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ABSTRAKT 

I denna kvalitativt inriktade studie har det undersökts hur det är att leva med depression, hur 

deprimerade upplever att de blir mottagna och hur en depression påverkar möjligheterna till 

inkludering i samhället. Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer med ett 

antal respondenter. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av meningskoncentrering. 

Studiens resultat visar att det är utmattande att leva med en depression. Respondenterna 

tillmötesgås inte på ett sätt som de önskar och myndigheter underlättar inte situationen för dem 

vilket minskar deras möjlighet till inkludering i samhället.  
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FÖRORD 

Ett stort tack ska ges till de människor som gjorde genomförandet av denna studie möjligt 

genom att medverka som respondenter. Tack för den tid ni gav och de intressanta och viktiga 

synpunkter ni lyfte fram.  

Ett stort tack ska också ges till Charlotte Andoh-Appiah som med tålamod och vishet handlett 

genom hela uppsatsskrivandet. Ett tack till Charlotte för viktiga och välformulerade åsikter och 

förslag samt det trevliga och välkomnande bemötande hon bidragit med under hela arbetet.  

Therese Nylund 

Östersund Maj 2017 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Depression är idag ett vanligt sjukdomstillstånd och samhällsproblem i Sverige och i många 

andra delar av världen, årligen tar många människor livet av sig till följd av en depression 

(Beautrais & Mishara, 2007; Socialstyrelsen, 2013; Alexander, et.al, 2013). I Kanada beräknas 

dryga 5 % av befolkningen drabbas av depression årligen (Botha & Duzois, 2015) och i Japan 

beräknas över en miljon ungdomar årligen drabbas av depression (Laser, Luster & Oshio, 

2007). I Sverige beräknas omkring 25 % av den vuxna befolkningen någon gång drabbas av 

depressioner så allvarliga att de måste behandlas för det, knappt hälften av alla är kvinnor och 

en fjärdedel av alla är män (Mind, u.å). Depression räknas till de vanligaste formerna av psykisk 

ohälsa i Sverige (Socialstyrelsen, 2013; Dahlström, 2014), liksom ångest samt schizofreni 

(Socialstyrelsen, 2016). Vanliga symptom för depression är bland annat: Ångest, energibrist, 

meningslöshet, självmordstankar, tankar på döden, sömnsvårigheter, ändrad aptit och apati 

(Hjärnfonden, u.å).                                                                      

Vad som räknas som depression kan skilja sig åt mellan länder, eftersom depression är ett 

tillstånd som inte är vad som räknas som normalt (Agerberg, 2011). Normalitet och vad som 

ingår i begreppet är något som varierar beroende på kontext. Därmed har en 

socialkonstruktivistisk anda där grunden är att ett problem endast existerar om det ses som ett 

problem i samhället (Bryman, 2011), således kanske depression inte skulle ses som ett problem 

om samhället vore i en annan kontext är den svenska. Det innebär däremot inte att depression 

inte är en stor hälsorisk och folksjukdom (Dahlström, 2014) och det är viktigt att symptomen 

uppmärksammas i tid eftersom den som en gång drabbats av en djup depression lider större risk 

att drabbas av depression igen (Depression, 2015; Hjärnfonden, u.å). Depression kan även vara 

ett symptom på andra sjukdomstillstånd som hjärntumör, brist på exempelvis 

sköldkörtelhormon eller anemi, vilket gör vikten av att uppmärksamma depression under ett 

tidigt stadie extra viktigt (Hjärnfonden, u.å).  

Hos människor som lider av depression är en nedvärderande självbild och negativa tankegångar 

vanligt, men vad som påverkar relationen mellan negativa tankegångar och depression är inte 

helt fastställt (Platt, et.al, 2017). Depression bör inte blandas ihop med vanlig nedstämdhet, 

depression är ett tillstånd där symtomen varit ihållande under en längre period med känslor av 

ensamhet och tomhet (Laser, Luster & Oshio, 2007). Stress är en annan faktor som ofta kopplas 

samman som en anledning till depression, stress är idag en del av samhället. Stress är en 
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benämning på hur väl en person kan möta och interagera med samhället och ska varken ses som 

ett karaktärsdrag hos en person eller skyllas helt på samhället däremot uppger en stor del av den 

svenska befolkningen att de upplever att de dagligen lever med stress (Bergdahl & Bergdahl, 

2002). 

Vikten av att förstå depression bättre ligger i de sociala konsekvenser som uppkommer för de 

som lider av depression. Ensamhet och bristande socialt umgänge har i vissa fall visat sig leda 

till ökad risk för depression eftersom skyddsnätet är bristfälligt eller inte finns, samtidigt som 

en depression, i sin tur kan få den drabbade att dra sig undan från sociala situationer (Agerberg, 

2011). Depression orsakar därmed problem i det sociala livet så väl som det känslomässiga. 

Vid en lättare depression kan de drabbade i många fall sköta sitt arbete, gå till skolan eller 

umgås med andra men vid allvarligare depressioner kan sjukskrivningar bli aktuella. Eventuella 

sjukskrivningar kan få förödande konsekvenser för såväl det sociala umgänget som för 

ekonomin (Petersen, 2007). Däremot syns inte depression och psykisk ohälsa utanpå och många 

blir ifrågasatta om de verkligen är sjuka (Renkvist, 17 augusti 2014). 

Socialarbetare är en av alla yrkesgrupper som dagligen möter människor med depression och 

som har som uppgift att förbättra marginaliserade människors livsvillkor, t.ex. för personer 

vilka har en osynlig funktionsnedsättning som depression. Socialarbetare har däremot inte alltid 

kunskapen om eller erfarenheten av att arbeta med personer med den typen av problematik, inte 

heller alltid förståelsen över hur det påverkar deras sociala liv, inkludering och arbete i 

samhället (socialstyrelsen, 2016). I och med detta behövs studier som denna utföras för att öka 

kunskapen om hur det är att leva med depression.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur människor med ett osynligt sjukdomstillstånd såsom 

depression upplever sin vardag. Studien önskar vidare bidra med en större förståelse för hur det 

är att leva med depression och dess konsekvenser.  

• Hur upplever personer med depression sin sjukdom? 

• Hur upplever personer med depression att de blir bemötta? 

