patientperspektivet är sjuksköterskans främsta mål att stödja patienten och 

hjälpa patienten till återhämtning. Individer med depression känner en värdelöshet och 

hjälplöshet, vilket är ett tecken på en svår upplevelse av ensamhet. Trots våra olikheter 
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reagerar människor på ett liknande sätt på ensamhet och lidande. Psykisk ohälsa som drabbar 

individen allvarligt är ofta kopplat till nedsatt livskvalitet, isolering, diskriminering och 

stigmatisering. Patienterna känner sig värdelösa, ensamma, isolerade och upplever sig vara 

stigmatiserade av samhället.  
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12 Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

PsykINFO 

 

 

major depression,  

nursing, patient  

experience 

62 Linked: full text, peer 

reviewed, references 

available, adult, årtal 

2000 -2015 

11 1 Allan, J., & Dixon, 

A.(2009).  

 

Clarke, J. & van 

Amerom, G. (2008). 
 

PsycINFO nurse, major 

depression 

43 Linked: full text, peer 

reviewed, årtal 2000-

2015 

4 2 Poslusny, S. (2000). 

 

Rice, N., Grealy,  

M., Javaid, A., &  

Serrano, R (2011). 

 

Cinahl Complete  

 

 

 

 

nursing care, 

major depression, 

qualitative study 

24 Linked: full text, peer 

reviewed, årtal 2000 -

2015, Europé, English, 

adult 

8 4 Ahlström, BH., 

Skärsäter, I., & 

Danielson, E. (2010). 

Cinahl Complete 

 

major depression, 

qualitative study, 

experiences  

82 Linked: full text, peer 

reviewed, 2000 -2015, 

Europé, English adult, 

qualitative study 

5 2 Nunstedt, H., Nilsson, 

K., Skärsäter, I., & 

Kylen, S. (2012).  

 

Rhodes, J. &  

Smith, J. (2010). 
 

Cinahl Complete 

 

experiences, major 

depression, 

nursing, health- 

care  

18 Linked: abstract 

available, free full text, 

adult, årtal 2000 -2015, 

English, Sverige 

4 2 Skärsäter, I., Dencker, 

K., Bergbom, I., 

Häggström, L., & frilund, 

B. (2003). 
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depression; men 

health; older 

people 

42 Linked: full text, peer 

review, årtal 2000-2015, 

English, Canada  

3 1 Oliffe, J. L., Rasmussen, 

B., Bottorff, J.L., Kelly, 

M. T., Galdas, P. M., 

Phinney, A., & 

Ogrodneczuk, J.S. 

(2013) 

 

CinahlComplete 

 

 

depression, health-

care, experiences 

18 Linked: full text, peer 

reviewed, abstract 

available, 2000-2015, 

English, all adult 

2 1  Stigsdotter Nyström, 

M.E., & Nyström, M. 

(2007) 
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13 Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod  

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Allan, J., & Dixon, 

A. 

 

 

Older women's 

experiences of 

depression: A 

hermeneutic 

phenomenological 

study. 

2009, Nya Zeeland, 

Journal of psychiatric 

and mental health 

nursing 

Syftet är undersökning av 

äldre kvinnors upplevelse 

vid depression. 

Kvalitativ metod.  

Urval: fyra äldre kvinnor 

över 65 år, från psykiatrisk 

öppenvård. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer.  

Analys: Hermeneutisk 

fenomenologisk. 

 

Depressionen hade stor inverkan på 

patienternas personliga uppfattningar 

och detta uppfattades som ett 

misslyckande och självförakt, vilket 

påverkade deras tankar att de drog sig 

undan.  

Clarke, J. & van 

Amerom, G. 
 

A comparison of 

blogs by 

depressed men 

and women 

2008,Canada, 

Issues in Mental  

Health Nursing 

Syftet är att jämföra 

mäns och kvinnors 

upplevelse av att leva 

med depression via 

beskrivning genom 

bloggar 

Kvalitativ metod 

Urval: 45 män och 45 

kvinnor från internet 

bloggar 

Datainsamling: 
information från 

personliga bloggar där 

skillnader mellan manliga 

och kvinnliga 

erfarenheter av 

depression identifierades 

och dokumenterades  

Analys: utfördes med 

hjälp av kvalitativa och 

induktiva metoder. 

Personerna upplevde en avsaknad 

av glädje och nöje i livet. Det fanns 

yttre omständigheter, som nyheter 

från resten av världen som gav dem 

förödelse och förvirring i sina 

tankar. De upplevde hjälplöshet, 

hopplöshet och likgiltighet till livet. 

