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Abstrakt 

Bakgrund: Över 300 miljoner människor i världen uppskattas lida av depression 

och i Sverige antas var femte individ drabbas någon gång i livet. Andelen kvinnor 

som drabbas av depression och ångest är större än andelen män, nästan var fjärde 

kvinna får diagnosen depression någon gång under sitt liv. Depression kännetecknas 

av symtom som exempelvis nedstämdhet, nedvärderande tankar om sig själv och 

självmordstankar. KASAM utgör individens motståndskraft mot svårigheter som 

kan uppstå i livet och består av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den 

personcentrerade vården lägger stor vikt vid att hela individen uppmärksammas och 

att hälsan främjas genom att tillgodose fysiska, andliga, existentiella, sociala och 

psykiska behov.  

Syfte: Att belysa kvinnors erfarenhet av att leva med depression. 

Metod: En litteraturstudie av självbiografier med narrativ analys. 

Resultat: Resultatet gav fyra kategorier. Att sträva efter hjälp handlar om att söka 

en grundorsak till insjuknandet men också sökandet efter effektiv behandling. 

Kategorin Att förlora identiteten beskriver ensamhet och utanförskap, självförakt, 

förlorade förmågor, skam och känslor som pendlar mellan ytterligheter. Att få 

vardagen att fungera beskriver olika strategier som kvinnorna använder sig av för 

att inte fastna i depressionens djup men också hur gemenskap hjälper. Att inte orka 

längre handlar om hopplöshet, hur depressionen upplevs som ett mörker men också 

om en önskan att dö.   

Slutsats: Att sträva efter effektiv behandling, att förlora identiteten genom förlorade 

förmågor, att finna strategier för att orka fortsätta leva och dödstankar är det mest 

framträdande i vår studie av kvinnors erfarenheter av att leva med depression. För 

att stödja en kvinna som insjuknat i depression är sjuksköterskan hjälpt av att kunna 

urskilja hennes KASAM för att kunna ge en personcentrerad vård.    
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1 Inledning 

Psykisk ohälsa är ett växande globalt problem som orsakar både lidande och kostar 

samhället stora summor. WHO (2018a) uppskattar att över 300 miljoner människor i 

alla åldrar är drabbade av depression och statistiken visar att kvinnor är mer 

drabbade än män. Som blivande sjuksköterskor vill vi öka kunskapen om hur det är 

som kvinna att leva med depression, som är ett sjukdomstillstånd som ingår i 

begreppet psykisk ohälsa. Vi hoppas att denna kunskap kan leda till en ökad 

förståelse i mötet med dessa patienter.  

2 Bakgrund 

2.1 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som ofta används, både i vardagsspråket men också 

inom forskningen. Trots det så har begreppet psykisk ohälsa inte någon klar 

definition (Dahlström, 2014). Begreppet kan användas och förstås på flera olika sätt. 

Det kan inkludera allt från ängslan och nedstämdhet till psykiatriska sjukdomar som 

anorexia eller depression. Med psykiatrisk sjukdom avses en psykisk ohälsa som 

avspeglas i en symtombild som vården kan diagnosticera utifrån specifika 

sjukdomskriterier. WHO´s definition av psykisk ohälsa omfattar ett flertal olika 

symtom med det gemensamma att de innebär onormala tankar, känslor och beteende 

hos individen (WHO, u.å.). Det är mycket svårt att exakt veta hur många individer 

som lider av psykisk ohälsa. Det finns flera förklaringar till detta. Definitionen av 

psykisk ohälsa skiljer sig åt och det påverkar bland annat hur mätningar genomförs. 

I vissa avseenden kan det vara svårt att skilja mellan somatiska symtom och psykisk 

ohälsa, vilket kan bidra till att alla individer inte får rätt hjälp och därmed inte heller 

inkluderas i statistiken. På grund av skam finns det individer som inte söker sig till 

vården för psykiska problem, vilket också bidrar till ett mörkertal (Dahlström, 

2014). Folkhälsomyndigheten (2016) uppger att 16 procent av den svenska 

befolkningen år 2016 hade nedsatt psykisk hälsa. Den största andelen var unga 
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kvinnor oavsett utbildningsnivå. WHO (2017) uppskattar att inom de tre närmaste 

åren kommer psykisk ohälsa vara den enskilt tyngsta sjukdomsbördan i världen, 

varav en av de vanligaste diagnoserna är depression. 

2.2 Depression  

2.2.1 Prevalens 

Depression är en sjukdom som är vanligt förekommande över hela världen och över 

300 miljoner människor i alla åldrar uppskattas lida av sjukdomen. Sjukdomen är 

också den största orsaken till att människor drabbas av funktionshinder i form av 

kognitiva svårigheter (WHO, 2018a). I Sverige är depression den allra vanligaste 

psykiatriska diagnosen. Ingen kan helt säkert veta hur många som drabbas av 

sjukdomen varje år men det finns siffror som visar att var femte individ i Sverige 

någon gång under sitt liv får diagnosen depression (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Andelen kvinnor som drabbas av depression och ångest är större än bland män, 

nästan var fjärde kvinna får diagnosen depression någon gång under sitt liv 

(Folkhälsomyndigheten, 2017).   

2.2.2 Olika typer av depressionssjukdomar 

Det finns ett flertal olika depressionssjukdomar som skiljer sig åt i symtombild och 

förekomst. Även inom samma depressionssjukdom kan det vara skillnad i symtom 

mellan olika individer. Egentlig depression är vanligast förekommande och 

kännetecknas av depressiva episoder som kan delas in i tre olika svårighetsgrader: 

lindrig, måttlig eller svår depression (Herlofson, 2014). Andra 

depressionssjukdomar är dystymi, premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS), post 

partum depression, bipolär sjukdom, depression hos barn och ungdomar samt 

depression hos äldre. Även vid utmattningssyndrom är depression vanligt 

förekommande (Skärsäter, 2014a). 

2.2.3 Etiologi 

Det finns ingen enskild förklaring till varför människor insjuknar i depression, men 

det tycks finnas faktorer som samverkar och som ökar sannolikheten att insjukna. 
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Det finns en ökad risk för insjuknande hos individer som har depressionssjukdom 

inom släkten och anledningen till det kan vara genetisk, biologisk eller psykologisk 

(Skärsäter, 2014a). Hos män tycks risken för insjuknande öka vid alkoholmissbruk 

eller alkoholberoende samt om barndomen bestått av mycket oro och nervositet. 

Hos kvinnor ökar risken vid personliga egenskaper som lättkränkthet, uttröttbarhet 

och antisociala drag (Mattisson m.fl., 2009). Det är inte ovanligt att insjuknandet i 

en depression går att koppla till en utlösande faktor som exempelvis familjeproblem, 

för hög arbetsbelastning, förlust av någon betydelsefull person eller en ohållbar 

ekonomisk situation. En depression kan även uppkomma till synes utan orsak 

(Skärsäter, 2014a). I människans nervsystem finns det signalsubstanser som 

förmedlar information till hjärnans celler. Förhållandena mellan dessa 

signalsubstanser är av betydelse för människors sinnesstämning, beteende, känslor 

och tankar. Noradrenalin, serotonin och dopamin är de signalsubstanser som styr 

sorg, oro, ångest och är delaktiga vid depressionssjukdomar (FASS, 2016). Andelen 

kvinnor som drabbas är större än bland män och anledningen till detta är inte helt 

klarlagd, men Jovanovic (2008) har påvisat en möjlig biologisk faktor genom 

upptäckten att kvinnor och mäns serotoninsystem i hjärnan skiljer sig åt. En annan 

faktor skulle kunna vara samhällsrelaterad. SBU (2014) menar att sambandet mellan 

arbetsförhållanden och depressiva symtom inte skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor. Att kvinnor i större utsträckning arbetar inom yrken med sämre 

arbetsvillkor skulle däremot kunna vara en förklaring till varför kvinnor i högre grad 

drabbas av psykisk ohälsa. 