• Hur påverkar depressionen deras möjlighet till inkludering i samhället?  
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1.3 Avgränsningar  

För att avgränsa denna studie kommer den inte att ta upp de medicinska aspekterna av 

depression utan kommer att fokusera på de sociala delarna och hur depressionen 

påverkar individens inkludering i samhället. För att avgränsa studien ännu mer kommer inte 

begreppet ångest att användas, främst för att även om ångest kan vara ett symptom på 

depression så kan det också i sig vara en egen diagnos (Dahlström, 2014) Ångest kommer därför 

inte nämnas för att undvika förvirring. För att ytterligare avgränsa studien ligger fokuset på 

vuxna mellan arton och femtio år gamla. I den här studien kommer fokus i största mån ligga på 

Sverige och svenska män och kvinnors upplevelser av depression men för att visa på och 

möjliggöra synen på depression som ett vida spritt fenomen kommer forskning från andra 

länder så väl som från Sverige att ligga som grund. Även om depression i Sverige ligger till 

grund för denna studie så nämns vissa jämförelser med andra länder för att visa på att depression 

är ett problem i många länder.  

 

1.4 Begreppsförklaring 

Depression. Ett sjukdomstillstånd som årligen drabbar en stor del av världens befolkning och 

kan få stora konsekvenser på individen socialt (Botha & Duzois, 2015). Begreppet kommer 

användas som ett samlingsnamn för flera olika former av depression, d.v.s stressrelaterad 

depression, vilket är depression som är orsakad av och uppkommen ur stress, stress är något 

väldigt vanligt i industriländer (Lewis, 1995). Djup depression, depression som drabbar hårdare 

än den lättare formen av depression (Dahlström, 2014). Lättare depression, den vanligaste 

formen av depression (Botha & Dozois, u.å).  

Socialt skyddsnätverk. Är de människor omkring en person som hjälper och stöttar (Agerberg, 

2011) Ett socialt skyddsnät är väldigt viktigt för att minska risken att utveckla depression och 

för att behandla redan uppkommen sådan (Lewis, 1995) Begreppet kommer användas 

synonymt med socialt umgänge.  

Socialt umgänge. De människor som en person spenderar stor del av sitt sociala liv med 

(Agerberg, 2011). 

Psykisk ohälsa. Är ett samlingsnamn för flera åkommor men oftast menas depression och olika 

ångestsjukdomar när det pratas om psykisk ohälsa (Beautrais & Mishara, 2007). Psykisk ohälsa 

tros delvis påverkas av stress. I denna studie kommer psykisk ohälsa nämnas som ett 

samlingsnamn för depression och ångestrelaterade sjukdomar.  
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Funktionsnedsättning. är ett samlingsnamn för diverse funktionsnedsättningar hos individen, 

det kan innebära psykiska såväl som fysiska funktionsnedsättningar och de handlar om allt från 

att vara blind till att vara rörelsenedsatt. Enligt definitionen innebär en funktionsnedsättning 

nedsatt eller försvagad förmåga att delta i aktiviteter (WHO, 2016). Ett funktionshinder uppstår 

när individen möter samhället medan en funktionsnedsättning är vad en människa har och som 

samhället får försöka tillgodose. Detta begrepp används i vissa sektioner av studien som ett 

paraplybegrepp som även innefattar depression.  

Osynlig funktionsnedsättning. Är en benämning på en funktionsnedsättning som inte syns utåt. 

Medan en person som är rörelsehindrad är mer synlig, det syns att de har en nedsättning, så är 

en person med en osynlig funktionsnedsättning som exempelvis depression inte lika synlig och 

kan därmed ha svårare att få den hjälp och förståelse de skulle behöva (Saal, et.al, 2014). Detta 

begrepp kommer användas för att beskriva och problematisera hur det är att leva med 

depression som en osynlig funktionsnedsättning. Osynliga funktionsnedsättningar inkluderar 

ett vitt spann av psykologiska och fysiska åkommor som sällan syns utåt eller har vissa 

karaktärsdrag som inte länkas till funktionsnedsättningar (Santuzzi, et.al, 2014) 

Majoritetsbefolkning/ Majoritetssamhälle. Ett begrepp som beskriver den största delen av 

befolkningen som delar karaktärsdrag, åsikter eller liknande vilket gör att de ses som en stark 

majoritet gentemot minoriteten i samhället (Dvir-Gvirsman, 2015). I den här studien används 

begreppet för de som delar och följer sociala normer och samhällelig normalitet vilket gör att 

de kan särskiljas från grupper som lever i minoritet, i det här fallet de som lever med osynliga 

funktionsnedsättningar så som depression.  

Samhälleliga normer/ normalitet. Ett samlingsnamn på diverse samhällsmässiga praxiser som 

avgör vad som räknas som normalt och riktigt i en kontext (Cambon, et.al, 2006). I den här 

studien används begreppet för att belysa hur personer som inte följer samhällets normalitet ofta 

stigmatiseras och demoniseras från majoritetsbefolkningen.  

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. TIDIGARE FORSKNING 

 

2.1 Depression och dess konsekvenser  

Depression är ett vanligt fenomen med sociala tillika personliga hämningar för den drabbade 

(Botha & Dozois, 2015). Depression innefattar ofta symptom såsom nedstämdhet, sorgsenhet 

och självskadebeteende (Laser, Luster & Oshio, 2007). Enligt Laser, Luster & Oshio (2007) 

har det framkommit att dessa symptom oftare drabbar personer i övre ungdomsåren än andra 

ålderskategorier. Allvarlig depression kan orsaka lägre nivåer av självuppskattning och mer 

psykisk ohälsa (Pan, et.al, 2011). Depression är en sjukdom som ofta medför ett 

självskadebeteende som kan utmynna i självmordsförsök (Beautrais & Mishara, 2007).  

I många länder är självmord den ledande orsaken till död för ungdomar och unga vuxna och det 

är inte bara de genomförda självmorden som är ett problem, självmordsförsöken beräknas vara 

fem till tio gånger större än de genomförda självmorden (Beautrais & Mishara, 2007). Kina, 

Sverige, Irland, Australien samt Nya Zeeland är det länder med högst antal självmord för 

ungdomar under 15. Det är inte bara i dessa länder som siffrorna för självmord till följd av 

depression är höga, i Japan begick närmare 32 000 människor självmord under 2009 

(Epochtimes, 2010). Sedan 1998 har antalet självmord till följd av depression varje år i Japan 

varit över 30 000, det är tre gånger fler än de som dör i trafikolyckor (Shiho, et.al, 2005).    

