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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Idag räknas psykisk ohälsa som ett av de stora folkhälsoproblemen. Depression är 
en av de sjukdomar som räknas till psykisk ohälsa. Sjukdomen ökar runt om i världen och 
cirka 350 miljoner människor beräknas idag ha en depression. En persons upplevelser är 
unika och en depression kan därför hanteras på olika vis. Det är av stor vikt att sjuksköterskan 
har bred kunskap om olika personers upplevelser av sjukdomstillståndet för att kunna stödja 
och vägleda dem på bästa sätt. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med depression. 
Metod: Studien baserades på två patografier. En kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och 
Lundman användes. 
Resultat: I resultatet framkom det sex kategorier; Att vara socialt isolerad, Att ha bristande 
självkänsla, Att förlora kontrollen, Att ha sömnsvårigheter, Att leva under behandling och Att 
finna strategier och stöd för att kämpa vidare i livet. Personerna upplevde sig ensamma och 
isolerade på grund av depressionerna. Ångest, oro och sömnbesvär var återkommande inslag i 
deras vardag. De upplevde att samtalsbehandling och medicinering lindrade deras besvär. 
Personerna fick kraft till att återhämta sig genom familj och vänner. 
Slutsats: Genom att sjuksköterskan tar del av en persons upplevelser av depression kan 
sjuksköterskan förstå och vägleda personen genom rätt behandling. För att personer med 
depression ska kunna känna tillit och förtroende till sjuksköterskan är det viktigt att visa dessa 
personer att det finns intresse och tid till att lyssna när de berättar om sina problem.  
 
Nyckelord: Depression, innehållsanalys, person, upplevelse  
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Inledning 
Idag räknas psykisk ohälsa som ett av de stora folkhälsoproblemen i världen. År 2012 uppgav 

20 procent av kvinnorna och 14 procent av männen i Sverige att de upplevde ett nedsatt 

psykiskt välbefinnande i den nationella folkhälsoenkäten för 2012 (Socialstyrelsen, 2013). 

Enligt World Health Organization (2016) ökar antalet personer med depression globalt, cirka 

350 miljoner människor runt om i världen beräknas ha en depression. Enligt Socialstyrelsen 

(2010) beräknas minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män få en 

behandlingskrävande depression någon gång i livet. Woodgate (2006) förklarar att 

upplevelsen av att leva med depression är unik eftersom deprimerade personer hanterar 

sjukdomen olika. Tidigare studier har visat att personer med depression upplever att 

depressionen påverkar hela deras liv och livssituation (Nunstedt, Nilsson, Skärsäter & Kylén, 

2012; Hogg, 2011; Ehrenreich, Hilden & Malterud, 2007). I studien av Nunstedt et al. (2012) 

framkom att en persons förståelse av sin depression varierar vilket i sin tur påverkar hur 

personen kan hantera depressionen. I studien av Hogg (2011) beskriver personer med 

depression att livet förändras och att depression kan upplevas olika. En del personer upplever 

trötthet och andra känner sig olyckliga. Enligt Ehrenreich et al. (2007) kan en del personer 

känna skuld, skam eller ångest på grund av depressionen (ibid.). Det finns begränsat med 

studier som beskriver upplevelsen av att leva med depression inom en svensk kontext. 

Sveriges Kommuner och Landsting (2012) förklarar att psykisk ohälsa och sjukdom kan bidra 

till mänskligt lidande och personen riskerar sämre hälsa. Det finns enligt Sveriges Kommuner 

och Landsting ett stort behov av kunskapsutveckling och mer forskning inom området psykisk 

ohälsa (ibid.). För att uppnå detta är det nödvändigt att sjuksköterskan har kunskap om hur 

personer med depression upplever sin tillvaro. Att sätta sig in i patientens syn på sin egen 

problematik skulle kunna bidra med en viktig dimension i kunskapen om depression, hur 

patienten ska bemötas och tas om hand är frågor som bäst kan svaras av de som drabbas. Att 

sammanställa patientens perspektiv utifrån egna berättelser i form av patografier kan bidra 

med förståelse att använda för framtida utveckling kring omvårdnaden av personer med 

depression.  
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Bakgrund 

Depression 
Hedelin (2006) beskriver psykisk ohälsa som ett samlingsnamn för alla nivåer och former av 

psykiska sjukdomar, psykiska störningar och upplevelser av psykiska besvär. Enligt 

Socialstyrelsen (2013) bidrar psykisk ohälsa inte endast till sämre hälsa utan ökar även risken 

för sämre levandsförhållanden i form av ekonomisk utsatthet och svag 

arbetsmarknadsanknytning (ibid.). Idag är depression den främsta orsaken till arbetsoförmåga 

och funktionsnedsättning bland vuxna personer (Skärsäter, 2006). Depression är ett allvarligt 

sjukdomstillstånd som ofta medför att personen känner nedsatt livskvalitet vilket kan innebära 

stora svårigheter att klara vardagslivet (Socialstyrelsen, 2010). Skärsäter (2006) förklarar 

depression som en helkroppssjukdom som påverkar den fysiska hälsan likväl som personens 

tankar, känslor och beteende. Det är vanligt att en depression framkallar känslor av tomhet, 

likgiltighet, värdelöshet och apati. Enligt Socialstyrelsen (2010) är adekvat behandling av stor 

vikt för att minska risken för långvarig sjukdom, återinsjuknande samt försämring med 

ytterligare funktionsnedsättning. Skärsäter (2006) anger att orsakerna till depression är många 

och kan bero på personens sårbarhet. Stress och låg självkänsla är orsaker som kan öka risken 

att hamna i en depression. Skärsäter (2006) förklarar vidare att det finns viss skillnad på hur 

män och kvinnor hanterar psykisk ohälsa. Kvinnor söker vård tidigare än vad män gör, en 

förklaring skulle kunna vara att kvinnor har lättare att känna igen och prata om sin oro och 

nedstämdhet. Depression ökar även risken för självmordstankar, självmordsförsök och 

självmord, särskilt vid de svårare tillstånden (ibid.). Livslängden för patienter med depression 

förkortas med drygt 20 år för kvinnor och 17 år för män (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Symtom   

För att ställa diagnosen depression krävs att vissa symtom kan ses hos patienten (Wasserman, 

2003). Symtomen ska kännas av under större delen av dagen och så gott som varje dag under 

två veckor i sträck. Dessa symtom ska även bidra till ett sådant lidande att det försämrar 

personens sociala förmåga och arbetsprestationer. Allgulander (2005) poängterar att 

nedstämdhet och/eller förlust av glädje och minskat intresse för vanliga aktiviteter är typiska 

tecken på depression och minst en av dessa symtom ska finnas med i bilden för att en diagnos 

ska kunna ställas. Andra symtom som är vanligt förekommande vid depression är 

sömnstörningar, viktnedgång eller -uppgång, svaghetskänsla, skuldkänslor, minskad tanke- 

eller koncentrationsförmåga, tankar på döden samt antingen agitation eller hämning. Agitation 
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innebär att personen blir upphetsad eller rastlös och hämning kan inbära att personen får ett 

långsammare tal eller upplevs långsam. Minst fyra av dessa symtom ska också existera för att 

personen ska få en depressionsdiagnos (Allgulander, 2005). Wasserman (2003) menar att ha 

en depression ofta innebär för den insjuknade att se livet i svart och att den sänkta 

sinnesstämningen finns kvar även när positiva händelser sker. Många deprimerade personer 

upplever aptitförändringar antingen genom att de får minskad aptit och går ned i vikt eller 

genom att de äter för mycket och går upp i vikt. Enligt Socialstyrelsen (2010) är det vanligt att 

personer med depression har smärtproblematik och prognosen för somatiska sjukdomar är 

ofta sämre om personen samtidigt är deprimerad. Det framkommer även ofta att personer med 

andra psykiska funktionshinder har depressionssymtom. 