2.2.4 Symtom och diagnos 

Det kan vara svårt att fastställa att en individ lider av depression. Det finns inget 

laboratorieprov som kan påvisa detta och forskning (Arvidsdotter, Marklund, Kylén, 

Taft, & Ekman, 2016) tyder på att det är inte ovanligt att patienter söker vård för 

somatiska symtom som relaterar till bakomliggande ångest och depression. Utöver 

samtal med individen så finns det olika självskattningsskalor varav en är MADRS-

S. MADRS-S innebär att individen själv besvarar ett formulär med nio frågor om 

bland annat sinnesstämning och sömn. Dessa frågor genererar poäng och ger en 

indikation om förekomst och svårighetsgrad av depression hos individen (Bondolfi 

m.fl., 2010). För att diagnosticera olika psykiatriska sjukdomar är DSM 5 
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(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ett klassifikationssystem 

som används (Herlofson, 2014). I DSM 5 beskrivs följande nio symtom för 

depression: 

• Känsla av nedstämdhet under större delen av dagen/ dagligen 

• Minskat intresse och minskad glädje inför aktiviteter under större delen av 

dagen/dagligen 

• Oavsiktlig viktnedgång eller viktuppgång till följd av daglig minskad eller 

ökad aptit  

• Återkommande sömnstörningar i form av för mycket eller för lite sömn 

• Psykomotorisk agitation eller hämningar som uppkommer dagligen 

• Känsla av orkeslöshet och bristande energi dagligen 

• Skuldkänslor och värdelöshetstankar dagligen 

• Koncentrationssvårigheter och obeslutsamhet dagligen 

• Dödstankar, återkommande självmordstankar eller tidigare 

självmordsförsök 

För att ställa diagnosen egentlig depression så krävs det att individen upplever minst 

fem av symtomen, varav ett av de två första symtomen måste vara inkluderat. 

Symtomen ska ha förekommit under minst två veckor och de ska medföra lidande 

eller försämrad funktion socialt, i arbetet eller i andra funktioner. Symtomens 

uppkomst får inte vara orsakade av fysiologiska aspekter, medicinskt tillstånd, 

substansanvändande eller biverkningar till följd av läkemedelsanvändning 

(Herlofson, 2014). Individer som tidigare drabbats av en depression löper stor risk 

att återinsjukna i nya episoder under sitt liv (Skärsäter, 2014a).  

2.2.5 Behandling vid depression 

Depression rymmer olika diagnoser och symtom vilket innebär att behandlingen 

måste individanpassas. Forskning (Bygstad-Landro & Giske, 2018) visar på 

betydelsen av kunskap om sjukdomen hos sjuksköterskor för att de ska kunna 

lokalisera i vilken sjukdomsfas individen befinner sig. Processen är indelad i fyra 

faser: obegriplighet, ge ledtrådar i önskan om att bli sedd, ta emot hjälp och i sista 

fasen återfås viljan att vara och att leva. Denna kunskap är relevant för 

sjuksköterskor för att kunna identifiera patientens mottaglighet för insatser och 
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därmed ge rätt hjälp vid rätt tillfälle. Vid behandling av depression finns det flera 

olika behandlingsalternativ som går att använda enskilt eller i olika kombinationer. 

2.2.5.1 Farmakologisk behandling 

Den farmakologiska behandlingen vid depression består vanligtvis av antidepressiva 

läkemedel. Det finns flera olika typer av antidepressiva läkemedel med olika 

effekter men alla har gemensamt att de påverkar hjärnans signalsubstanser 

(Dahlström, 2014). Då vissa antipsykotiska läkemedel i kombination med 

antidepressiva läkemedel har visat sig ha god effekt vid behandling av depression så 

kan även dessa förekomma. De flesta patienter med depressionssjukdom har även 

problem med ångest och sömnstörningar. Då kan de antidepressiva läkemedlen 

kombineras med ångestdämpande eller hypnotikum (Läkemedelsverket, 2016).  

2.2.5.2 Samtalsbaserad behandling 

Utöver den farmakologiska behandlingen så kan olika former av samtalsstöd 

erbjudas. I psykoterapi diskuteras och bearbetas patientens problem tillsammans 

med en behandlare. Genom samtalen får patienten rätt redskap för att kunna hantera 

sina tankar, känslor och beteende. Det finns flera typer av psykoterapi bland annat 

psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk 

beteendeterapi (DBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

(Dahlström, 2014). Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den psykoterapi som har 

uppvisat bäst resultat vid medelsvåra depressioner och även rekommenderas vid 

lindrig depression enligt de nationella riktlinjerna. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är 

en målinriktad och tidsbegränsad terapiform vars syfte är att få individen att 

ifrågasätta sitt egna negativa och dysfunktionella tankemönster (Magnil & 

Häggström, 2015). 

2.2.5.3 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) 

ECT är en behandling som är mycket effektiv vid svåra depressioner med 

melankoliska eller psykotiska inslag samt vid depressioner med hög risk för 

självmordsförsök. Under behandlingen är patienten sövd och elektroder placeras på 

patientens huvud och elektrisk energi överförs genom elektroderna under några 

sekunder för att utlösa ett epileptiskt krampanfall (Socialstyrelsen, 2010). Exakt hur 
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behandlingen fungerar är inte klarlagt. Vid en depression finns det brist på vissa 

signalsubstanser i hjärnan och det finns hypoteser om att ECT behandling ökar 

mängden av dessa signalsubstanser vilket leder till förbättring (Dahlström, 2014).  

2.2.6 Konsekvenser av obehandlad eller felaktigt behandlad depression 

Det är viktigt att individen vid en depression får bra och effektiv behandling. Om 

depressionen fortgår finns det risk för att individen utvecklar 

koncentrationssvårigheter, försämrat minne, en försämrad simultankapacitet och en 

försämrad stresstålighet. De kognitiva svårigheterna är den vanligaste orsaken till 

långtidssjukskrivning av individer med depressionssjukdom (Magnil & Häggström, 

2015). Ett av de allvarligaste symtomen som kan uppkomma vid en depression är 

återkommande tankar på döden, självmordstankar, planer inför självmord och/eller 

självmordsförsök (Herlofson, 2014). Av de individer som lider av en 

depressionssjukdom och tar sitt liv är mer än 80 procent obehandlade vid 

självmordstillfället. Personer med depression är ofta obehandlade eller 

underbehandlade även efter ett självmordsförsök. Att hitta en effektiv behandling 

vid depression är viktigt för att motverka självmordsförsök och självmord 

(Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut, 2006). Varje år avlider ca 800 000 

människor i världen till följd av självmord och det är den näst vanligaste 

dödsorsaken hos människor mellan 15-29 år (Saxena, Krug, & Chestnov, 2014). I 

Sverige år 2016 var siffran för genomförda självmord 1129 och under perioden 

2006-2016 har självmord bland män minskat medan det bland kvinnor är oförändrat 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att 

individer med depression kan ha svårt att upprätthålla kroppens behov genom att äta 

hälsosamt, att vara fysiskt aktiv och att undvika tobak och alkohol. Det finns således 

en ökad risk på sikt att drabbas av somatiska sjukdomar som exempelvis metabolt 

syndrom, kardiovaskulära sjukdomar och diabetes typ-2. 