En studie från 2001 visar på att människor med depressionsproblematik oftare än den generella 

befolkningen visar på en minskad förmåga att se ljust på framtiden som en del i att leva med 

depression (MacLeod & Salaminiou, 2001). Lewis (1995) studie visar även på hur attityder i 

samhället påverkar individen som lever med depression (Lewis, 1995). Mycket handlar om hur 

stigman och attityder i samhället påverkar och formar människan. Tidigare har det visats att 

stress är något en stor del av befolkningen lider av (Bergdahl & Bergdahl, 2002) och Saal, et.al 

(2014) beskriver i sin studie att det finns en internaliserad stress i personer som lider av en 

funktionsnedsättning som inte syns. Dels har det visat sig i vissa fall vara fördelaktigt att 

tillkännage sin nedsättning genom att exempelvis få en större förståelse (Trau, et.al, 2013) 

medan det i andra fall har visat sig öka stigmatiseringen av deprimerade i samhället och försvåra 

arbetet att räknas in inom det samhällsnormativa tankesättet (Saal, et.al, 2014).  

Vad som orsakar och reproducerar depression hos en individ är inte forskare helt eniga om men 

vissa nyckelfaktorer har tagits fram, exempelvis lider ungdomar som blivit utsatta för mobbning 

och förtryck under tidig skolgång större risk att drabbas av och internalisera en deprimerad 
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personlighet (Klomek, et.al, 2011). Mycket forskning visar också på att negativa tankar och 

generell negativitet kan komma att överaktivera de delar i hjärnan som är ansvariga för att 

producera och stimulera känslan av rädsla vilket leder till ångest och depression (Williams, 

et.al, 2009).  

 

2.2 Leva med osynlig funktionsnedsättning  

Osynliga funktionsnedsättningar inkluderar ett vitt spann av psykologiska och fysiska åkommor 

som sällan syns utåt eller har vissa karaktärsdrag som inte länkas till funktionsnedsättningar 

(Santuzzi, et.al, 2014). Personer som lever med funktionsnedsättningar som inte syns kan anses 

vara  del av majoritetsbefolkningen, om de inte offentlig gör sin nedsättning, och lever därmed 

med stressen över att inte ha kontakt med andra i samma situation och att sakna andra att 

identifiera sig med (Trau, et.al, 2013).  

Funktionsnedsättningar är ett tillstånd som det råder stigman kring eftersom en 

funktionsnedsättning utmanar uppfattningen om de generella sociala normer och samhällets 

normalitet kring hälsa och liv (Cambon, et.al, 2006; Satne, 2015). Alla samhällen oberoende 

var i världen är uppbyggda kring social normer och de som följer dessa normer intar plats i 

majoritetsbefolkningen (Satne, 2015). Att ingå i majoritetsbefolkningen har fördelar, exempel 

på sådana är möjligheten att identifiera sig med andra och känna samhörighet med en större 

grupp och med en större grupp kommer ett större skydd (Dvir-Gvirsman, 2015). Detta innebär 

att personer med funktionsnedsättningar kan ha problem att hävda sig gentemot den större 

gruppen i fall det skulle bli nödvändigt eftersom en majoritet oftare står sig mot en minoritet, 

än tvärtom (Dvir-Gvirsman, 2015). Det har debatterats huruvida människor som lever med 

osynliga funktionsnedsättningar har det lättare än sin motpart (de med synliga 

funktionsnedsättningar) eftersom de kan välja att göra sin nedsättning offentlig eller inte. Detta 

gör att de kan undvika negativa stereotyper och att inte ses som en avvikelse från normen (Saal, 

et.al, 2014; Santuzzi, et.al, 2014). Att inte bli tagen på allvar eller offentliggöra sin 

funktionsnedsättning kan få förödande konsekvenser eftersom människor med 

funktionsnedsättningar tillhör gruppen med högst fattigdom och högre risker än andra delar av 

befolkningen att utsättas för våld (Davis, 2005). Davis (2005) menar att människor med 

osynliga funktionsnedsättningar ofta möts med fientlighet vilket kan komma att orsaka mer 

stress och ångest för den drabbade och stress är något som påverkar hela människan negativt. 

Vidare menar hon således att människor med synliga funktionsnedsättningar möts med större 

förståelse och acceptans än de människor funktionsnedsättningen inte syns på.  



12 
 

De sociala aspekterna av att leva med osynliga funktionsnedsättningar som blivit 

offentliggjorda eller synliga sådana är bland andra att personer utan nedsättningar kan uppfatta 

det som svårt att samtala med dem eftersom det kan bli en fråga om att de utan 

funktionsnedsättningar inte vet vad de ska säga eller göra vilket gör dem stressade och gör hela 

situationen ångestfylld (Saal, et.al, 2014). Det kan göra att möjligheter till sociala interaktioner 

svåra genom att skapa en självuppfyllande profetia där stressen och ångesten som personer utan 

funktionsnedsättningar känner uppfattas av personen med en nedsättning och därigenom 

reproduceras bilden av att det är svårt att umgås och samtala med personer med nedsättningar 

(Saal, et.al, 2014).  

 

2.3 Samhällets syn på personer med depression 

Hur samhällen har sett på personer med funktionsnedsättningar ligger flera decennier tillbaka i 

tiden och har följt negativa attityder från samhällens kulturella system (Mackelprang & 

Salsgiver, 1996). Enligt Coleridge (1993) har de ofta inte heller kunnat dra nytta av vanliga 

tjänster som är tillgängliga för personer utan funktionsnedsättningar. Deras utmaning är att 

samhället ser dem som funktionsnedsatta dvs. ser deras begränsningar istället för deras 

möjligheter (Gartrell, et.al, 2016). Situationen är densamma för de med osynliga 

funktionsnedsättningar, de får sällan den hjälp de behöver för att inkluderas i samhället (Davis, 

2005). De måste ofta kämpa för att få det stöd och hjälp de behöver för att klara av livet och i 

många fall måste de “bevisa” att de verkligen är funktionsnedsatta (Davis, 2005). För dem är 

det inte bara en fråga om besvikelse eller ett hinder att inte få det stöd och den hjälp som behövs, 

för dem kan det handla om risk för liv och hälsa. Att behöva bevisa sin funktionsnedsättning 

och att en annan person ska kontrollera kan skapa en väldigt stressig situation (Davis, 2005). 

Långvariga psykosociala samt relationsmässiga nedsättningar kan leda till försämrad livskvalité 

efter en tid (episoder) som djupt deprimerad (Pan, et.al, 2011).  