 

Behandling och omvårdnad 

Enligt Socialstyrelsen (2010) läker en episod av depression oftast ut även om den har 

benägenhet att återkomma i skov och risken att få en ny depression är större desto fler 

episoder en person har haft. Eftersom en del depressionsepisoder är svårbehandlade kan det 

ibland behövas flera behandlingsförsök innan personen blir fri från symtom och får tillbaka 

normal funktionsförmåga (ibid.). Wasserman (2003) beskriver att vägen att ta sig ur en 

depression kan se olika ut men målet är att personen ska slippa sina depressiva symtom och 

återfå sina resurser. Det finns olika typer av behandlingar vid depression, exempelvis 

samtalsbehandling, läkemedelsbehandling och elektrokonvulsiv behandling (ECT). Vid 

valet av behandlingsform är det lika viktigt att samla in uppgifter angående personens 

sjukdomshistoria och sjukdomsförlopp som att upplysa om att en depression har många 

olika orsaker. De psykosociala och miljömässiga faktorerna som påverkar en depressions 

utlösande och förlopp är därför betydelsefulla vid valet av behandlingsform (ibid.). Enligt 

Regeringskansliet (2012) har det skett en minskning av antalet genomförda självmord i 

Sverige under de senaste åren och några förklaringar till det är att förskrivningen av 

antidepressiv medicin har ökat samt att de preventiva åtgärderna har förbättrats. 

Wasserman (2003) poängterar att en kombination av både antidepressiva läkemedel och 

samtalsbehandling får mellan 80 till 85 procent av personer med depression att bli friska. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) har sjuksköterskan ett ansvar att visa öppenhet 

gentemot patienten och låta patienten vara delaktig i sin behandling. Ge god omvårdnad 

innebär att patientens upplevelser av hälsa och ohälsa respekteras. Skärsäter (2006) menar 

att utifrån ett kvinnligt perspektiv har samtalsbehandling stor betydelse, det som betydde 

mycket för kvinnorna var att få ärlig feedback om sin situation. Svensk 
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sjuksköterskeförening (2010) förklarar att sjuksköterskans och omvårdnadens mål är att 

främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidandet i 

förhållande till kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Personer som är i behov 

av behandling kan behöva stöd och vägledning mot omvårdnadens mål av sjuksköterskan. 

Vidare menar Skärsäter (2006) att när en person beskriver sina symtom kan depressionen 

identifieras och genom att identifiera sjukdomen så tidigt som möjligt kan personen få 

behandling och påbörja återhämtningsprocessen. Svensk sjuksköterskeförening (2014) 

anser att sjuksköterskans omvårdnadsarbete för en person med depression innebär insatser 

som syftar till att lära personen att hantera sin sjukdom samt att utveckla strategier som kan 

stärka personens känsla av att ha kontroll över sitt liv. En kvalitativ studie av Schröder, 

Ahlström och Wilde Larsson (2006) gjordes för att ta reda på vad som uppfattades viktigt 

av patienterna för att den psykiatriska vården skulle nå vårdkvalitet. I resultatet framkom 

det att personerna ville känna empati och få hopp från personalen samt minska skammen 

som kan uppstå vid psykisk sjukdom. Deltagarna upplevde en känsla av säkerhet av att 

snabbt kunna få kontakt med vården, att få vara delaktig i den egna vården samt att få 

känna autonomi. Resultatet visade även att struktur i vardagen, både på den slutna 

avdelningen och efter utskrivning fick deltagarna att känna mer meningsfullhet (ibid.). Hur 

personer som drabbas av depression upplever vården är en kunskap vårdpersonalen kan ta 

till sig i syfte att förbättra vårdens kvalitet. 

 

Upplevelse 
Enligt Eriksson (1991) är en upplevelse något som är personligt för varje enskild person vilket 

gör att det är svårt för någon annan att tolka, förstå eller uppleva samma sak. En persons 

upplevelsevärld har sin utgångspunkt i personens medvetenhet av sig själv och av människor i 

omgivningen. Egidius (2006) menar att en upplevelse kan komma från en händelse som en 

person är med om och som personen tar del av.  

 

Upplevelse av depression 

Skärsäter (2006) menar att människor är olika när det kommer till hur de uppfattar sig ha 

kontroll över händelser i sina liv. Känslan av att kunna påverka sin situation och framtid 

skiljer sig åt från person till person. Woodgate (2006) poängterar i en studie att personer som 

är deprimerade hanterar sin depression olika och därför är upplevelsen av att leva med en 

depression unik. Vad som däremot är gemensamt för personer som har haft en depression är 
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att de känt någon form av lidande. Personerna i studien använde metaforer som mardröm, 

tornado, och djävulen för att beskriva hur upplevelsen av depression kändes för dem. Att ha 

en depression kunde jämföras med att åka berg-och-dalbana med många upp- och nedgångar 

vilket ledde till flera oroliga och plågsamma stunder. När depressionen trappades upp kände 

personerna intensiva känslor av sorg, ensamhet, ilska och trötthet vilket bidrog till deras 

lidande och hade inverkan på deras dagliga liv. Ehrenreich et al. (2007) beskriver i en studie 

att en del deprimerade personer uppfattar sig som värdelösa och försöker därför prestera 

genom att delta i aktiviteter eller umgås med människor som de anser är ”perfekta” för att 

förtjäna uppmärksamhet, respekt och kärlek av människor i sin omgivning. Några av 

deltagarna drog sig undan känslomässiga situationer på grund av att deras personliga känslor 

orsakade skam eller ångest. Negativa känslor i livet var förknippade med mycket obehag 

vilket uppkom i samband med gräl, sorg eller lidande och ibland kände sig deltagarna 

oförmögna att säga nej eller uttrycka ilska. Flera av deltagarna kände ett ansvar för andra 

människors lidande eller välbefinnande vilket var påfrestande för dem. Känslor av skuld eller 

dåligt samvete var vanliga inslag i deras livshistorier (ibid.).  

 

Vissa personer upplever att de får ett nytt perspektiv på sin situation efter att ha genomgått en 

depressiv episod. De som har bearbetat sina erfarenheter genom rådgivning och psykoterapi 

upplever vissa gånger att det bidragit till en ny förståelse av sjukdomen. En del personer 

förstår inte att de har en depression förrän senare vilket bidrar till deras oförmåga att förstå att 

de behöver söka hjälp. Inte förrän efter att symtomen har avtagit kan personerna reflektera 

över konsekvenserna av sjukdomen och hur sjukdomen har påverkat dem (Nunstedt et al., 

2012). 