 

2.3  Omvårdnad  

Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens. Sjuksköterskan har ansvar för 

att stärka individens hälsa, lindra dennes lidande och identifiera möjligheter för att 

nå välbefinnande. För att kunna uppnå omvårdnadens mål så krävs det en god 
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relation som upprättas och bibehålls via samspel och dialog (Dahlberg & Segesten, 

2010). I en relation som kännetecknas av närhet, värme och respekt skapas 

förutsättning för individen att delge sin berättelse och på så vis kan sjuksköterskan 

identifiera individens upplevelse av dennes situation och liv (Ekebergh, 2012). 

Vårdaren ska på ett öppet och följsamt sätt använda sin kunskap till att skapa rätt 

förutsättningar för individen att hjälpa sig själv (Dahlberg & Segesten, 2010). I 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskan 

ska ha god kännedom om personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016) samt använda sig av sina kunskaper i verksamheten. Den personcentrerade 

vården lägger stor vikt vid att hela individen uppmärksammas och att hälsan främjas 

genom att tillgodose fysiska, andliga, existentiella, sociala och psykiska behov. 

Sjuksköterskan ska tillsammans med individen och med utgångspunkt i dennes 

berättelse utforma vården. Både sjuksköterskans och patientens kunskap ska ges 

likvärdig giltighet i vårdandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).    

2.3.1 Omvårdnad vid depression 

Inriktningen för omvårdnaden vid depression ska vara att stödja individen till att 

göra förändringar som möjliggör återgång till ett aktivt och oberoende liv med 

tillfredsställande livskvalitet (Skärsäter, 2014b) Som sjuksköterska bör man vara 

medveten om att depression kan medföra svårigheter med att uttrycka behov, att 

fatta egna beslut och att förstå information som ges (Skärsäter, 2014a). 

Misslyckande med att ge information är en av de vanligaste orsakerna till missnöje 

hos individer med psykisk ohälsa. Brist på information skapar känslor av att inte 

vara respekterad och att vara i underläge. (Powell & Clarke, 2006) 

Forskning (Arvidsdotter m.fl., 2016) visar även att individer med depression ofta 

döljer sitt mående för omgivningen och då även vid möte med vården. Det finns 

också en rädsla för att inte kunna möta omgivningens krav. Ofta sätts de egna 

behoven åt sidan för att kunna fortsätta leva upp till omgivningens förväntningar. 

Då det kan finnas brister i individens förmåga att upprätthålla bra levnadsvanor får 

sjuksköterskan en central roll i omvårdnadsarbetet att motverka detta (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). En omvårdnadsåtgärd för sjuksköterskan kan vara att 

motivera kvinnan att ägna sig åt fysisk aktivitet som är anpassad efter hennes 

förutsättningar. Depression och ångest kan minska men beroende på individens 
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situation och hur svår depressionen är kan det vara motiverat att kombinera med 

samtalsbaserad och/eller farmakologisk behandling (Skärsäter, 2014a). Forskning 

(Gudmundsson m.fl., 2015)  visar att desto högre nivå av fysisk aktivitet kvinnan 

har, desto lägre skattar hon enligt MADRS-S. Även andra studier visar att kvinnor 

med låg fysisk aktivitet har ökad risk för depression (Breland, Fox, & Horowitz, 

2013). Psykiska smärta som uppkommer till följd av en depression kan vara svår att 

uttrycka (Skärsäter, 2014b). Via omvårdnad kan sjuksköterskan möjliggöra en 

dialog med kvinnan där hon kan verbalisera känslor, fientligheter, skuld, 

frustrationer och smärta. Sjuksköterskans roll är att lyssna, visa förståelse och 

besvara individens upplevelser kring sjukdomen. I dialogen med kvinnan måste 

sjuksköterskan både via det verbala och ickeverbal språket bemöta och bekräfta 

hennes lidande (Skärsäter, 2014b). Bilderbeck, Saunders, Price och Goodwin 

(2014) beskriver att patienter med psykisk ohälsa tycker att det är viktigt med 

kontinuitet i vården eftersom det minskar behovet av att upprepa en ofta smärtsam 

livshistoria. Kontinuiteten skapar även personligare och meningsfullare dialoger i 

relationen vilket bidrar till känslor av trygghet och minskad oro hos patienten. 

Depression kan medföra att vardagslivets krav upplevs ohanterliga och tillvaron 

upplevs som meningslös (Arvidsdotter m.fl., 2016). Upplevelsen av mening har stor 

betydelse för förmågan att hantera olika situationer och denna förmåga relaterar till 

känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991).  

 

2.4 Teoretisk referensram 

Vi har valt känsla av sammanhang (KASAM) som referensram. KASAM kan vara 

av betydelse för att i omvårdnadsarbetet kunna identifiera individens förmåga att 

förstå, hantera och se meningsfullhet i sitt liv. Med KASAM som utgångspunkt kan 

omvårdnaden utformas till att bli individuellt anpassad (Willman, 2014). KASAM 

beskriver Antonovsky (1991) som den motståndskraft som hjälper oss att hantera 

svårigheter med värdigheten i behåll. KASAM består av tre begrepp: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet beskrivs som den viktigaste delen då 

den bidrar till förståelse. Den syftar till att inre och yttre stimuli görs förståeligt. 

Även om händelser är plötsliga och oväntade kan en person med hög känsla av 

begriplighet göra dem till något som går att förstå och förklara. Hanterbarhet 



 

9(33) 

 

handlar om individens egna eller andra underlättande resurser som finns. Det går 

inte att förhindra svåra händelser men de går att hantera och ta sig igenom. Utöver 

det egna jaget som resurs kan det handla om en partner, en kollega, en läkare eller 

tro på Gud. Meningsfullhet syftar till en känslomässig innebörd i livet där det finns 

sådant som engagerar och betyder något för individen. Detta begrepp beskriver 

Antonovsky (1991) som motivationskomponenten inom KASAM, vilket innebär att 

individen kan konfrontera svårigheter och finna en mening med dem, snarare än att 

undvika dem. Livserfarenhet är det som bidrar till att bygga upp KASAM och 

förutsättningen för KASAM är inte knuten till att känslan ska vara hög på samtliga 

tre delar. Varje individ beskrivs ha flexibla gränser för i vilken omfattning vissa 

saker i omgivningen behöver vara begripliga, hanterbara och meningsfulla. Man kan 

således ha ett ointresse men ändå uppleva KASAM. Gränserna har inte relation till 

verkligheten, då sådant man är ointresserad av ändå kan komma att påverka 

individen exempelvis kan man vara politiskt ointresserad men ändå bli inkallad till 

krigstjänstgöring. När kraven på individen blir obegripliga eller ohanterbara kan ett 

sätt att bevara KASAM vara att avskärma sig. Likväl kan KASAM stärkas av att 

utvidga gränserna genom att exempelvis lära sig något nytt. Antonovsky (1991) 

beskriver även stressorer. Dessa är livserfarenheter som kännetecknas av bristande 

entydighet, under-/överbelastning och avsaknad till medbestämmande. Stressorerna 

saknar individen en automatisk respons för och det blir dennes KASAM som avgör i 

vilken omfattning händelsen inverkar på individen. Sammanfattningsvis kan 

KASAM beskrivas genom att om något är förutsägbart blir det begripligt, finns en 

balans i de krav individen utsätts för så upplevs det som hanterbart och finns 

delaktighet i resultatet så skapas en meningsfullhet. 