Attityder i samhället påverkar med andra ord individer som lever med depression (Lewis, 

1995). Lewis studie från 1995 visar på något som inte framkommit i samma grad i andra 

liknande studier, nämligen hur samhällets attityder påverkar och skapar inkludering eller 

omöjliggör sådan. I Lewis studie pratar han om att depression blivit ett medicinskt fenomen 

som har internaliserats i människor och skapat problem. Han menar att den generella synen på 

depression är att de förlorat sig själva och därmed sin plats i samhället vilket skapar problem i 

relationerna med andra människor. Han kommer i sin studie fram till att depression varierar 
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mellan individer, dvs, det är individuellt och att diagnoser av läkare kan vara för snäva för att 

fånga in alla som verkligen lider av depression.  

Miljömässiga faktorer visar sig spela roll i uppkomsten och hanterandet av depression. Pan et.al 

(2011) fann att människor med ett stort socialt nätverk bättre kan hantera sin situation och 

därmed minska känslan av depression. Studien poängterar att med ett starkt nätverk med 

stöttande och uppmuntrande individer hanteras depressionen bättre av de som lider av den. Det 

stöddes återigen i Dvir-Gvirsman (2015) där det pratas om vikten av en stark gruppmentalitet i 

det sociala livet. Pan et.al (2011) menar att det finns tre nyckelfaktorer som hjälper mot 

depression och dessa är; att ta hand om problemen, att slappna av och njut av livet samt att 

träffa och umgås med andra.  

Samhället spelar således roll både i skapandet av och minskandet av depression. Ett mönster 

som upptäcktes var att forskning som fokuserar på skapandet av “problem” härrör till 

samhälleliga strukturer (Cambon, et.al, 2006). Strukturer i samhället syftar till att skapa vissa 

normer och därmed avgöra vad som anses normativt och anses vara en normalitet i samhället, 

detta för att underlätta kategoriseringar och därmed kunna skapa tydliga avgränsningar mellan 

vad som anses vara normalt och vad som inte anses normalt (Cambon, et.al, 2006). Sociala 

normer har genom historien varit kopplat till hur användbar en människa anses vara, vilket 

värde denna har. Det innebär att en person som på något sätt är funktionsnedsatt genom 

exempelvis depression och genom sin depression drar sig undan sociala tillställningar, inte kan 

delta på samma sätt som andra. Därför kan det ses som att värdet i den personen, som inte är en 

fungerande del av samhället, fallerar och därmed hamnar denna/denne utanför de sociala 

normerna. Normalitet och användbarhet (värde) är alltså kopplat till hur väl en person stämmer 

överens med normerna i det givna samhället (Cambon, et.al, 2006).  

För att vidare belysa detta i relation till personer med depressions inkludering i samhället samt 

samhällets syn på deprimerade måste först vad som påverkar depression utrönas. Forskning har 

visat att deprimerade tenderar att dra sig undan sociala tillställningar under vissa episoder av 

sina liv genom att delvis hålla sig själva ansvariga för sin depression (Calhoun, et.al, 1974; 

Lewis, 1995). När en person drar sig undan kommer det att påverka interaktionen med andra 

(Rosenblatt & Greenberg, 1991) och genom det även påverka hur personen inkluderas i 

samhället. Forskning riktad mot hanteringen av depression i likhet med Pan et.al (2011) 

tenderar att luta mot interpersonella relationer och vikten av att ha andra omkring sig. Därmed 

skapar samhället problemen och människor motverkar dem. Genom att ha en grupp som det är 

möjligt att identifiera sig med har forskning visat att personer med depression upplever färre 
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allvarliga episoder eftersom de då har ett socialt skyddsnätverk att luta sig tillbaka mot (Dvir-

Gvirsman, 2015). Forskning har vidare visat att deprimerade har lättare att känna samhörighet 

med andra deprimerade (Rosenblatt & Greenberg, 1991) vilket också stöds i teorin om hur 

majoriteten av befolkningen oftast klarar sig bättre än minoriteten när de delar åsikter, 

ståndpunkter eller erfarenheter som Dvir-Gvirsman (2015) menar i sin studie där det tas upp 

och diskuteras huruvida storleken på gruppen verkligen är av betydelse. I den studien visas det 

att så är fallet, en större grupp att identifiera sig med gör såväl gruppen som individerna inom 

gruppen mer motståndskraftiga. Det skapar i sig ett problem om fokuset ska läggas på storleken 

av gruppen istället för kvalitén på gruppen. Rosenblatt & Greenberg (1991) menar att det är 

viktigt att ha en grupp människor att identifiera sig med men att det är lika viktigt på vilka 

grunder en grupp håller ihop. Desto fler punkter som sammanbinder en grupp desto starkare 

står sig gruppen (Dvir-Gvirsman, 2015). Att samtala och umgås med andra har visat sig vara 

fördelaktigt i motverkandet och stävjandet av depression eftersom det kan ge ett utlopp för 

tankar och känslor som annars kanske inte skulle uttryckts (Lewis, 1995).  

2.4 Teoretiska perspektiv 

I den här studien används det socialkonstruktivistiska perspektivet som med sina rötter i 

fenomenologin menar att problem är skapade av samhället och därmed inte nödvändigtvis 

skulle räknas som ett problem om samhället såg annorlunda ut eller fanns i en annan kontext 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Många samhällen i världen har tydliga tankar om vad normalitet 

är och vad som anses normalt, därför har, historiskt sett, personer som på något sätt bryter mot 

normaliteten och därmed inte ingår i majoritetsbefolkningen (de som passar in i vad som anses 

normalt) haft svårt att få en plats som en produktiv del i samhället. Ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv kopplat till majoritetssamhället samt normalitet kan belysa om det är möjligt att säga 

att depression som tillstånd skapas av hur samhället ser ut och för att råda bot på problematiken 

måste samhället förändras. Detta innebär att det i egentlig mening inte återfinns några problem 

utan att dessa företeelser/förekomster anses vara problematiska eftersom de är konstruerade av 

samhället sedan samhället skapat mallar som människor förväntas passa in i och leva efter. 