 

Teoretisk referensram 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) förklarar att 

livsvärldsperspektivet handlar om att förstå och beskriva världen så som den upplevs av varje 

enskild individ. Det är genom en persons erfarenheter och handlingar som livsvärlden 

existerar och den skildrar därför både lidande och välbefinnande i livet. En person existerar 

genom livsvärlden vilket betyder att den tycker, tänker, älskar, hatar, arbetar och leker genom 

den. Utifrån livsvärlden söker människan meningen med livet och dess innehåll (Dahlberg et 

al., 2003). 
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Barker och Buchanan-Barker (2010) anser att historiskt sett har fokus ofta legat på sjukdomen 

istället för på personen. Phil Barkers (2001) tidvattenmodell är inriktad på att få kontakt med 

personen snarare än att endast fokusera på personens sjukdom eller problem. Syftet är att 

förstå personens nuvarande situation vilket inkluderar hur personen uppfattar sin hälsa och 

sjukdom (ibid.). Alla processer som tillämpas genom tidvattenmodellen sätter personen i 

centrum och försöker bevara personens autonomi så mycket som möjligt (Barker & 

Buchanan-Barker, 2010). Enligt Barker (2001) förutsätter tidvattenmodellen att människor är 

deras berättelser. Personens självkänsla och erfarenhetsvärld är bundna till personens 

livshistorier och de olika betydelserna de har skapat. Barker och Buchanan-Barker (2010) 

beskriver att sjuksköterskans uppgift är att ta reda på vem personen är bakom alla historier 

och vilka problem i vardagen som har fått personen att komma i kontakt med vården. All vård 

ses som en repetition inför det som personen förväntas klara av på egen hand när 

vårdkontakten har upphört. 

 

Barker (2001) menar att människan upplever och lever sitt liv genom tre olika domäner; 

världendomänen, självdomänen och andradomänen. I världendomänen ligger fokus på att 

förstå personens behov. Det innebär att personen har erfarenhet av en sjukdom, lidande eller 

trauma som bekräftats av andra. Wiklund-Gustin och Lindwall (2012) förklarar att genom 

denna domän relaterar personen till sig själv som författare till sin historia. Personen tänker 

och reflekterar över sin historia och söker förklaringar till varför livet blivit som det blivit. 

Genom nya erfarenheter kan personen förstå de tidigare på ett nytt sätt. 

 

Självdomänen betonar personens behov av emotionell och fysisk säkerhet (Barker, 2001). Det 

är viktigt att personen känner känslomässig och fysisk säkerhet för att personen ska vilja 

engagera sig i utformandet av en vårdplan som kan leda till att vården utvecklas på ett 

effektivt och meningsfullt sätt (ibid.). Enligt Wiklund-Gustin och Lindwall (2012) handlar 

självdomänen om hur en person relaterar till den inre världen och hur personen upplever och 

bearbetar känslor i livet. En persons livshistoria kan ibland ligga bortom orden och därför 

uttryckas genom metaforer och liknelser. I relation till den här domänen kan en känsla av att 

vara annorlunda uppstå när en person går igenom en kris och personen kan uppleva att 

livsproblemen känns som ett hot mot självkänsla och identitet mot själva existensen 

(Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 
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Barker (2001) beskriver att andradomänen handlar om att personen lever i en social och 

materiell värld och betonar den typ av stöd och tjänster som personen kan behöva för att leva 

ett normalt och hanterbart liv. Denna domän framhäver behovet av specifika medicinska, 

psykologiska och sociala insatser men även andra viktiga områden i vardagslivet så som 

bostäder, finansiering och fritid. Andradomänen omfattar även mer abstrakta aspekter som 

känsla av plats och tillhörighet. Wiklund-Gustin och Lindwall (2012) förklarar att 

andradomänen handlar om en persons erfarenheter av att agera i sin egen berättelse. Den 

betonar även personens erfarenhet av att samspela med andra människor som medverkar i 

personens liv. 

 

Enligt Barker och Buchanan-Barker (2010) fokuserar tidvattenmodellen på att hjälpa 

människor som har upplevt någon form av kris eller sammanbrott i livet genom att lyssna och 

fånga upp personens berättelse om vad som orsakat denna kris. Modellen hävdar att 

sammanbrottet eller krisen upplevs genom personens levda erfarenhet eller så kallade 

livsvärld. Genom tidvattenmodellen kan sjuksköterskan hjälpa personen att identifiera, 

beskriva och ta itu med de frågor eller problem som fick personen att hamna i kris och 

därmed få personen att komma tillbaka på rätt spår igen. Modellen utvecklades i England i 

slutet av 1990-talet som en modell för akut psykisk omvårdnad (ibid.). Personer med 

depression kan uppleva sjukdomen som en form av djup livskris. Som sjuksköterska är det 

viktigt att visa stöd och vara lyhörd för personens upplevelser och genom att ta del av 

personens upplevelser kan det ge en djupare förståelse för personens livssituation och därmed 

bättre utgångspunkt för en anpassad individuell vård.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med depression. 

 

Metod 

Design 
Studien genomfördes med en kvalitativ design baserad på patografier. Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver att en kvalitativ design eftersträvar förståelse, förklaring och 
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tolkningar utifrån personens egna upplevelser och uppfattningar. Olsson och Sörensen (2011) 

förklarar att en kvalitativ design kan ge tidigare forskning ny förståelse. Dahlberg (1997) 

beskriver biografier som ett redskap för att förklara hur personer upplever sjukdom och att 

skrivna berättelser kan användas till analyser med syftet att beskriva hur människor upplever 

världen. Svenska akademiens ordbok (2016) definierar patografier som en berättelse av en 

persons sjukdomstillstånd som syftar till att belysa en persons liv ur ett medicinskt och 

psykopatologiskt perspektiv. 

 

Datainsamling och urval 
Sökningen gjordes på tre olika biblioteks databaser. För att få fram patografier som svarade 

på studiens syfte gjordes sökningar i Libris. Libris (2016) är en gemensam katalog och en 

söktjänst för de svenska biblioteken. I katalogen finns fler än tio miljoner titlar registrerade 

(ibid.). Sökningar gjordes även i Karlskrona stadsbiblioteks sökdatabas online public access 

catalog och Lovisa som är en bibliotekskatalog vid Lunds universitet för att generera ett 

bredare urval. Inklusionskriterier var att böckerna skulle vara skrivna på svenska som 

originalspråk, avgränsningen syftade till att ta del av berättelser om depression i en svensk 

kontext.  Författarna skulle vara över 18 år och att böckerna var skrivna efter år 2000. 

Böckerna skulle handla om författarens upplevelser av att leva med depression och inte vara 

skrivna av någon annan än den som drabbas av depression. Exklusionskriterier var personer 

som hade en depression i samband med en somatisk sjukdom eller annan händelse som till 

exempel förlossning. Böcker som var skrivna av fler än en författare valdes också bort. 

Sökorden var: “depression”, “biografi”, “självbiografi”, “patografi” 

“förstämningssyndrom” och “psykisk ohälsa”. Sökningarna genomfördes med samma sökord 

på alla databaser, vid första sökningen användes orden depression och patografi. Sökresultatet 

gav en träff. I den andra sökningen användes sökorden depression och självbiografi. 