 

2.5 Tidigare forskning om depression hos kvinnor 

Det finns forskning (Li, Lu, Wang, & Zhong, 2015) som påvisar på en könsskillnad 

när det gäller negativa emotionella upplevelser relaterat till yttre känslomässiga 

stimuli, där kvinnors upplevelser är starkare än männens. Detta anses kunna vara en 

viktig orsak till varför kvinnor drabbas mer av långvariga depressioner, är mer 

benägna att återinsjukna och har högre risk för svåra depressiva perioder. I en 
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svensk avhandling (Danielsson, 2010) beskrivs att män och kvinnors upplevelser 

och berättelser om sin depression skiljer sig åt. Män beskriver sin depression som ett 

plötsligt intrång i livet med dramatiska fysiska symtom medan kvinnor i större 

utsträckning beskriver sjukdomen som långsamt kvävande. I berättelserna kan 

således könsskillnader identifieras vilket inte enbart påverkar patientens förståelse 

utan även läkarens uppfattning. Kvinnors verbala uttryck för ohälsa tolkas lättare 

som depressionssymtom än vad mäns uttryck gör, vilket skulle kunna bidra till att 

kvinnor övertolkas och i större utsträckning diagnosticeras med depression än vad 

män gör (Danielsson, 2010). Annan forskning (Ward, Mengesha, & Issa, 2013) 

visar att en del äldre kvinnor inte ser depression som en sjukdom utan ett förväntat 

mående relaterat till upplevelser i livet. Okunskap, fördomar och förnekelse om 

psykiatrisk sjukdom påverkar benägenheten till att söka hjälp. För att ändå få 

vardagen att fungera beskriver kvinnorna i studien (Ward m.fl., 2013) att de har stöd 

i religiös tro och coping-strategier som exempelvis att hålla sig sysselsatta för att 

förskjuta svåra tankar. Bristande intresse för andra människor, att inte mötas med 

förståelse och rädsla för att upplevas som en börda för andra är sociala svårigheter 

som kvinnor med depression upplever (Rice, Grealy, Javaid, & Millan Serrano, 

2011). Det finns en uppfattning hos kvinnor att primärvården inte är rätt instans för 

att berätta om depressiva symtom (Keller, Valdez, Schwei, & Jacobs, 2016). Hos 

kvinnor finns även tvivel om behandling, egna och omgivningens fördomar om 

depressiva symtom och viljan att försöka hantera sjukdomen utan behandling (Snell-

Rood m.fl., 2017). 

3 Problemformulering 

Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat begrepp. WHO´s definition av begreppet är att 

det omfattar flera olika problem och symtom som alla har gemensamt att det innebär 

onormala tankar, känslor och beteende hos individen. Över hela världen ökar 

psykisk ohälsa och depression är vanligt förekommande. Var femte individ i Sverige 

kommer någon gång att insjukna i en depression. Andelen kvinnor som drabbas av 

depression och ångest är större än andelen män. Detta skulle kunna bero på 

könsskillnader i hur depression upplevs och vilken påverkan negativa stimuli har. 
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Det är mycket viktigt att individer med depression får en bra och effektiv 

behandling eftersom sjukdomen i annat fall kan leda till kognitiva svårigheter eller 

självmord. Tidigare forskning visar dock att kvinnor med depression känner tvivel 

till behandling och har en önskan att klara sig utan. Sjukdomen tenderar att påverka 

individens KASAM, vilket också påverkar möjligheten att ta sig igenom 

depressionen. Därför är sjuksköterskans förståelse för hur individen upplever sin 

situation som begriplig, hanterbar och meningsfull av betydelse. Den ökande 

prevalensen innebär att sjuksköterskor inom alla delar av vården behöver kunskap 

om de kliniska symtomen som följer med sjukdomen men också förståelse för hur 

det är att leva med depression. Att bedriva personcentrerad vård innebär att se hela 

individen och utifrån dennes berättelse anpassa omvårdnaden. Detta är 

betydelsefullt för att kunna bemöta och vårda kvinnor med depression på ett 

professionellt sätt.  

4 Syfte 

Vårt syfte var att belysa kvinnors erfarenhet av att leva med depression.  

5 Metod 

Studien var en litteraturstudie där datainsamlingen gjorts utifrån skönlitterära 

självbiografier.  

5.1 Datainsamling och urval 

Sökning av litteraturen gjordes med hjälp av kommunbiblioteket i Mönsterås och 

Kalmar stadsbibliotek. De sökord som användes var depression och självbiografi 

och gav totalt 10 träffar. Inklusionskriterier var litteratur skriven av kvinnor med 

självupplevd depression och att litteraturen skulle finnas tillgänglig som ljudbok 

eller e-bok. Skönlitteraturen skulle även vara tillgänglig på svenska. Vi har manuellt 

uteslutit litteratur med anhörigperspektiv eller män med självupplevd depression. 

För att försöka bedöma om en bok passade vårt syfte gjordes en första granskning 



 

12(33) 

 

utifrån titel och referat på baksidan. Efter detta kvarstod fem böcker som kom att 

ingå i vår analys, se Litteraturmatris bilaga 1. 

5.2 Analys 

Vi har i denna studie genomfört en narrativ analys av data i form av fem 

självbiografier om depression. Att göra en narrativ analys beskriver Dahlborg-

Lyckhage (2017) som att tolka en text som är av berättande karaktär. Innebörden i 

texten beskrivs genom koder, underkategorier och kategorier. Texten ska hanteras 

som empiriskt material vilket kräver öppenhet och ett följsamt förhållningssätt för 

att textens verkliga innebörd ska framträda. Den narrativa analysen inleddes med att 

självbiografierna lästes och parallellt med läsningen plockades meningsbärande 

delar ut som kunde tänkas svara upp till studiens syfte. Detta arbete gjordes 

självständigt utan påverkan från varandra. Alla meningsbärande delar slogs därefter 

samman och dubbletter och irrelevanta delar avlägsnades. Gemensamt analyserades 

de utvalda meningsbärande delarna. Genom diskussion och jämförelse kunde de 

kodas och bilda underkategorier. De underkategorier som hade liknande innehåll 

och innebörd bildade därefter fyra kategorier, se Tabell 1 Analysprocess. 

 

Underkategorier Kategorier 

Sökande grundorsak 

Behandlingsformer 

Att sträva efter hjälp 

Ensamhet och utanförskap 

Självförakt 

Förlorade förmågor 

Pendlande känslor 

Skam 

Att förlora identiteten 

Strategier 

Gemenskap 

Att få vardagen att fungera 

Mörker och avgrund 

Hopplöshet 

Önskan om att dö 

Att inte orka längre 

Tabell 1 Analysprocessen 
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5.3 Kvalitetsgranskning 

En första granskning gjordes med hjälp av titel och referat på bokens baksida. Den 

skönlitteratur som vi bedömde som relevant vid första granskningen har vi därefter 

läst och sedan kvalitetsgranskat enligt mall (Segesten, 2006), se Bilaga 2. Den sista 

delen i mallen som avser hur texten kan användas för att utveckla akademisk och 

professionell kunskap inom sjuksköterskeprofessionen har vi valt att fokusera enbart 

på professionell kunskap. Vi valde att göra en numerisk bedömning utifrån en skala 

mellan 1 och 5, där 1 innebär liten användning för att öka sjuksköterskans förståelse 

för kvinnors erfarenhet av att leva med depression och 5 innebär stor användning för 

att öka sjuksköterskans förståelse för kvinnors erfarenhet av att leva med 

depression. Den numeriska bedömningen kompletterades med en kort kommentar. 