Anledningen till valet av detta perspektiv var främst ett intresse för att försöka se en annan 

dimension av ett problem i världen idag. I den här studien kommer resultatet att lyfta fram 

respondenternas svar genom och belysa dessa genom tankar kring normalitet, majoritet och 

socialkonstruktivism.  
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3. METOD 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt och val av metod   

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats som syftar till att tolka verkligheten utifrån 

upplevelser och ord (Bryman, 2011) och därför passar den här studien som undersöker 

personers upplevelser av depression och deras sätt att se på hur de blir bemötta samt hur det är 

att leva med en sjukdom som inte syns. Hermeneutisk tolkningsmetod är en metod som menar 

att betydelsen bakom ett fenomen endast kan förstås om det sätts i relation till helheten 

(Alvesson &Sköldberg, 2008). Ett exempel relevant för denna studie, är att helheten av hur 

depression känns inte kan förstås om det inte samtidigt finns en förståelse för hela kontexten i 

vilken individen befinner sig. Hermeneutiken handlar också om iakttagandet av människor, 

såsom kroppsspråk, samt att förstå sambandet mellan handling och utfallet av sagd handling 

(Bryman, 2011).  

 

Under en intervju, vilket är den empiriska insamlingsmetoden i denna studie, är det viktigt att 

det finns ett förtroende mellan den som blir intervjuad och den som intervjuar (Kvale & 

Brinkman, 2014). Intervjuer är ett bra sätt att samla in information om hur något upplevs, många 

kvalitativa studier fokuserar främst på detta (Kvale & Brinkman, 2014). När en respondent 

svarar på frågor i en intervju sätter hen ord på vad de känner och hur de tolkar och förstår sin 

egen plats i samhället. Eftersom depression är en ökande form av psykisk ohälsa (Dahlström, 

2014) i dagens samhälle är det viktigt att få en större förståelse för hur människor som lider av 

detta ser sin vardag.  

Hermeneutiken valdes för att den ger ett djup till vad den här studien önskade undersöka, 

depression och andra avvikelse från det “normala” kan endast i helhet förstås om fokus också 

läggs på vad som är normalitet. För att avgöra vad som är normalt måste fokus riktas 

mot majoritetssamhället och för att förstå vad detta innebär för individer måste de som lever 

med depression intervjuas och få utrymme att delge sina åsikter och upplevelser.  

 

3.2 Urval  

Urvalsmetoden i denna studie var ett snöbollsurval som innebär att den som intervjuar 

efterfrågade hjälp av sina respondenter att nå andra som kanske skulle kunna tänka sig att bli 

intervjuade. Alla respondenter i denna studie tillfrågades om de kände någon de skulle kunna 

tro skulle kunna tänka sig att vara med i studien. Ett flertal personer kom upp men tyvärr kunde 
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eller ville inte de delta och därefter fanns det inte mer tid att söka efter respondenter. Vid alla 

typer av urval kan det förekomma ett visst bortfall (Bryman, 2011), i det här fallet uppkom ett 

bortfall av fyra respondenter som inte kunde/ville delta. Målet var att intervjua så många som 

studien krävde för att ett reliabelt svar med så hög validitet som möjligt skulle uppnås. Vikten 

i studien ligger på validiteten och att den undersöker vad som är sagt att den ska undersöka. 

Bortfallet i denna studie kan ha påverkat dess validitet och applicerbarhet på andra individer. 

Målet var att hitta kunskap om det valda ämnet (Bryman, 2011) vilket i detta fall var hur 

personer som lever med depression upplever sin vardag. I början fanns tre stycken respondenter 

i åtanke vilket gör att det även kan kallas för ett bekvämlighetsurval, eftersom avsikten var att 

komma i kontakt med fler respondenter via de ursprungliga och på så vis förändra urvalet från 

ett bekvämlighets- till snöbollsurval. Samtidigt var det en form av målinriktat urval eftersom 

det finns vissa kriterier för att de skulle bli tillfrågade.  

Urvalet till denna studie föll på ett antal individer som mötte följande kriterier:  

• Upplevelser av att lida av depression (diagnostiserad av läkare eller 

självdiagnostiserade). 

• Upplevelser av att inte ha blivit tagen på allvar angående sin sjukdomsbild.  

• Mellan arton och trettio år gamla.  

3.3 Datainsamling 

För att börja få en förförståelse för depression gjordes några inledande scoopingsökningar, vilka 

sedan gick vidare till mer fokuserade sökningar via databaser som ProQuest och PsycInfo. Med 

sökfraser som ”Causes of depression” via PsycArticles hittades över 18 000 träffar. Därefter 

blev det aktuellt att gå vidare och börja sortera bland 

träffarna.                                                                              Under alla sökningar både via 

PsycArticles och ProQuest användes peer reviwed för att garantera den vetenskapliga grunden 

för artiklarna. Vidare söktes efter sambandet mellan depression och självmord med sökfrasen 

”depression suicide” via PsycArticles, detta gav över 6 600 träffar. Slutligen föll tanken på att 

söka efter artiklar om att leva med osynliga funktionsnedsättningar för att basera argumentet att 

det är svårt att leva med något som inte syns, som hämmar. Via ProQuest med sökfrasen 

”(invisible disability*) AND PEER(yes)” gav dryga 2 000 träffar.  

Senare lästes ett urval av de utvalda artiklarna igenom, dessa valdes utifrån innehåll, titel och 

nyckelord som passade just det jag sökte efter så som “invisible disability”. Endast de mest 



17 
 

passande abstakten till den här studien valdes sedan ut och lästes igenom igen i fulltext. Genom 

att börja större med scoopingsökningar och sedan smalna ner söksträngen och göra den mer 

fokuserad användes “tratten” vilken är en metod av sökningar som syftar till att gradvis smalna 

av och fokusera på det valda ämnet (Bryman, 2011).  

Därefter påbörjades insamlingen av empirin genom semistrukturerade intervjuer vid ett tillfälle 

per respondent. Första intervjun genomfördes med en kvinna på 28 år, härefter kallad Kim, i 

hennes lägenhet och hela intervjun spelades in på mobilen. Andra intervjun var med en man, 

härefter kallad Markus, på 21 år, han ville vara utomhus varav intervjun genomfördes på en 

parkbänk långt ifrån andra människor, intervjun spelades in på mobilen. Tredje intervjun var 

också med en man, härefter kallad Charlie, på 22 år, i hans rum och även den intervjun spelades 

in på mobilen.  