Vidare upplevde personerna ett 

lidande på grund av känslomässiga 

skulder till sina familjer. Skillnader: 

män och kvinnor 

Hedman Ahlström, 

B. H., Skärsäter, I., 

& Danielson, E. 

 

The meaning of 

major depression in 

family life: the 

viewpoint of the ill 

2010, Sverige, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Syftet är att förtydliga 

betydelsen/innebörden av 

depression i familjen från 

en sjuk förälders 

Kvalitativ explorativ metod. 

Urval: åtta föräldrar en 

man och sju kvinnor med 

djup depression. 

Två teman framkom:  

Tema 1: att drabbas av en nästan 

ohanterlig situation och med 

undertema: om värdelöshet; och – tema 
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 parent. perspektiv Datainsamling: narrativa 

intervjuer 

Analys: fenomenologisk – 

hermeneutisk, 

tolkningsmetod  

2: att förena sig med situationen och 

med underteman: vara aktiv, vara nöjd 

och upprätthålla föräldraskap. Det 

fanns en oro för välbefinnandet och 

dåligt självförtroende hos föräldrar, 

men å andra sidan, kände föräldrarna 

trygghet och förtroende av att vara nära 

familjen. 

Nunstedt, H., 

Nilsson, K., 

Skärsäter, I., & 

Kylen, S. 

 

 

 

 

Experiences of 

Major Depression: 

Individuals’ 

Perspectives 

on the Ability to 

Understand and 

Handle the Illness 

2012, Sverige, Issues 

in Mental Health 

Nursing 

Syftet är att beskriva hur 

personer med större 

depression förstå sin 

sjukdom och använder sin 

förståelse för 

hantera det.  

Metod: Kvalitativ tolkande  

Urval: tjugo patienter med 

depression 

Datainsamling: det är 

individuella intervjuer.  

Analys: Innehållsanalys. 

 

Resultatet visar hur människorna 

förstår sin sjukdom och hur de kan 

använda sin förståelse för att klara 

vardagen. 

Tre teman: (1) uppvaknande att komma 

till insikt; (2) strategier att förstå och 

hantera; (3) att använda sig av sin 

förståelse  

Oliffe, J. L., 

Rasmussen, B., 

Bottorff, 

J.L.,Kelly, M. T., 

Galdas, P. M., 

Phinney, A., & 

Ogrodneczuk, J.S. 

 

 

 

Masculinities, 

work, and 

retirement  

among older men 

who experience  

depression 

2013, Canada, 

Qualitative Health 

Research 

Syftet är att beskriva män 

som upplevt depression 

och att utforska 

sambandet mellan mäns 

depression, 

maskuliniteter, arbete 

eller pension 

Kvalitativa deskriptiv 

metod 

Urval: 30 män mellan 55-

82 år. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Deskriptiv tolkning 

innehållsanalys. 

Man fann ett samband mellan 

depression och prestationer i 

arbetslivet. 

Prestationerna i yrkeslivet påverkades 

negativt vid depression, vid 

arbetslöshet kände de sig isolerade och 

de nedvärderade sig själva. Männen 

ville inte tala om sin depression, då de 

tyckte att det kändes som att 

nedvärdera sig själv. 

 Poslusny, S.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Street music or the 

blues? The lived 

experience and 

social environment 

of depression 

2000, USA, Public 

Health Nursing 

Syftet är att utforska  

kvinnornas  

erfarenhet 

av depression  

inom ramen för  

deras sociala  

relationer och  

miljöer samt   

erfarenhet av 

Kvalitativ fenomenologisk 

studie. 

Urval: 24 kvinnor i åldern 

25-44 från tre öppna  

psykiatriska avdelningar  

Datainsamling: Det var 

analysering och indelning 

av texten som ljudband 

inspelades. 

Det beskrivs fyra musikaliska 

metaforer:  

1. Individernas upplevelser: gathörn, 

skälen och klinisk depression; samt 

okontrollerbart humör, låg självkänsla 

misslyckande.  

2. Patienterna kunde ha nedstämdhet 

och uppleva sorg utan någon orsak.     

3. Akustik och miljö. 
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sjukvårdspersonal. 

 

Analys: fenomenologiska 

metoderna hämtades ur 

Spiegelbergs syntetiska 

analys. 

4. Känsla i sociala relationer; de kände 

sig annorlunda som att leva på 

samhällets utkant utan vänskap.  

Rhodes, J. &  

Smith, J. 