Bedömning av litteraturen enligt mallen har genomförts gemensamt genom 

diskussion efter det att samtlig litteratur var läst. För att en bok skulle kunna anses 

vara av användning för att öka sjuksköterskans förståelse för kvinnors erfarenhet av 

att leva med depression skulle den beskriva kvinnans vardag, möten med vården och 

även vara beskrivande i de känslor och tankar som kvinnan hade under 

sjukdomsperioden. 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Studien bryter inte mot Helsingforsdeklarationens fyra centrala principer, så som 

dessa beskrivs av Kristensson (2014). Autonomiprincipen avser ett frivilligt 

deltagande. Vi har inte inhämtat samtycke för deltagande i vår studie eftersom 

materialet är offentligt publicerat och vi anser att det kan ses som likställt med ett 

frivilligt deltagande. Nyttoprincipen bryts inte då nyttan med denna analys bedöms 

överväga de risker som finns, där nyttan är ökad kunskap som kan hjälpa människor 

med depression och riskerna består i att feltolka de biografiska texter som är till 

grund för analysen. Vi har förhållit oss till de självbiografiska texterna på ett sätt 

som inte kan anses ha skadat de skönlitterära författarna eller kunnat uppfattas som 

kränkande, således i enlighet med inte skada-principen. Inte heller har resultatet på 

något sätt förvrängts. Utifrån rättvise-principen så är självbiografierna analyserade 

med samma utgångspunkt. I vår studie är det inte möjligt att erbjuda anonymitet 

men analysen har inte haft för avsikt att avslöja mer än författarna redan själva har 

valt att delge. Vår förförståelse om depression innan studien gjordes bestod av 
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erfarenheter som vi förvärvat genom verksamhetsförlagd utbildning samt teoretisk 

kunskap om olika psykiatriska tillstånd som vi fått under sjuksköterskeutbildningen. 

Vi har också erfarenheter av depression eftersom nära vänner eller 

familjemedlemmar varit drabbade. Under arbetets gång har vi strävat efter att sätta 

vår förförståelse åt sidan så att analys och resultat inte påverkats av denna. 

6 Resultat 

Analysen har resulterat i fyra olika kategorier: Att sträva efter hjälp, Att förlora 

identiteten, Att få vardagen att fungera och Att inte orka längre. Vi har valt att 

presentera resultatet utifrån dessa kategorier. 

6.1 Att sträva efter hjälp 

I samtliga biografier beskrivs sökandet efter effektiv hjälp och stöd, då sjukdomen 

nått den gräns där man inte längre orkar kämpa själv och upplever att man tappar 

greppet. Det kan handla om att vilja mötas av förståelse från den professionella 

vården men också att prova olika läkemedel i förhoppning om att hitta något som 

ska ge lindring till måendet. Kvinnornas sökande efter effektiv hjälp beskrivs som 

tidskrävande och ansträngande samt skapar tankar kring att vara obotligt sjuk. 

Läkemedelsrelaterat upplever de ofta förbättring under kort tid men därefter krävs 

dosökning och/eller byte till annat läkemedel, vilket skapar frustration. Även andra 

samtalsbaserade behandlingsformer gav inte alltid ett önskat resultat. I brist på 

effektiv behandling uthärdar de sådant som inte upplevs vara till hjälp eftersom inga 

andra alternativ är tydliga. Detta beskriver bland annat Ugglas och Nilsson (2010, s. 

46) ”Efter att ha träffat ett antal andra mindre inspirerande terapeuter kom jag 1997 i 

kontakt med en psykiater, vi kallar henne Viola. Äntligen någon som jag gillade”. 

Upplevelsen av att inte uppnå önskat resultat med hjälp av läkemedel eller 

samtalsstöd leder till sökande inom yoga eller andlighet, exempelvis buddismens 

lära eller själasörjare. I brist på effektiv behandling är det tre av kvinnorna 

(Arborelius, 2014; Brampton, 2009; Hägglund, 2015) som använder alkohol för att 

uppnå den lindring vården inte lyckas ge. Hägglund (2015, s. 148) belyser detta ”Jag 

vågade sluta dricka alkohol för att dämpa och orka och lätta mörkret. Vanlig 

självmedicinering bland deprimerade. Det är ju så effektivt ”. Ett annat 
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framträdande beteende i samtliga biografier är sökandet efter en grundorsak till 

depressionen. Sökandet sker då genom fysiologiska förklaringar, barndom, 

livshändelser i vuxen ålder, gener och personliga egenskaper. Detta sker då önskat 

resultat från annan behandling inte uppfylls. 

6.2 Att förlora identiteten 

Samtliga kvinnor beskriver en sorg och frustration över att ha förlorat olika 

förmågor man tidigare haft. Det kan handla om konkreta exempel som att inte kunna 

läsa och skriva. Det beskrivs också som en handlingsförlamning som leder till att 

man exempelvis inte lagar mat eller borstar tänderna. Man känner motstånd för 

sådant som tidigare skapat tillfredsställelse exempelvis socialt umgänge eller 

motionerande. Självförakt är något som är vanligt förekommande hos vissa kvinnor 

(Arborelius, 2014; Brampton, 2009; Manning, 1995) och utgörs av negativa tankar, 

en inre ifrågasättande röst, som förgör och förstör inifrån. Tron på sig själv och de 

egna förmågorna bryts ned successivt. Man utgår från att andra människor föraktar 

en på samma sätt som man själv gör. Brampton (2009, s. 39) är en av de drabbade 

som ger beskrivning av hur det kan upplevas ”Jag är förminskad, gjord svag. Det 

ligger faktiskt något i det, tänker jag. Jag är en skugga av mitt vanliga jag”. I fyra 

biografier (Arborelius, 2014; Brampton, 2009; Manning, 1995; Ugglas & Nilsson, 

2010) finns känslor av att inte kunna vara sig själv på grund av skam relaterat till det 

egna måendet och dödstankar, men även för att behöva söka hjälp. Detta leder till att 

man upprätthåller en fasad utåt istället för att låta omgivningen se sanningen om hur 

dåligt man mår. Tre av kvinnorna (Brampton, 2009; Hägglund, 2015; Manning, 

1995) beskriver känslor av en inre ensamhet som inte står i relation till verkligheten. 