Semistrukturerade intervjuer är utformade delvis utifrån ett frågeschema men också utifrån att 

respondenten har större chans att utveckla sina svar och ge mer exempel än vad fullt 

strukturerade intervjuer erbjuder (Bryman, 2011). Detta innebär att genom användandet av 

denna form av intervju kan följdfrågor ställas tillika ta in och analysera hur och vad 

intervjupersonerna svarar på de frågor som ställs.  Vikten i den här studien ligger på upplevelser 

och utsagor om hur det är att leva med  en funktionsnedsättning som sällan syns utanpå och 

därför förefaller semistrukturerade intervjuer vara ett bra metodval. Respondenterna hade 

mycket att dela med sig av och när arbetet med att transkribera vad som sagts under intervjun 

var genomförd började en del mönster att träda fram.  

 

3.4 Analys  

Efter transkriberingen lästes intervjutexterna igenom många gånger för att kunna tolkas och 

analyseras inför resultatdelen. För att kunna tolka det framkomna materialet skapades 

kategorier med hjälp av meningskoncentrering vilket innebär att längre uttalanden som 

respondenterna gav, koncentrerades för att få fram huvudbudskapet (Kvale & Brinkman, 2014). 

Meningskoncentrering är en form av innehållsanalytisk metod där en text eller liknande tolkas 

utifrån innehåll och ordval samt analyseras med bakgrund av kontext och vem som står bakom 

texten (Bryman, 2011). Genom att använda meningskoncentrering blev således den 

koncentrerade texten lättare att få en överblick över samtidigt som de viktigaste delarna behölls. 

Däremot innebär detta en viss risk som ska tas i beaktande.  Även om målet alltid är att vara 

neutral är det aldrig fullkomligt möjligt eftersom att den som intervjuar precis som 
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respondenterna är människor med upplevelser och förutfattade meningar. Intervjuaren ser 

därmed sitt material genom ögon färgade av egna erfarenheter och drivna av egna 

frågeställningar tankar (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

3.5 Etiska överväganden  

Denna studie genomfördes med hjälp av intervjuer, anledningen till detta är att man genom 

intervjuer kan skapa ett band till och förstå en människas situation utan att påverka allt för 

mycket. Intervjuerna skedde i skyddade miljöer där respondenterna själva fick bestämma plats 

och om de ville avbryta intervjun samt hur mycket eller hur litet de ville dela med sig av. 

Respondenterna fick mycket ansvar själva att bestämma över situationen och i vilken mån de 

ville delta, detta framkom tydligt i informationsbrevet de fick ta del av innan intervjuerna.  

En intervju är i sig en moralisk fråga, intervjuaren kommer med sin närvaro eller brist på den 

påverka sina respondenter, avsiktligt eller inte. Dels kommer även svaren intervjuaren får att 

påverka hur berörda parter ses som en del i samhället (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Redan från början, under planeringen av en intervju bör vissa frågor och etiska 

ställningstaganden tas i beaktande (Kvale & Brinkmann, 2014):  

• Tematisering. Det bör vara noga igenomtänkt och reflekteras över, inte bara för sin 

potentiella bidragande till forskningen utan för hur berörda parter kan komma att 

påverkas av detta.  

• Planering. Viktigt att få respondenternas informerade samtycke samtidigt som man 

garanterar konfidentialiteten.  

• Intervjusituation. Ta de personliga konsekvenserna i beaktande, möjliga stressorer och 

förändring i attityden måste reflekteras över.  

• Utskrift. Konfidentialitet och om den utskrivna texten är sann till deras utsago.  

• Analys. Här är frågan hur djupt respondenternas svar ska analyseras och om de ska ha 

makt över hur deras ord tolkas.  

 

Anledningen till att etiska överväganden behövs är att det kommer vara en maktsituation vid 

intervjun. Som intervjuare har man tolkningsföreträde och sitter i en situation som skiljer sig 

från den på andra sidan bordet. Vid varje maktsituation krävs etiska överväganden 

(Akademikerförbundet SSR, 2015).  
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Vid alla former av samvaro mellan människor speciellt i situationer där någon kan anses ha mer 

makt än den andre så krävs det generellt att diverse etiska överväganden tas i beaktande samt 

att ha självbestämmanderätt att avbryta närhelst hen önskar. Konfidentialiteten är något annat 

väsentligt att ta i beaktande, respondenterna eller deltagarna i en studie ska känna att de kan lita 

på att de får förbli anonyma och att ingen ska kunna spåra deras svar tillbaka till dem. Begreppet 

konfidialitet (i forskningssammanhang) handlar om att forskaren inte ska lämna ut uppgifter 

som helt eller delvis kan identifiera de personer som deltar i studien. Under studier med 

kvalitativ ansats är det viktigt att forskaren noga tänker igenom eventuella konsekvenser för de 

deltagande. Både fördelar och nackdelar med studien ska tas i beräknande. Kvale & Brinkman 

(2009) menar att en grund att förhålla sig till är att innan en studie genomförs så ska det stå klart 

att deltagarna utsätts för så liten risk som möjligt, i den här studien har försiktighetsåtgärder 

tagits genom att dels figurera namn och att inte namnge platserna där respondenterna bor och 

lever.  

Inom professioner likt socialt arbete är människovärdesprincipen viktig att ta med som en grund 

i ett etiskt tänkande, människovärdesprincipen syftar till alla människors lika värde 

(akademikerförbundet SSR, 2015).  

Innan den här studien genomfördes togs några förebyggande steg för att säkra den etiska 

hänsynen. Varje respondent, blev innan intervjutillfället, informerade om vad studien syftade 

till och hur deras svar skulle tolkas. De fick läsa igenom informationsbrevet och ge sitt 

informerade samtycke innan intervjuerna kunde påbörjas. I informationsbrevet blev de 

informerade om att de kunde avbryta intervjun när helst de önskade utan att behöva ange 

närmare förklaring.  
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4.       RESULTAT 

 

4.1 Bakgrund  

I detta kapitel presenteras det som framkommit under intervjuerna och skildrar hur det är att 

leva med depression, hur människor med depression blir bemötta samt hur inkluderingen i 

samhället påverkas av en depression. Materialet kommer att analyseras med 

meningskoncentrering vilket innebär att resultat kommer att presenteras i form av citat för att 

lyfta fram respondenternas syn och åsikter om saker och företeelser i samhället.  

Här följer en kortare presentation av respondenterna:  

Kim är en kvinna på 28 år som lidit av depression under flera år, hon är bosatt i en mindre stad 

i norra Sverige och är sjukpensionär. Markus är en man på 21 år som lidit av depression sedan 

skolgången, han är bosatt i ett mindre samhälle i norra Sverige och är arbetssökande. Charlie är 

en man på 21 år som lidit av depression sedan han var yngre tonåring, han bor i ett mindre 

samhälle i norra Sverige och är arbetssökande. Härefter kommer deras svar att visas 

under rubrikerna leva med depression, bemötandet och möjlighet till inkludering.  