 

 

 

 

 

 
 

‘‘The top of my 

head came off’’: a 

phenomenological 

interpretative 

analysis of the 

experience of 

depression 

2010, England, 

Counselling 

Psychology 

Quarterly 

Syftet är att beskriva 

hur det upplevs att leva  

med depression utifrån 

en persons berättelser. 

Kvalitativ metod  

Urval: en man 

Datainsamling: 
halvstrukturerad  

Intervju med öppna 

frågor 

Analys: 
tolkningsfenomenologisk 

analys (IPA) av en man 

som diagnostiseras med 

reaktiv depression. 

Upplevelsen av att leva med  

depression utifrån en mans 

upplevelser, beskrevs påverkan av 

gamla negativa minnen och en 

katastrofal bild av nuet och 

framtiden som involverar 

misslyckande och död. Det gav en 

extrem känsla som blev upphov till  

en ”nära döden” upplevelse. Det var 

en stor påverkan av yttre händelser 

som sorg, besvikelse, håglöshet. 
Rice, N., Grealy, 

M., Javaid, A., &  

Serrano, R   

 

 

Understanding the 

social interaction  

difficulties of 

women with  

unipolar depression 

2011, Storbritannien,  

Qualitative Health  

Research. 

Syftet är att undersöka  

subjektiva förändrade 

upplevelser av individer 

med depression och att 

söka efter nya insikter av 

interagerande med andra 

människor i vardagliga 

livet. 

Kvalitativ metod.  

Urval: 11 kvinnor med  

depression från  

öppenvårdsmottagningar 

27-54 år, medelåldern 27 år. 

Datainsamling: det var  

bandinspelade 

djupsemistrukturerade  

intervjuer 40-120 min,  

utifrån grounded theory. 

Analys: För transkribering 

användes tematisk analys.  

 

Resultat: Fem teman upptäcktes,  

1. Minskat lust att interagera sig socialt 

2. Rädsla för sociala interaktioner.  

3. Svårigheter att fatta beslut och följa 

sociala normer. 

4. Bristande intresse för andra 

människor och negativa uppfattningar 

om dem. 

5. Rädsla för att vara en börda och 

känslomässig belastning. 

Skärsäter, I., 

Dencker, K., 

Bergbom, I., 

Häggström, L., & 

frilund, B. 

 

Women’s 

conceptions of 

coping with major 

depression in daily 

life: qualitative, 

salutogenic 

2003, Sverige, Issues 

in mental health 

nursing 

Syftet är utifrån ett 

salutogent perspektiv 

beskriva kvinnornas 

uppfattning av att hantera 

det vardagliga livet med 

stöd av professionella 

Kvalitativ metod. 

Urval: 13 kvinnor som 

tidigare hade varit inlagda 

för depression. 

Datainsamling: via 

Intervju och datainsamling 

Fyra beskrivande kategorier:  

självläkande, hantering, ta emot social 

stöd och finna mening.  

Under sin depressions tid fick 

kvinnorna en övergång, som gav dem 

en kognitiv och en känslomässig 
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approach personer Analys: Fenomenografisk 

metod – som syftar till att 

beskriva, analysera och 

förstå människornas 

upplevelser av 

olika fenomen som uppstått 

i omvärlden 

förståelse, vilket sedan hjälpte dem vid 

hälsorelaterade åtgärder. Kvinnorna 

hade också en reflektions tid över sin 

livssituation under depressionen. 

Viktig för dem var att bli sedda som 

personer och att bli assisterade för sin 

depression. Skam och skuld känslan 

minskades via information till 

patienterna och deras närstående. Efter 

depressionen blev kvinnorna starka och 

kunde hitta en mening med livet. 

Stigsdotter 

Nyström, M.E., & 

Nyström, M. 

 

 

Patients’ 

experiences of 

recurrent 

depression 

2007, Sverige, Issues 

in mental health 

nursing 

Syftet är att utforska 

erfarenheter från lidande 

patienter med 

återkommande 

depression. 

 Kvalitativ metod. 

Urval: tio deltagare (två 

män och åtta kvinnor). 

Åldern: 19-67 år. 

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Fenomenologisk 

(Giorgi). Data analyseras 

via livsvärldsperspektiv. 

Patienterna kände sig främmande för 

varandra. Depressionen hade tagit över 

styrningen av hela livssituationen, själ, 

kropp, påverkar relationerna, som 

orsak till att leva eller dö. Patienterna 

hade förståelsesvårigheter mot sig och 

andra i omgivningen. De kände sig 

osynliga (för andra människor), 

inneslutna i sig själv och uteslutna från 

resten av världen. De har tagit på sig 

skulden och har dåligt självförtroende. 

 

 