Ensamheten kan grundas i att känna sig annorlunda, utanför och utan mening. En 

känsla av att vara en främling bland vänner infinner sig. Några kvinnor (Brampton, 

2009; Hägglund, 2015; Ugglas & Nilsson, 2010) uppger att depressionen leder till 

överväldigande känslostormar med snabba växlingar mellan vrede och sorg, från 

lugn till gråt. ”Jag märker hur jag grips av plötslig, nästan mordisk vrede. Jag fylls 

av en vild, rastlös upphetsning och kan inte hålla mig lugn. Sedan kan jag lika 

plötsligt känna mig hjälplös och utan hopp, förtvivlan och apatisk” (Brampton, 

2009, s. 91). 
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6.3 Att få vardagen att fungera 

Vi har identifierat olika strategier i samtliga biografier och de skiljer sig åt i 

genomförande. De har alla som syfte att återfå normalitet i vardagen, att bryta 

negativa tankemönster och att hålla distansen till sjukdomen. Det kan handla om att 

motionera, utföra trädgårdssysslor, att vistas i dagsljus, husdjur, bibehålla rutiner 

genom exempelvis arbete eller att ägna sig åt konst. En del talar även om att ett 

positivt tänkande får dem att uthärda. ”Att jobba är för mig att hålla demonerna 

stången. Det får mig att slippa tänka svarta negativa tankar” (Ugglas & Nilsson, 

2010, s. 60). Alla kvinnorna beskriver att det är tröstande att dela sina tankar med 

andra i samma situation eller finna stöd i sin omgivning. Det behöver dock inte leda 

till någon varaktig förbättring i måendet.  Att ge uttryck för känslor, att sätta ord på 

dem och mötas av förståelse skapar lättnad. Sociala relationer och sällskap av andra 

ger således ork att handskas med depressionens symtom, vilket exempelvis 

Brampton (2009, s. 130) ger uttryck för ”Men varje gång som jag klarar att svara i 

telefonen, ringa ett samtal eller träffa vänner blir jag förbluffad över hur min 

sinnesstämning kan lätta”.  

6.4 Att inte orka längre 

Depressionen beskrivs i fyra biografier (Arborelius, 2014; Brampton, 2009; 

Manning, 1995; Ugglas & Nilsson, 2010) som något annat: ett mörker, en avgrund, 

ett halsmonster, det svarta och som en tyngd men även som fysisk eller själslig 

smärta. Detta skulle kunna ses som ett uttryck för den meningslöshet som 

depressionen skapar i individens liv. Brampton (2009, s. 36) beskriver sin 

depression som följande ”Mörkret samlas i huvudet. Den här dagen är svart. 

Svartare än svart, tung och kvävande. Och monstret finns kvar runt halsen”. I 

samtliga biografier är det ständigt återkommande med tankar kring den egna döden 

och på självmord. Det handlar inte i första hand om en önskan att dö, utan snarare 

om att inte orka leva längre. Möjligheten att kunna avsluta sitt liv ses som en 

nödutgång när tillvaron blir alltför svår. Det kan inge förtröstan i situationen att 

denna nödutgång finns, samtidigt som den skapar känslor av skuld gentemot den 

närmaste omgivningen. Skuldkänslorna gör att en önskan om att dö till följd av 

fysisk sjukdom eller trauma uppstår, istället för att behöva begå självmord. 

Tankarna kring döden upplevs som svåra att bli av med och omfattar även tankar 
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kring möjliga tillvägagångssätt. ”Tankarna på självmord blir allt svårare att värja sig 

för. Det är inte så att jag vill dö. Utan att jag inte är säker på att jag orkar leva så här 

mycket längre” (Manning, 1995, s. 111). Periodvis är det depressionen i sig som 

skapar en känsla av att sakteligen dö. Fyra av kvinnorna (Arborelius, 2014; 

Brampton, 2009; Manning, 1995; Ugglas & Nilsson, 2010) beskriver en hopplöshet 

som kan bero på att inte kunna se en lösning till hur man ska börja må bättre och en 

känsla av att ingen kan hjälpa. Förhoppningen om att någonsin kunna återgå till det 

normala livet känns onåbar. Hopplösheten kan även grunda sig i en upplevelse av att 

man gjort allt i sin makt men ändå inte känner någon förbättring och inte längre 

orkar med den situation som råder.   

7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion  

Vi valde att basera vår studie på skönlitterära självbiografier. Detta val gjordes för 

att vi ville veta hur det är att leva med depression beskrivet av de kvinnor som 

upplevt det. Sökningen efter lämplig litteratur gjordes med hjälp av 

kommunbiblioteket i Mönsterås och Kalmar stadsbibliotek. De sökord som 

användes var depression och självbiografi. Kvinnor hade vi inte med som sökord då 

det inte exkluderar litteratur ur anhörigperspektiv. Vi har manuellt uteslutit litteratur 

med anhörigperspektiv alternativt män med självupplevd depression. Även litteratur 

som handlade om bipolär sjukdom eller schizofreni med samtidigt depression har 

uteslutits. Kvar återstod då fem böcker och dessa har varit underlag för denna 

studie, se Bilaga 1. Urvalet bestod bara av böcker på svenska språket, som 

modersmål eller översatt. Detta kan ses som en fördel för att texten inte ska feltolkas 

samtidigt som en nackdel kan vara att ord kan mista sin innebörd vid översättning. 

Urvalet av självbiografisk litteratur skriven av kvinnor med depression var litet och 

blev ännu mer begränsat av att vi ville ha texten på svenska. Det begränsade urvalet 

gjorde att inget exklusionskriterium avseende litteraturens ålder fanns. Vi ville dock 

belysa hur det ser ut idag och hade urvalet omfattat äldre litteratur kunde det varit 

alltför stora skillnader eftersom behandlingsmetoder har utvecklats. Studien baseras 

endast på fem självbiografier och detta i kombination med att författarna kommer 



 

18(33) 

 

från västvärlden skulle kunna påverka studiens generaliserbarhet. Valet att 

litteraturen skulle finnas som e-bok eller ljudbok var för att vi båda skulle kunna 

tillgodogöra oss innehållet på bästa sätt1. Vid påbörjandet av läsningen visade det 

sig dock att en bok inte längre fanns tillgänglig som elektronisk källa, trots detta har 

vi båda tagit del av samtlig litteratur varför det inte kan anses ha påverkat studiens 

resultat. Frid (2004) klargör att man innan analys ska ha läst texten upprepade 

gånger för att det huvudsakliga budskapet ska framträda. För vår del har detta inte 

varit möjligt, dels utifrån att det varit ett omfattande datamaterial som skulle 

analyseras och dels tidsbrist. Vi har båda tagit del av samtlig litteratur och plockat ut 

meningsbärande delar var för sig. Först därefter har diskussion förekommit kring 

texten och i samförstånd har gemensamma meningsbärande delar fastställts. Detta 

förfarande har vi valt för att inte påverka varandra utan hantera texterna med samma 

utgångspunkt, vilket kan anses stärka studiens pålitlighet. Trots ett litet urval som 

bara omfattade fem skönlitterära biografier och att texterna bara har lästs i sin helhet 

vid ett tillfälle, så kunde vi tydligt se gemensamma nämnare mellan berättelserna. 

Den narrativa analysen har varit lämplig för vår studie då den grundats i 

självbiografier av berättande karaktär där man får ta del av författarnas erfarenheter. 