 

4.2 Leva med depression  

Att leva med depression är en av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa i Sverige och andra 

delar av världen idag (Socialstyrelsen, 2013; Dahlström, 2014). Respondenternas syn på sin 

egen situation beskrivs i termer av “oförståelse” och “frustration”. Det framkom vilken press 

de lägger på sig själva och hur de tror att de blir sedda av andra, att ha föreställningar om hur 

andra ser på dem och framför allt hur mycket stress det orsakar dem att försöka leva upp till 

vad som anses vara normalt. Två av tre respondenter berättar att situationen i skolan var svår 

och jobbig. Charlie visar det i följande citat:       

 “Påverkad av mobbningen under skoltiden(...) jag var inte som de andra (...) skiten 

måste väl gå över någon gång, det gjorde det inte. Det blev värre.”  

Citatet visar att mobbning var en del av skolan för respondenten, något som aldrig blev bättre 

istället blev det värre. Detta kan vara ett led i att depression uppstår enligt Klomek, et.al, (2011), 

vars studie återfann indikatorer på att barn som upplever mobbning under skolåren hade fler 

problem med depression och självmordsförsök än ungdomar som inte utsatts. Alla 

respondenterna berätta att första gången de upplevde en depression var under skolåren, Markus 

ger följande citat.  
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“Första gången var nog under skolgången, jag har aldrig varit den bästa på matte 

och låg efter hela min skolgång. Det fick mig att halka efter i resten av studierna 

också eftersom det var ett sånt fokus på matten. Jag ville så mycket men det tog 

bara stopp.”  

Till följd av krav i skolan och känslan av att inte klara av vad som förväntas uppstod 

depressionen för första gången. Negativa tankar är en del av att leva med depression enligt 

Williams et,al (2009) som i sin studie kom fram till att depression och ångest kan skapas och 

reproduceras genom negativitet och negativa tankegångar. I studien framkom också att 

negativitet ökar de delar i hjärnan som är ansvariga för rädsla och ångest vilket sedan 

internaliseras i människan och kan utlösa en depression. Charlie uttrycker vanliga negativa 

tankar på följande sätt:  

“Depressionen är som en stor lögnare som sitter på din axel och intalar dig att du är 

värdelös (...) världen är bättre utan dig (...) om du tar alla dessa droger eller springer 

över motorvägen utan att se dig för, det spelar ingen roll. Ditt liv är värdelöst.”  

Tankar av att vara värdelös påverkar hur de ser på sig själva vilket i sin tur kan leda till att de 

börjar tänka på eller försöker ta sitt liv som en följd av sin depression. Kim ger följande citat:  

”Under min första depression tänkte jag på att ta mitt liv (…) under min andra 

hotade jag om det.”  

Under intervjuerna framkom det mycket liknande upplevelser om hur det är att leva med 

depression och vad de gör när depressionen är som värst. Charlie exemplifierar det nedan: 

“Du ligger i sängen i flera timmar och försöker peppa dig själv att kliva upp (...) du 

tar en kopp kaffe eftersom en macka vore för jobbig att göra (...) du spenderar dagen 

i sängen och tänker att ‘snart ska jag ta en dusch, snart ska jag ta itu med tvätten’ 

men plötsligt är klockan nio på kvällen och du har inte gjort ett skit. Då tänker du 

att du ska ta nya tag imorgon, att det ska bli bättre då… det blir det inte.”  

Däremot påpekade respondenterna att det finns vissa tillfällen i deras liv där depressionen inte 

gör sig lika påmind. Kim beskriver dessa tillfällen så här:  

 “När jag kan prata om det med kompisar, när jag får förståelse och blir sedd (...) 

accepteras att jag är sjuk.” 
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Citatet belyser att ett socialt umgänge där de blir sedda, förstådda och accepterade 

minskar depressionen. Det är också viktigt för deprimerade att ses och förstås av 

människor som sitter på maktpositioner inom exempelvis vården, sociala eller andra 

sociala instanser som deprimerade kan tänkas komma i kontakt med (Botha & Duzois, 

2015).  Kim pratar vidare om vikten av att umgås och träffa andra med samma 

erfarenheter och intressen som hon själv, hon belyser det med följande citat:  

”Jag mår som allra bäst när jag är på cosplaykonvent och får träffa andra med 

liknande intressen (…) man blir en familj som stöttar och hjälper (…) det är som 

en egen värld.”  

För Kim var cosplay ett sätt att hantera sin egen depression. Cosplay är en form av fantasi där 

hon kan vara vem hon vill för ett tag. Cosplay är ett fenomen där en person med hjälp av smink, 

peruker och kläder försöker efterliknad karaktärer från spel, film, böcker eller serier.  Carillo, 

et.al (2001) visar i sin studie att människor med depression har lättare att använda sig av 

fantasier och fantasy som ett sätt att hantera sig själva än andra. Kim använder sig av fantasy 

för att orka hantera depressionen när den är som värst. Hon säger att hon träffar människor där 

som förstår henne och ser vad hon går igenom och som Carillo et, al (2001) belyser i sin studie 

vänder sig deprimerade ofta till fantasy för att få utlopp vilket också kan kopplas till det faktum 

att deprimerade tenderar att föredra andra med liknande erfarenheter (Rosenblatt & Greenberg, 

1991).  

4.3 Bemötandet  

Depression är vanligt och de allra flesta yrkesverksamma har eller kommer att möta människor 

med depression (Pan, et.al, 2011; Socialstyrelsen, 2016) ändå uttrycker respondenterna att det 

finns lite förståelse för depression och dess konsekvenser. Kim uttrycker det på följande sätt:  

“Där finns det noll empati för depression (...) bryr sig inte om att det står depression 

på mitt läkarintyg (...) visar ingen empati eller vilja att hjälpa till och underlätta (...) 

jag har begärt att de ska ha mejlkontakt med mig eftersom jag inte orkar svara i 

telefonen när jag mår dåligt, det skiter de i (...) de vill antingen ha mejlkontakt eller 

att vi träffas öga mot öga, men att boka tid är inte lätt när man mår dåligt.” 