Sökresultatet gav tolv träffar. I den tredje sökningen som genomfördes användes orden 

depression och biografi. Sökresultatet gav hundratrettiosju träffar. I den fjärde sökningen 

användes orden förstämningssyndrom och biografi. Sökningen gav trettiotre träffar. Vid den 

sista sökningen som genomfördes användes orden psykisk ohälsa och biografi. Sökresultatet 

gav tretton träffar. Det sammanställda sökresultatet gav hundranittiosex träffar. Många böcker 

var översatta till svenska eller handlade mer om missbruk eller annan sjukdom än om 

upplevelsen av att leva med depression. I det sammanställda sökresultatet förekom även 

böcker skrivna av anhöriga till den sjuke, dessa böcker uteslöts då de inte svarade till studiens 
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syfte. De böcker som återstod från sökningen var fyra stycken. Dessa fyra böcker lästes 

igenom och två böcker valdes ut som stämde väl överens med studiens syfte och uppfyllde 

inklusions- och exklusionskriterierna. Den ena boken som valdes bort handlade om bipolär 

sjukdom och den andra boken handlade om depression som utlöstes av en somatisk sjukdom.  

 

Beskrivning av de två patografier som valdes till resultatet 
Att vägra ge upp av Elisabeth Arborelius, 2014. 

Elisabeth är utbildad psykolog och psykoterapeut. Elisabeth berättar om den 

depressionssjukdom hon levt med genom hela sitt liv alltifrån uppväxten, familjelivet och hur 

hon slutligen börjar arbeta som präst (211 sidor). 

 

En väg tillbaka – Nytt livsmod efter åtta år i depression och ångest av Christer Olsson, 2011. 

Christer Olsson är psykolog, kurator och anlitad föreläsare och berättar om hur han drabbas 

av ångest och depression som är djupare än hans tidigare depressioner. Inga mediciner hjälper 

mot hans depression och han beskiver sig själv som behandlingsresistent. Christer berättar om 

sina upplevelser kring sjukdomen och hur tron på gud och hans omgivning hjälper honom i 

hans tillfrisknande (176 sidor). 

 

Analys 
Analysmetoden som användes var Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att innehållsanalysen innefattar en 

analys av texten, och används för att hantera en stor mängd data. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) menar att kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och är 

användbart inom vårdvetenskap. Forsberg och Wengström (2013) menar att målet med 

kvalitativ forskning är att eftersträva ökad förståelse och att få en bredare bild av personers 

upplevelser. Olsson och Sörensen (2011) poängterar att resultatet av en kvalitativ forskning 

belyser händelser på en fördjupad nivå (ibid.). I denna studie användes en manifest ansats. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att innehållsanalys med manifest ansats används 

för att ange det synliga och uppenbara i texten (ibid.). Två patografier som handlade om 

upplevelser av att leva med depression valdes ut och lästes enskilt, upprepade gånger för att få 

en tydlig helhetsbild av innehållet. Det första steget i den kvalitativa innehållsanalysen var att 

välja ut meningsenheter som svarade på syftet. Meningsenheterna valdes ut enskilt för att 
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sedan diskuteras gemensamt. Meningsenheterna skrevs ordagrant ned i separata tabeller i 

programmet Microsoft Excell där det fanns en klar överblick över meningarna samt 

sidnummer. Sedan skedde kondensering och kodning av meningsenheter. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) innebär kondensering att förkorta meningsenheterna utan att ändra dess 

innebörd. Efter kondensering sker kodning, det innebär att koda den kondenserade 

meningsenheten för att kortfattat med ett eller några få ord beskriva meningsenhetens innehåll 

(ibid.). De utklippta meningsenheterna lades i lämpliga högar med liknande koder och 

kategorier växte fram. I analysen formulerades kategorier som besvarade syftet som var 

upplevelser av att leva med depression. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

kategorierna skapas utifrån vilka koder som beskriver samma sak och tillsammans bildar en 

gemensam kategori. Varje kategori är unik vilket betyder att en kod inte kan användas i flera 

kategorier. Exempel på analysarbetet redovisas i bilaga 1. 

Resultat 
I resultatet framkom följande sex kategorier; Att vara socialt isolerad, Att ha bristande 

självkänsla, Att förlora kontrollen, Att ha sömnsvårigheter, Att leva under behandling och Att 

finna strategier och stöd för att kämpa vidare i livet. Kategorierna beskriver personers 

upplevelser av att leva med depression. 

 

Att vara socialt isolerad 

Analysen visade att upplevelsen av att leva med depression innebar att personerna kände sig 

isolerade under depressionsperioderna. De kände sig utanför, odugliga och icke-fungerande 

(Arborelius, 2014; Olsson, 2011). En person beskrev att han medvetet avskärmade sig från 

omgivningen, depressionen gjorde att personen sakande energi för att umgås med vänner. 

Personen förklarade att en vanlig reaktion var att han drog sig undan andra människor på 

grund av att depressionen orsakade orkeslöshet och en känsla av att han inte kunde tillföra 

något i ett socialt umgänge (Olsson, 2011). På grund av isoleringen som depressionen 

framkallade kunde båda personerna känna sig ensamma (Arborelius, 2014; Olsson, 2011).  

Det är mycket svårt att beskriva hur intensivt isolerad och ensam en 

psykiskt sjuk människa kan känna sig. Hon kan uppleva en överväldigande 

tomhetskänsla som är så intensiv och genomträngande att allt hon gör 

eller befattar sig med befläckas (Olsson, 2011, s.75). 
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En av personerna upplevde att isoleringen var som ett sjukdomsfängelse och 

personen saknade att få spontana besök av sina vänner. Depressionen skapade en 

intensiv och genomträngande känsla av tomhet (Olsson, 2011). Personerna upplevde 

att livet blev färglöst och saknade mening. De beskrev att depressionen medförde ett 

utanförskap och var en motsats till ett liv med sociala relationer (Arborelius, 2014; 

Olsson, 2011). 

 

Att ha bristande självkänsla 

Personerna uttryckte att allt i livet var meningslöst och de kände sig värdelösa. De 

upplevde sig stela, frånvarande och livlösa som zombies. Det fanns en rädsla över 

att aldrig bli normal och fri från depressionen (Arborelius, 2014; Olsson, 2011). En 

av personerna kände sig oduglig som mamma. Hon förklarade att hon hade svårt att 

leva upp till sin roll som mamma under depressionsperioderna, vilket var smärtsamt. 

Personen kände sig värdelös och ville inte att depressionen skulle påverka hennes 

familj. Barnen och familjen betydde mycket för personen men hon hade av och till 

svårt att ta hand om dem och se deras behov (Arborelius, 2014). 

Jag tycker väldigt mycket om Erik och Mira, men av och till har jag 

svårigheter att orka med dem och se till deras behov på grund av perioder 

med nedstämdhet och stark oro. På det sättet är jag inte någon vidare 

mamma för dem, jag inser det och det gör ont i mig (Arborelius, 2014, 

s.62). 