Berättelsen förmedlar enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) olika upplevelser av 

mening. Narrativa texter innebär att forskaren behöver vara medveten om det 

subjektiva i berättelsen och därmed kan vissa känsliga, men för studien relevanta, 

delar vara exkluderade av berättaren. Berättelsen är således föränderlig, både 

relaterat till nya erfarenheter som påverkar hur man ser på det förgångna men även 

att en berättelse skiljer sig beroende på i vilket socialt sammanhang den berättas 

(Jonsson, Nyman, & Josephsson, 2017). En narrativ analys kräver en öppenhet och 

ett förhållningssätt så att textens mening framträder, men Dahlborg-Lyckhage 

(2017) menar också att total öppenhet inte är möjlig då förutfattade meningar och 

förförståelse alltid påverkar. Ibland har vi upplevt att en del koder har kunnat passa 

in i flera underkategorier. Vi har då valt att återblicka till vårt syfte med studien och 

en del koder har därför sållats bort på grund av irrelevans. Den enorma mängd 

meningsbärande delar gjorde analysen tungarbetad, vilket hade kunnat undvikas om 

syftet gjorts mer specifikt inriktat exempelvis kvinnors erfarenhet av sökande efter 

                                                      

1 Relaterar till lässvårigheter 
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hjälp vid depression. Vid redovisning av resultat har vi valt att styrka det vi funnit 

med citat från litteraturen för att stärka trovärdigheten. En svaghet med att studien 

baserar på skönlitterära böcker är att det inte varit möjligt att göra en fullgod 

kvalitetsgranskning innan analysen påbörjats. För att kunna göra det hade vi behövt 

läsa samtliga böcker två gånger, vilket inte var möjligt med befintlig tidsram. Hade 

någon av böckerna bedömts vara av mycket liten användning för vår studie skulle 

det inneburit 20 % bortfall av underlag för studien.   

7.2 Resultatdiskussion 

Avsikten med studien var att skapa förståelse för hur det erfars att som kvinna leva 

med en depressionssjukdom. Resultatet visade att kvinnor som lever med depression 

strävar efter att få hjälp, försöker få vardagen att fungera och att kvinnorna kommer 

till en gräns där de inte orkar längre. 

Att sträva efter hjälp är en stor del av att leva med en depressionssjukdom. Det 

handlar i stor utsträckning om att finna effektiv behandling. Det krävs vanligen flera 

olika försök innan man hittar rätt behandlingsform, detta gäller både vid 

farmakologisk behandling och samtalsbehandlingar. Det är viktigt att personen med 

depression är medveten om att det kan krävas att man provar olika behandlingar, för 

att undvika att hon eller han ser sig som obotligt sjuk utan chans till förbättring 

(Dahlström, 2014). Tidigare forskning tyder på att kvinnor hyser tvivel om 

behandling och även har vilja att hantera sjukdomen utan behandling (Snell-Rood 

m.fl., 2017). Det har även framkommit att patienter upplever slutenvården som en 

förvaring i väntan på farmakologisk effekt (Bygstad-Landro & Giske, 2018). Inom 

den farmakologiska behandlingen har dock stor utveckling skett och redan på 1970-

talet lade den svenska nobelpristagaren Arvid Carlssons forskning grunden för 

utvecklandet av SSRI-preparat (Yeragani, Tancer, Chokka, & Baker, 2010). Andra 

generationens antidepressiva SSRI-preparat kom i slutet på 1980-talet men fick sitt 

stora genomslag i mitten av 1990-talet, eftersom det var färre biverkningar och de 

därför kunde skrivas ut via vårdcentraler (Dahlström, 2014). Delar av våra 

självbiografier kan beröra äldre behandlingsmetoder men huruvida detta har 

betydelse för resultatet i vår studie är svårt att avgöra. En möjlig anledning till att 

det vid en depression kan var svårt att hitta den rätta behandlingen är att depression 

inte är ett tillstånd där samma symtom uppkommer hos alla som insjuknat utan 
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symtombilden kan variera (Magnil & Häggström, 2015). Forskning (Arvidsdotter 

m.fl., 2016) har även visat att patienter inledningsvis tenderar att upprätthålla en 

fasad, vilket kan påverka möjligheten för sjuksköterskor att identifiera patientens 

behov och svårigheter. Av dessa anledningar är det vid depression av vikt med 

noggrann uppföljning och utvärdering av behandlingen (Magnil & Häggström, 

2015). I vår studie har vi kunnat identifiera att en lång tids sökande efter hjälp utan 

upplevd förbättring skapar känslor av meningslöshet. Antonovsky (2005) beskriver 

att det är av betydelse för känslan av meningsfullhet att människor upplever 

delaktighet och medverkan i de processer som påverkar deras liv och framtid. En 

känsla av meningslöshet leder till att små motgångar i livet kan upplevas 

ohanterligt, medan känslor av meningsfullhet kan leda till att man kan ta sig igenom 

stora svårigheter. Vi tror därför att upplevelser av att behandlingar som inte är 

anpassade efter det individuella behovet är något som skulle kunna bidra till känslor 

av meningslöshet i situationen. Socialstyrelsen (2012) beskriver att det finns en 

obalans mellan behovet av psykologisk behandling och de resurser som finns att 

tillgå. I de fall där psykologisk behandling ges förutsätts att en kontinuitet finns för 

att effekten ska bli god. För att vården vid depression ska upplevas vårdande är det 

av betydelse att presentera och informera om möjliga behandlingsmetoder. Valet av 

behandling bör i möjligaste mån utgå från patientens önskemål och individuella 

behov. I Patientlagen SFS 2014:821 (u.å.) beskrivs att vårdgivaren även ska försäkra 

sig om att mottagaren har förstått innehållet och betydelsen av det som sägs och att 

informationen som överlämnas ska vara anpassad efter individens förutsättningar. 

Trots detta beskriver Powell & Clarke (2006) att bristande information är en av de 

vanligaste orsakerna till missnöje hos individer med psykisk ohälsa. Den 

personcentrerade vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) innebär att 

sjuksköterskan ska ge individen rätt förutsättningar att ta de beslut som hon eller 

han önskar och att respektera och inte moralisera kring individens val. Arvidsdotter 

m.fl. (2016) vidhåller nyttan av en denna vård för att möta behovet hos patienter 

med psykisk ohälsa inom primärvården och forskning (Arvidsdotter, Marklund, & 

Taft, 2013) visar även att en personcentrerad vård kan ge god effekt vid depression. 

Personcentrerad vård kan inte bara anses vara en vinst för individer som är i behov 

av vård. Vid forskning inom demensvård har den även visat sig ha god effekt hos 

personalen som upplever större arbetsglädje och minskad stress på arbetsplatsen 
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(Jeon m.fl., 2012). Vår studie visar att det är vanligt förekommande att 

självmedicinera med alkohol för att uppleva tillfällig lindring i den outhärdliga 

situationen. Depression och alkoholmissbruk har även tidigare visats ha ett 

samband. I svenska enkätstudier (Västerbottens läns landsting, 2006; Västerbottens 

läns landsting, Region Västerbotten, & Umeå Universitetet, 2016) beskrivs att 

uppemot var fjärde individ som besöker den psykiatriska öppenvården har ett 

riskabelt eller ett skadligt alkoholintag och omkring var tredje av dem hade ett 

tydligt missbruk. Det framstår även som tydligt att andelen personer med riskabla 

alkoholvanor är betydligt högre inom psykiatrisk öppenvård än inom befolkningen 

som helhet. En italiensk studie (Bizzarri m.fl., 2016) visar på ett starkt samband 

mellan missbruk av alkohol och psykiatriska störningar samt att detta är mycket 

vanligt förekommande. Även om alkohol används för att lindra lidandet bidrar det 

också till ett fortsatt lidande exempelvis genom upplevelse av att förlora kontrollen 

över sitt liv, skuldkänslor och dålig självkänsla (Wiklund Gustin, 2014). Hos äldre, 

framförallt hos kvinnor, är upplevelsen av försämrad hälsa och negativa 

förväntningar på framtiden en vanlig orsak till såväl läkemedelsberoende som ökad 

alkoholkonsumtion (Wiklund Gustin, 2014).  