Även på arbetet kunde personernas självkänsla försvinna, då och då angreps de av 

starka negativa känslor om sig själva. De kände sig odugliga och tappade tron på sig 

själva (Arborelius, 2014; Olsson, 2011). En av personerna upplevde att hon inte 

hade tillräckligt med kunskaper om arbetet trots att hon arbetade som biträdande 

psykolog (Arborelius, 2014). 

Jag kommer på mig med att känna att "jag ingenting kan", att jag "inte 

har några kunskaper" trots att jag är biträdande psykolog och håller på 

med studier (Arborelius, 2014, s.64). 
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Personerna upplevde att de dominerande känslorna i en depression var hopplöshet 

och meningslöshet (Arborelius, 2014; Olsson, 2011). En person menade att 

självanklagelserna kunde bero på skuldkänslor för sin sjukdom. Tankarna fastande 

ofta på egen oförmåga och oduglighet (Arborelius, 2014). Personerna förklarade att 

depressionen svepte över dem med stor kraft och påverkade alla förmågor i livet 

(Arborelius, 2014; Olsson, 2011). 

 

Att förlora kontrollen 

Depressionerna framkallade en okontrollerad ångest. Personerna upplevde en rädsla 

att inte ha kraft att leva vidare. Vid några tillfällen varade ångesten flera veckor i 

sträck (Arborelius, 2014; Olsson, 2011). En person beskrev att när ångesten var som 

värst blev hon paralyserad av smärta och upplevde starka känslor av skräck och oro. 

Känslorna av oro kom smygande och tog över hela sinnet. Vissa dagar var 

depressionen helt utom kontroll och personen blev kvarliggandes i sängen hela 

dagen (Arborelius, 2014). Det tydligaste tecknet på depression var att den intensiva 

livsglädjen försvann.  Känslorna som tog över under depressionen gick inte att 

kontrollera, känslorna beskrevs som tunga och mörka. Under depressionsperioderna 

kände personerna sig frånvarande och livlösa. Depressionerna jämfördes med 

helvetet (Arborelius, 2014; Olsson, 2011). 

Jag har gått på tom tank i månader. Allt jag har gjort har handlat om att 

lyfta mig själv i håret, gång på gång. Om jag givit efter skulle jag hela 

dagarna legat hopkrupen under en filt. Hade jag gjort det under mina 

depressionsperioder de senaste 45 åren skulle jag aldrig ha fått ett 

fungerande yrkesliv (Arborelius, 2014, s.15). 

När depressionen upplevdes som värst orkade inte personerna utföra vardagliga 

sysslor som att laga mat, träffa vänner eller läsa böcker (Arborelius, 2014; Olsson, 

2011). En person berättade att hon inte tänkte framåt utan bara var i det som skedde. 

Det som sades eller gjordes runt omkring tolkades som något negativt (Arborelius, 

2014). Personerna beskrev att de var fyllda av ångest och rädsla, de såg inget slut på 

lidandet. De mörka tankarna gick inte att kontrollera eller att stoppa. Oftast skapade 

depressionerna en förkänsla av en annalkande katastrof (Arborelius, 2014; Olsson, 
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2011). En av personerna beskrev det som ett tvångsmässigt ältande som inte gick att 

välja bort. Det gjordes en jämförelse med de svängningar som upplevdes i 

känslolivet under depressionen och att sitta i ett skenande tåg, eftersom kontrollen 

förlorades. Personen förklarade att han inte visste om han skulle lyckas kliva av 

tåget eller när tåget skulle stanna (Olsson, 2011). En av personerna uttryckte att 

depressionerna inte berodde på någon särskild händelse utan att det var något 

biologiskt som skedde som inte gick att styra över. Ibland kände hon sig återställd, 

dock kunde en liten missuppfattning på jobbet eller en stressad situation utlösa en 

ny depression. Personen blev lika skakad varje gång en depression återkom.  Till 

slut började personen känna på sig när en depression var på ingång. Stress, 

förvirring och kort minne var symtom på att en ny depression var på väg 

(Arborelius, 2014). 

 

Att ha sömnsvårigheter 

Personerna upplevde sömnproblem under depressionerna. Det skapade problem i vardagen 

och det blev svårt att gå upp till jobbet efter flera nätter utan sömn. Humöret påverkades och 

de kände sig orkeslösa (Arborelius, 2014; Olsson, 2011).  En av personerna beskrev att när 

ångesten var som svårast sov han inte överhuvudtaget på nätterna. En del perioder somnade 

han relativt snabbt men vaknade mitt i natten med kraftig ångest. Personen plågades av 

mardrömmar som upplevdes mycket verkliga och kom tillbaks gång på gång. Dessa drömmar 

kallade han för stressdrömmar (Olsson, 2011). 

Sover inte en enda minut. Stunderna i sängen kastar jag mig från höger 

till vänster sida, på rygg, på mage, om och om igen (Olsson, 2011, s.13). 

Personerna upplevde framför allt problem med ångest på morgonen efter sömnlösa nätter 

(Arborelius, 2014; Olsson, 2011). En av personerna menade att den bristande sömnen gjorde 

det svårt att sköta arbetet, då hon saknade kraft att gå upp tidigt på morgonen och ibland 

kunde det kännas som en omöjlighet att ta sig upp ur sängen (Arborelius, 2014). 
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Att leva under behandling 

Personerna upplevde att det var svårt att finna en balansgång med medicineringen och det var 

svårt att veta när de var redo att avsluta behandlingen. De berättade att varje försök att avbryta 

medicineringen ledde till en ny depression (Arborelius, 2014; Olsson, 2011). En av 

personerna var positiv till användning av antidepressiv medicinering. Medicinen hjälpte 

henne att bemästra sin ångest och den starka oron samt att klara av studier och ta hand om 

sina barn. Periodvis valde dock personen att avsluta sin medicinering för att hon upplevde att 

hon klarade sig utan, dock visade det sig vara ett felaktigt beslut då depressionen kom tillbaka 

med full kraft. Personen önskade att hon klarade sig utan medicin men insåg att hon var 

beroende av den (Arborelius, 2014). 

 

Jag är helt beroende av antidepressiv medicin, lika beroende som en 

diabetessjuk av sitt insulin (Arborelius, 2014 s. 206). 

 

Personen gick från att ena dagen må bra till att andra stunden må dåligt och vara orkeslös. 

Hon orkade till slut inte med svängningarna i känslolivet och övergick därför till att behandlas 

kontinuerligt med antidepressiv medicinering till hon kände sig helt återställd. Personen 

upplevde att utöver medicinering var samtalsbehandling till hjälp under de värsta åren med 

depressioner. Dock saknade hon ibland tillit till terapeuten men upplevde trots det att det var 

en god hjälp (Arborelius, 2014). Båda personerna var eniga om att medicineringen var den 

främsta åtgärden för att återgå till sina vanliga liv utan ångest och oro (Arborelius, 2014; 

Olsson, 2011). Den andra personen upplevde dock att det var svårt att hitta rätt medicin och 

provade därför flera olika mediciner under sina sjukdomsskov (Olsson, 2011). 

 

Den medicinska behandlingen liknar en piltävling där det på piltavlans 

olika fält finns namn på olika botemedel istället för poäng. Långt ifrån att 

vara en källa till universalmedel är psykofarmakologin en ungefärlig 

disciplin. Det finns inget sätt att veta hur man kommer att svara på ett 

preparat annat än genom att börja använda det (Olsson, 2011 s.29). 

 

Personen förklarade att han var behandlingsresistent och att ingen antidepressiv medicin 

fungerade på honom, däremot hjälpte viss medicin mot ångesten. Ångesten upplevdes ibland 

så stark att han inte klarade sig utan medicinen. Flera gånger provade läkaren att sätta ut 

medicinen men ångesten tog då över och han var återigen tvungen att påbörja en ny 
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behandling. Tillslut bestämde han sig för att fortsätta med medicinerna tills han själv var redo 

att börja trappa ned och läkaren godtog detta beslut. Personen upplevde att det var svårt att 

finna rätt balans med medicinerna under sjukdomsförloppet eftersom han var 

behandlingsresistent mot vissa läkemedel. Personen beskrev att samtalsbehandling hade 

kunnat vara en god hjälp för honom men att han inte var mottaglig för en sådan 

behandlingsform. Han förklarade att hans depression var för djup och ångesten för svår. 

Personen upplevde då att det var omöjligt att ha regelbunden och kontinuerlig 

samtalsbehandling (Olsson, 2011).  

 

Att finna strategier och stöd för att kämpa vidare i livet 

Under depressionen kände sig personerna svaga och orkeslösa men upptäckte att promenader 

fick de att må bättre. Personerna försökte hitta olika strategier för att underlätta depressionen 

och en av dessa var regelbunden motion. Under perioder när personerna hade mer energi och 

kände sig lite piggare tog de dagliga promenader. De upplevde att motion var ett sätt att bli 

fria från sina depressioner (Arborelius, 2014; Olsson, 2011). En av personerna berättade att 

även de dagar då han hade svår ångest försökte han tvinga ut sig själv på en promenad 

(Olsson, 2011). Den andra personen menade att dagar då hon inte orkade arbeta eller studera 

fann hon en inre kraft att motionera (Arborelius, 2014). 

Personerna upplevde även att jobbet hjälpte dem att kämpa vidare och de ville därför inte 

sjukskriva sig på heltid (Arborelius, 2014; Olsson, 2011). En av personerna beskrev att jobbet 

var en tröst och att det fanns en vilja att engagera sig i det då hon fungerade bättre där till 

skillnad från hemma där hon upplevde problem med sin psykiska hälsa. Sammanfattningsvis 

under hennes sjukdomsår gick yrkeslivet bra och hon fick mycket gjort på arbetet. Vissa 

dagar saknade hon dock kraft att ta sig till arbetet men under dessa perioder valde hon att 

arbeta halvtid eftersom arbetet fick henne på andra tankar och hjälpte henne att hantera 

sjukdomen, därför ville hon inte sjukskriva sig helt och hållet (Arborelius, 2014). Personerna 

upplevde också att de fick stöd från sin tro på Gud och från kyrkans församling, vilket gav 

dem hopp om tillfrisknande (Arborelius, 2014; Olsson, 2011). Kyrkans församling var ett 

stort stöd för en av personerna, då han hade många vänner där som gav honom hopp om att 

bli frisk och visade honom stöd (Olsson, 2011). 
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Även familjen var ett stöd om hopp och tillfrisknande, personerna upplevde att deras 

respektive gav dem stöd och motivation till att bli frisk. Under sina perioder av depression 

och nedstämdhet fick de även stöd från nära vänner och andra familjemedlemmar. Personerna 

förklarade att det var först när de accepterade sitt sjukdomstillstånd som de kunde hantera 

depressionen. Det var inte förrän personerna insåg att de hade ett livslångt handikapp som de 

accepterade sin depressionssjukdom (Arborelius, 2014; Olsson, 2011). En av personerna 

uttryckte att det tog lång tid för honom att acceptera sin sjukdomssituation (Olsson, 2011). 

Efter att de accepterat och blivit införstådda i sin situation kunde de börja bearbeta 

depressionen (Arborelius, 2014; Olsson, 2011). 

Det dröjde flera år innan jag innerst inne fullt ut godtog min situation och 

kunde ägna all tid åt att läka (Olsson, 2011, s.21). 

 

I denna process var stödet från omgivningen avgörande för att klara av sjukdomen. 

Att komma till insikt om sjukdomens allvar krävde också tid, personerna beskrev 

dessa insikter utifrån sina upplevelser av att leva med depression. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
I Studien analyserades patografier med hjälp av en kvalitativ design. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) styrs valet mellan kvalitativ och kvantitativ design av undersökningens syfte. 

Kvalitativ design handlar om att hitta beskrivningar, kategorier eller modeller som bäst 

skildrar ett fenomen eller sammanhang i en persons omgivning eller livsvärld (ibid.). 

Eftersom studiens avsikt var att beskriva upplevelser av depression bedömdes kvalitativ 

design som det mest passande valet. Studien utfördes med hjälp av patografier vilket är en 

självbiografi skriven utifrån författarens upplevelser av en sjukdom. Dahlborg Lyckhage 

(2006) menar att för att skapa förståelse för en persons upplevelser av hälsa, ohälsa och 

lidande kan biografier analyseras. Segesten (2012) förklarar att biografier kan ses som en 

trovärdig källa trots att det består av författarnas berättelser. Bokförlagen gör en egen 

bedömning av trovärdigheten av innehållet i böckerna innan publicering (ibid.). Nackdelen 

med att använda självbiografiska böcker kan vara att frågor eller otydligheter som stötts på 

vid läsningen inte kan klargöras till skillnad vid en personintervju (Olsson och Sörensen, 
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2011). Segesten (2012) menar att vetenskapliga artiklar kan vara en fördel eftersom det 

bygger på sammanställd forskning. (ibid.). Detta alternativ valdes bort eftersom patografier 

ansågs tillföra en djupare och bredare helhetsbild av personernas upplevelser av sjukdomen. 

 

Sökorden i databaserna som användes var depression, förstämningssyndrom, psykisk ohälsa, 

biografi, självbiografi och patografi. Enligt Häggblom och Mattsson (2007) är patografier en 

ny genre i svensk litteratur (ibid.) vilket speglades i sökningsresultaten som inte gav några 

direkta resultat. Fler sökord hade kunnat ge ett större urval på böcker. Exempel på relevanta 

sökord skulle kunna vara nedstämdhet och upplevelser.  Dock framkom tillräckligt med 

patografier som svarade på syftet och därför uteslöts andra sökord. Inklusionskriterierna var 

böcker skrivna på svenska av personer över 18 år samt att böckerna skulle vara skrivna efter 

2000-talet. Östlund (2012) anser att avgränsningar vid sökning av litteratur kan underlätta. Ett 

exempel på detta kan vara årtal, eftersom vetenskaplig forskning är en färskvara. En annan 

avgränsning som gjordes var att använda böcker skrivna på svenska. Willman, Stoltz, och 

Bahtsevani (2006) förklarar att det kan ske tolkningar vid översättning av böcker som är 

skrivna på andra språk (ibid.). Böcker som var skrivna på ett annat originalspråk än svenska 

valdes bort. Böcker som var skrivna av en annan författare än personen som upplevt 

depressionen valdes också bort då det var ett inklusionskriterie. De böcker som valdes bort 

svarade inte på syftet då de handlade om en persons upplevelser av depression i samband med 

annan sjukdom. Patografierna som valdes ut är skrivna av en man och en kvinna. För att få en 

bredare bild av personers upplevelser av att leva med en depression gjordes ingen 

avgränsning på manliga och kvinnliga författare. Författarna till patografierna som valdes var 

utbildade psykologer, det kan ha påverkat resultatet eftersom de har utbildning om psykisk 

ohälsa. Fördelen kan vara att författarna enklare kan skilja på sjukdom och hälsa samt lättare 

redogöra för deras upplevelser av sjukdomen. 
 