Att få vardagen att fungera är något som kvinnorna i vår studie eftersträvar, vilket 

kan ske genom olika strategier och i gemenskap med andra. En av de strategier som 

kvinnor med depression erfor som lindrande var att dela sina tankar med andra. 

Forskning visar att MCT (Metakognitiv terapi) i grupp är effektiv vid behandling av 

egentlig depression (Dammen, Papageorgiou, & Wells, 2015) även KBT i grupp hos 

personer med depression i kombination med missbruk har visat goda resultat 

(Watkins m.fl., 2011). Att finnas tillsammans med andra menar Dahlberg och 

Segesten (2010) bidrar till att det vi upplever får mening. Genom att dela 

erfarenheter med andra skulle därför kvinnor med depression återigen kunna 

uppleva meningsfullhet. Meningsfullhet beskrivs som en viktig komponent i 

KASAM för att kunna ta sig igenom svårigheter. Utöver detta är hanterbarhet och 

begriplighet av betydelse för individens KASAM (Antonovsky, 1991). Genom att i 

grupp dela sina erfarenheter kan således individens resurser stärkas för att kunna 

hantera situationen. Att få kunskap kan även bidra till ökad begriplighet och 

gruppterapi gör individen delaktig, vilket kan bidra till att skapa meningsfullhet. Vi 
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tror därför att det finns goda möjligheter att med gruppterapi påverka individens 

KASAM. Samtidigt visar forskning (Rice m.fl., 2011) att kvinnor upplever sociala 

svårigheter i form av att inte ha intresse för umgänge med andra och även att känna 

oro för att inte mötas av förståelse från omgivningen. Känslor av att inte leva upp 

till omgivningens förväntningar gör de sociala relationerna till negativt laddade och 

kan i förlängningen bidra till social isolering (Arvidsdotter m.fl., 2016). Detta är 

således något som gruppterapi skulle kunna bidra till att motverka. Tidigare 

forskning (Ward m.fl., 2013) beskriver att äldre kvinnor hanterar depressionens 

svårigheter bland annat med hjälp av religiös tro eller att hålla sig sysselsatta. Även 

i vår studie har det framkommit att kvinnorna har strategier som exempelvis 

trädgårdssysslor eller motion. I vår studie beskriver också en del kvinnor arbete som 

en strategi, samtidigt bör man ha i åtanke att kvinnorna är högpresterande individer 

där de flesta är välutbildade med arbeten som ställer höga krav på dem. Det kan 

därför vara svårt att avgöra om arbetet är en strategi eller om det handlar om deras 

personlighet. 

Att inte orka längre är framträdande i vår studie. Vårt resultat visar att kvinnor som 

lider av depression har återkommande tankar på döden och att ta sitt eget liv. Det 

finns belägg för att kvinnor löper högre risk för att utveckla långvariga och svåra 

depressioner (Li m.fl., 2015), vilket kan vara en förklaring till att kvinnorna i vår 

studie upplever tankar om att dö och tillvägagångssätt för detta. I en studie 

(Façanha, Santos, & Cutcliffe, 2016) med individer som var i riskzonen för att begå 

självmord led 83,5 procent av en depression, förlust av intressen eller förlust av 

nöje. WHO (2018b) beskriver att allvarlig depression är en riskfaktor för självmord 

i höginkomstländer. De menar också att individer med en historia av tidigare 

självmordsförsök är mer benägna att genomföra ett nytt försök. Det har också visat 

sig att individens ålder vid symtomdebut av egentlig depression har betydelse för i 

vilken omfattning individen lider av självmordstankar (Thompson, 2008). Desto 

yngre individen är vid insjuknandet, desto mer självmordstankar oberoende av kön. 

Det kan också vara ökad risk för självmord då en individs depression förbättras, 

detta eftersom handlingskraften återfås (Karolinska institutet, 2015). Det finns också 

vissa faktorer som tycks skydda människor från självmord. Dessa skyddsfaktorer 

består av socialt stöd, tillgång till medicinering, god problemhanteringsförmåga och 
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känslan av sammanhang och mening med livet. (Socialstyrelsen & Statens 

Folkhälsoinstitut, 2006). Meningsfullhet beskriver Antonovsky (2005) som en 

mänsklig motivationsfaktor som möjliggör att en människa kan ta sig igenom 

svårigheter med sin värdighet i behåll. Det skulle således kunna var så att kvinnorna 

i vår studie inte upplever någon meningsfullhet i den rådande situationen och att 

detta leder till att kvinnorna inte längre orkar leva. Bortsett från tankarna på 

självmord beskrivs att det periodvis är depressionen som sjukdom som gör att en 

känsla av att sakteligen dö infinner sig. Detta skulle kunna relateras till tidigare 

forskning (Danielsson, 2010) där kvinnors upplevelse av depression är att den är 

långsamt kvävande. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att goda relationer och 

samtal gör det lättare för en människa att se och förstå sig själv samt identifiera det 

meningsfulla i livet. Med utgångspunkt i detta ser vi att sjuksköterskan genom ett 

vårdande möte med goda samtal kan bidra till en ökad upplevelse av meningsfullhet 

hos den deprimerade kvinnan. För att klara av att möta stora utmaningar i livet 

menar Antonovsky (2005) att individen dessutom måste ha tillgång till rätt resurser i 

sin kamp. Resurserna kan vara under ens egen kontroll eller kontrolleras av någon 

annan som man känner tillit inför. Med rätt resurser så kan en svår situation 

upplevas hanterbar.  

8 Klinisk implikation 

Denna studies resultat ökar sjuksköterskors kunskap om kvinnors erfarenhet av att 

leva med depression. I klinisk praktik kan det handla om att avsätta tid för samtal 

och ställa öppna frågor för att uppmärksamma symtom i tidigt skede. Genom att 

upptäcka kvinnor som har depression kan behandling och omvårdnad ges i ett 

tidigare skede, vilket också på lång sikt kan minska risken för somatiska sjukdomar.  

9 Slutsatser 

I vår studie har det framkommit att kvinnor med depression lägger mycket energi på 

att finna effektiv behandling och uppnå förbättring. De upplever sorg över att 

identiteten förändras exempelvis genom att tidigare förmågor försämras eller helt 
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avtar. För att ändå orka fortsätta leva skapar de olika strategier och finner också 

lindring i att dela sin situation med andra. Hos kvinnor med depression förekommer 

dock frekventa tankar kring döden och självmord. Kvinnans förmåga att hantera sin 

sjukdom relaterar till hennes KASAM. För att hjälpa en kvinna med depression 

behöver sjuksköterskan kunna urskilja hennes begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i tillvaron och hjälpa till att förstärka dessa. Personcentrerad vård 

blir ett verktyg för att sjuksköterskan ska kunna se kvinnan ur ett helhetsperspektiv. 

En ökad förståelse för hur det är för kvinnor att leva med depressions kan 

möjliggöra att sjuksköterskan kan utforma vården efter dennes behov.  

10 Framtida forskning 

Vi tycker det hade varit av intresse att göra en empirisk studie för att belysa hur 

kvinnor med depression upplever mötet med vården i samband med insjuknandet.  
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