Analysen gjordes med Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys. Innehållsanalysen valdes för att den hade tydliga steg och beskrevs på ett 

begripligt sätt. Danielsson (2012) anser att Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys är beskriven på ett sätt som är tydligt och lätt att förstå. För att kunna 

åstadkomma en hög tillförlitlighet är det viktigt att stegen i analysen beskrivs på ett tydligt 

sätt (ibid.). Stegen var enkla att följa och förstå därför valdes Graneheim och Lundmans 

(2004) innehållsanalys till denna studie. Enligt Graneheim och Lundman (2004) förekommer 

det olika grad av tolkning både i den manifesta och latenta innehållsanalysen. För att minska 



21 
 

graden av tolkning i analysen användes en manifest ansats. Meningsenheterna togs ut av var 

och en för sig då det ansågs stärka trovärdigheten av resultatet. Vid kategorisering upplevdes 

det ibland svårt att sortera meningsenheter efter likheter eftersom vissa meningsenheter kunde 

tillhöra flera kategorier. Efter att ha diskuterat innehållet i meningsenheterna framkom tillslut 

kategorier som fångade betydelsefulla aspekter i texterna. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) kan kategorisering av meningsenheter framkalla svårigheter då dessa kan passa in i 

flera kategorier. Det är viktigt att meningsenheter inte finns med i mer än en kategori eller att 

viktiga delar av innebörden inte försvinner (ibid.). Hur trovärdigheten påverkades är en fråga 

som kan diskuteras, meningsenheterna fångar vad författarna tar upp, gränsen mellan de olika 

kategorierna är nog svårare att fastställa, men meningsenheterna motsvarar vad olika 

forskningsstudier lyfter upp i beskrivningar av symtom och i beskrivningar av hur depression 

upplevs av både kvinnor och män.  

 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att personerna upplevde att de saknade energi att umgås med 

människor. Personerna förklarade att de kände sig odugliga och det ledde till att de isolerade 

sig. Under depressionerna kunde de känna sig utmattade och saknade energi till att umgås 

med sina vänner. Personerna beskrev att depressionen gjorde att de kände ångest och rädslor 

och de upplevde att det inte fanns något slut på lidandet (Arborelius, 2014; Olsson 2011). I en 

studie av Stigsdotter Nyström och Nyström (2007) framkommer det att personer med 

depression kan uppleva en form av lidande. På grund av lidandet distanserar sig personer från 

andra människor i sin omgivning. Lidandet kan skapa en känsla av förlust, en förlust av att 

vara hel som människa och leva utan hopp om att få det bra. Lidandet påverkar personernas 

livsvärld, både vardagslivet och djupare existentiella frågor (ibid.). Detta beskrivs på ett 

tydligt sätt i de texterna som redogörs i analysen. Woodgate (2006) bekräftar i sin studie att 

personer med depression upplevde någon form av lidande. Ett lidande som är unikt för varje 

enskild person och att hanteringen av sjukdomen sker på olika sätt (ibid.). En av personerna 

beskrev att hon hade svårt att leva upp till sin roll som mamma under depressionsperioderna 

och att detta fick henne att känna sig värdelös. Hon förklarade att trots sin kärlek till barnen 

hade hon ibland svårt att ta hand om dem och se till deras behov (Arborelius, 2014). Detta kan 

även ses i en studie av Hogg (2011) som menar att kvinnor ofta kopplar sina depressioner till 

oundvikliga prövningar eller saker som de upplever förväntas av dem i livet såsom att föda 

barn eller balansen mellan att jobba och vara hemma. En del kvinnor upplever att det 
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förväntas att de är ”superkvinnor” som klarar av allt. Wiklund-Gustin och Lindwall 

(2012)  påtalar i självdomänen att en person kan uppleva att livsproblem känns som ett hot 

mot självkänsla och identitet när den går igenom en kris (ibid.). Detta kan kopplas till att en 

av personerna kände sig värdelös på grund av att hon hade svårt att leva upp till 

mammarollen. Under hennes djupaste depressionsperioder orkade hon inte ens utföra 

vardagliga sysslor som att laga mat, träffa vänner och läsa böcker (Arborelius, 2014). 

 

En av personerna tog hjälp av samtalsbehandling och upplevde att hon fick stöd av det under 

de värsta åren med depression. Där kunde hon reflektera över sin sjukdom och hon ansåg att 

det gav henne hopp om att bli fri från sina depressioner. Samtalsbehandling utvecklade en 

förmåga att se tidiga tecken på depressionen som hon sedan kunde erkänna för sig själv. 

Genom denna förmåga lärde sig personen att hantera återkommande depressioner 

(Arborelius, 2014). Detta bekräftas i Nunstedt et al. (2012) studie där det framkommer att 

personer upplevde en trygghet genom rådgivning och samtalsbehandling.  

ICN´s etiska kod för sjuksköterskor (2016) betonar att sjuksköterskan har ett ansvar att 

stödja åtgärder som tillgodoser allmänhetens och framförallt sårbara befolkningsgruppers 

hälsa och sociala behov. Barker (2001) framhäver att sjuksköterskan bör arbeta för att få 

kontakt med personen snarare än att endast fokusera på personens sjukdom. Syftet är att få 

en helhetsbild av personens nuvarande situation vilket inkluderar hur personen uppfattar sin 

hälsa och sjukdom (ibid.). Båda personerna upplevde att det var svårt att klara livet utan 

medicin som de tog under sina perioder av depression. Varje gång de valde att avsluta en 

behandling återkom depressionen igen. Personerna var överens om att medicinering var ett 

viktigt medel för att bemästra sina depressioner. Det som upplevdes svårast var att finna en 

balans i livet när de valde att avsluta medicineringen (Arborelius, 2014; Olsson 2011). Att 

använda sig av olika typer av stöd så som medicinska, psykologiska och sociala insatser 

lyfter Barker (2001) fram i andradomänen och beskrivs som något en person kan behöva för 

att leva ett normalt och hanterbart liv. I en studie av Hogg (2011) konstaterades det att några 

av deltagarna tyckte att medicinering borde vara mer acceptabelt. Deltagarna betonade att de 

som hade psykiska sjukdomar borde erbjudas medicinering i samma utsträckning som de 

med fysiska sjukdomar. 

 

I en annan studie av Stigsdotter Nyström och Nyström (2007) framkommer det att 

medicinering upplevs olika. Vissa accepterar behandlingen medan andra ser det som en brist 
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eller svaghet. En del känner ingen effekt av medicineringen. Hedman Ahlström, Skärsäter och 

Danielson (2009) poängterar att antidepressiv medicin är ett alternativ för att kontrollera 

depression. Studien visar dock att alla personer inte är positiva till medicinering på grund av 

för lite kunskap om vad medicinen ger för effekter och biverkningar. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) har sjuksköterskan ett ansvar att vägleda personer i behov av 

vård samt att stödja personers upplevelse av hopp. Sjuksköterskan ska vara lyhörd och hjälpa 

den sårbara personen. Barker och Buchanan-barker (2010) förtydligar detta i sin 

tidvattenmodell, där sjuksköterskan ger personen som går igenom en depression stöd och 

vägledning genom att lyssna på personens upplevelser av sjukdomen. Det innebär för 

sjuksköterskan att hjälpa personen att identifiera problemet, svara på frågor och leda personen 

tillbaka på rätt spår.  

 

Båda personerna upplevde att regelbunden motion i form av dagliga promenader fick dem att 

må bättre (Arborelius, 2014; Olsson 2011). En av personerna beskrev att även jobbet var en 

tröst och att hon hade en vilja att engagera sig i det även under depressionsperioderna. Hon 

valde endast att sjukskriva sig på halvtid och under korta perioder (Arborelius, 2014). Motion 

fick personerna att må bättre vilket Hogg (2011) styrker i sin studie, där det visades att 

aktivering och motion ansågs vara ett effektivt sätt att förhindra depression. Att komma ut och 

göra saker sågs som en skyddsfaktor och ett bra sätt att motverka sjukdomen. Vidare 

framkom det i studien att flera av deltagarna ansåg att överdrivna mängder av tid eller 

underaktivitet var riskabelt och kunde leda till depression. De kvinnliga deltagarna 

diskuterade värdet av att jobba och såg det som något positivt för deras psykiska hälsa (ibid.). 

I resultatet framkom även att personerna fick ett stort stöd från familjen. Personerna fick även 

stöd från sina respektive och från nära vänner. Stödet från familjen gav personerna hopp om 

att återhämta sig från depressionen (Arborelius, 2014; Olsson 2011). Vikten av familjens stöd 

kan ses i en studie av Hedman Ahlström et al. (2009) där personer upplevde att depressionen 

blev enklare att hantera genom att få stöd från familjen. Sammanfattningsvis förklarade 

personerna att det inte var förrän de accepterade sitt sjukdomstillstånd som de kunde hantera 

och börja bearbeta depressionen (Arborelius, 2014; Olsson 2011). Detta kan även ses i en 

studie av Woodgate (2010) där det för vissa personer var viktigt att acceptera depressionen för 

att kunna handskas med den. Det var betydelsefullt för personerna att erkänna för sig själva 

att de hade en sjukdom och att sjukdomen kunde bidra till begränsningar. 

 



24 
 

Slutsatser 
Personer med depression upplevde att livet förändrades och att det fanns en rädsla att inte 

kunna återgå till den vanliga vardagen. Depressionen gjorde att tillvaron upplevdes 

svårhanterlig men med hjälp av behandling kunde personerna leva med sina depressioner. 

Stödet från familj och vänner gav dem kraft och energi att återhämta sig. Genom att 

sjuksköterskan tar del av en persons upplevelser av depression kan sjuksköterskan förstå och 

vägleda personen genom rätt behandling. Sjuksköterskans roll är att försöka identifiera och 

upptäcka dessa personer tidigt i sjukdomsförloppet. För att de ska kunna känna tillit och 

förtroende till sjuksköterskan är det viktigt att visa personerna att det finns intresse och tid till 

att lyssna när de berättar om sina problem. Detta kan resultera i att personerna upplever det 

lättare att släppa in sjuksköterskan och berätta om sina innersta känslor och upplevelser. Det 

är därför av stor vikt att ytterligare forskning fördjupar sig i personers upplevelser av att leva 

med depression då det kan medföra förståelse och stöd från sjuksköterskan. Detta kan i sin tur 

leda till att personerna upplever att livet känns mer meningsfullt och snabbare kan återgå till 

sin vardag. Vidare forskning skulle kunna utföras med hjälp av intervjustudier för att få en 

bredare bild av personers upplevelser av depression. Genom att ta del av forskning av 

personers upplevelser kan det leda till att sjuksköterskan får en djupare förståelse för 

personen.  

 

Självständighet  
Böckerna lästes var och en för sig och meningsenheterna valdes ut enskilt för att sedan 

jämföras och diskuteras tillsammans. Kondensering, kodning och kategorisering gjordes 

gemensamt. Josefin RK. och Hanna J. deltog i sökandet av artiklar till bakgrund, metod- och 

resultatdiskussion. Hela studien har både Josefin RK. och Hanna J. skrivit tillsammans men 

de hade olika ansvarsområden för att det skulle vara möjligt att skriva text på separata platser. 

Josefin RK. hade mest ansvar för inledning, bakgrund och teoretisk referensram. Hanna J. 

hade mest ansvar för metoden och metoddiskussionen. Sammanfattning, resultat, 

resultatdiskussion och slutsats skrevs tillsammans. 
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Bilaga 1 Exempel på analysförfarande 
Meningsenheter Kondensering Kod Kategori 
Känslan av att vara 
totalt utanför, icke-
fungerande, 
livsoduglig 
(Arborelius, 2014, 
s.91). 

Känslan av att vara 
totalt utanför, icke-
fungerande, 
livsoduglig. 

Totalt utanför Att vara socialt isolerad 

Jag grips av känslor 
av tomhet, att jag inte 
ska klara av det, att 
det bara är skit att jag 
är värdelös 
(Arborelius, 2014, 
s.64). 

Känslor av att inte 
klara av det, att jag är 
värdelös. 

Känna sig värdelös Att ha bristande 
självkänsla 

Trots att jag kan 
identifiera dessa 
tankemönster finns 
känslan kvar i 
kroppen, den lever 
sitt eget liv 
(Arborelius, 2014, 
s.144). 

Känslan i kroppen 
lever sitt eget liv. 

Känslan lever sitt 
eget liv 

Att förlora kontrollen 

Det inträffar att jag 
överhuvudtaget inte 
somnar - och ska upp 
påföljande morgon 
till mitt arbete 
(Arborelius, 2014, 
s.91). 

Det inträffar att jag 
inte somnar. 

Ingen sömn Att ha sömnsvårigheter 

Jag har något som 
kallas 
behandlingsresistent 
depression och 
ångest. Ingen 
behandling verkar 
hjälpa (Olsson, 2011, 
s.16). 

Behandlingsresistent 
depression, ångest. 
Ingen behandling 
verkar hjälpa. 

Behandling verkar 
inte hjälpa 

Att leva under behandling 

När man är psykiskt 
sjuk är goda 
relationer viktigare än 
någonsin (Olsson, 
2011, s.75). 

Goda relationer är 
viktigare än någonsin. 

Relationer är 
viktiga 

Att finna strategier och 
stöd för att kämpa vidare i 
livet 

 