 

Citatet visar att respondenterna inte känner sig mottagna av myndighetspersoner som ska vara 

där för att hjälpa. Socialstyrelsen (2016) specificerar att människor som lider av psykisk ohälsa 

såsom depression ska ha rätt till god vård och omsorg. Detta anser inte respondenterna är fallet. 
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Kompetens i arbetet med deprimerade ska tas på största allvar menar Pan, et.al (2011) eftersom 

en person som arbetar med att hjälpa människor kan förvärra en depression om hen inte sköter 

sitt arbete. God vård och att möta människor med kompetens att hantera depression har visat 

sig kunna hjälpa till att förbättra levnadsstandarden för deprimerade medan motsatsen också är 

ett faktum (Pan, et.al, 2011). Respondenterna uppgav att de i många fall även känner sig 

osynliga och glömda samt att när de slutligen får synas blir de bemötta med okunskap. Kim ger 

följande citat som hon mottagit av en läkare:  

      

     “Du ser inte ut att vara deprimerad, du har fina kläder, du är snygg i håret.”  

 

Respondenterna menar att det finns stigman i samhället om att depression inte är något att lägga 

ner tid på, att bekymra sig över eftersom det finns de som har det värre. Charlie ger ett exempel 

på det:  

“Min morsa tycker att det här med depression inte är något att oja sig över (...) ‘din 

syrra har haft cancer, var glad att du inte har cancer.’”  

Att depression inte tas på allvar kan hindra en person från att söka hjälp, vilket Davis (2005) 

kritiserar och lyfter fram som en bidragande faktor till det fortsatta stigmat kring depression 

som en avvikelse från majoriteten och därmed normaliteten. Oförståelsen för depression verkar 

finnas hos både myndigheter och anhöriga trots att dryga 1000 människor varje år bara i Sverige 

tar livet av sig och att det finns ett känt samband mellan depression och självmord (Beautrais 

& Mishara, 2007). Däremot uttrycker respondenterna att det finns ljuspunkter och till dessa 

ljuspunkter räknas bemötandet från vänner och övriga jämnåriga. Där beskrivs att relationen 

till andra som förstår och stöttar är en del i att kunna hantera depressionen och fokusera på 

annat. Markus beskriver det så här: 

”När jag är med vänner fokuserar jag inte lika mycket på min depression, som när 

man blir medbjuden ut på en promenad med någon som förstår, för att prata, det 

hjälper mycket.”  

Att prata ut med människor som förstår och att umgås i kretsar där andra genomgått samma 

eller likande saker uppges vara ett stort stöd i vardagen. Enligt respondenterna sker en stor del 

av hanteringen av depression genom interaktion och socialt umgänge med andra där fokus 

antingen ligger på depressionen eller att får prata ut med någon (i en liknande situation), och på 

så sätt hantera sig själv. Just att umgås med andra i samma situation som ett hjälpmedel är något 
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som Rosenblatt och Greenberg (1991) tar upp och behandlar i sin studie, där fastslås också att 

människor tenderar att föredra att umgås med människor som liknar de själva, med liknande 

erfarenheter och sätt att se på livet, detta bidrar till ett utbyte av erfarenheter som deprimerade 

tenderar att föredra menar de, Charlie ger följande citat: 

 

”Bara att se på film tillsammans, eller ta en promenad, egentligen bara att man ses 

hjälper en att se att det finns något bortom depressionen. Speciellt om den personen 

vet vad jag menar med en depression.”  

Två av respondenterna uttrycker det som att det finns för lite förståelse hos myndigheter och 

övriga som inte själv har haft eller känner någon som har depression och för lite kunskap om 

hur depression visar sig hos de drabbade. De säger sig känna sig bortglömda och inte förstådda 

vad gäller deras sjukdomstillstånd. En utav respondenterna svarade däremot att hen inte hade 

några speciellt dåliga erfarenheter av bemötandet från myndigheter. Att erfarenheterna skiljde 

sig åt är intressant i sig, två upplevde sig dåligt mottagna medan en upplevde att hen bara blivit 

bra mottagen. Detta kan bero på som Pan et.al (2011) visar i sin studie att en deprimerad persons 

livsvillkor kan förbättras eller förändras drastiskt beroende på om personen i fråga får möta 

kompetens inom området. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som menar att ett 

problem endast ses som ett problem om samhället anser det vara ett problem. Genom svaren 

som respondenterna gav kunde det tolkas att samhället inte gör allt för att inkludera människor 

med depressionsproblematik och att det på så sätt reproducerar tanken på depression som ett 

samhällsproblem, respondenterna menade att även om deras depression är ett problem så blir 

problemet större i samröre med samhället. Respondenterna efterfrågar ett kunskapslyft bland 

professionella just i hanteringen av depression, speciellt när förståelse och kompetens är nycklar 

till bättre bemötande och en känsla av inkludering i samhället.  

 

4.4 Möjlighet till inkludering  

Depression är vanligt och en stor del av befolkningen drabbas av det varje år, ändå uttryckte 

respondenterna att det i likhet med bemötandet av myndigheter saknas mycket i inkluderingen 

av deprimerade. Respondenterna uppgav att de kände sig åsidosatta och inte ingick eftersom de 

inte var som majoritetsbefolkningen. Kim uttryckte det så här: 

 

“Samhället är inte öppet för deprimerade, det är inte öppet för de som inte passar in 

i vad som anses vara normalt.”  
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Det citatet visar på att det finns tydliga strukturer i samhället som bidrar till att skapa och 

reproducera problemen (Pan, et, al. 2011). I Pan et, al (2011) beskrivs det att samhället spelar 

en stor roll i skapandet av depression, hur detta visar sig menar de även handlar mycket om 

graden av depression som en individ upplever. Charlie ifrågasatte normaliteten och normerna 

genom att ge följande citat: 

 

“Vad är ens normalt? Kan du avgöra det? Kan jag avgöra det? (...) jag vet bara att 

jag inte räknas som normal här.”  

 

Genom detta citat visar Charlie på att det finns påstådda oskrivna regler som alla bör känna till 

angående vad som räknas till det normala och genom att inte följa de kriterierna anser Charlie 

att han hamnar utanför samhället med en oförståelse inför vad som egentligen räknas till det 

normala. Sociala kontakter blir lidande av en depression menar respondenterna, Markus gav 

följande svar: 

 

”Eftersom jag stänger in mig när jag mår dåligt så har jag förlorat kontakter och 

människor som jag tidigare umgicks med (…) med färre människor omkring sig så 

är man mindre med i samhället och därmed mindre inkluderad.”  

 

Här pratar respondenterna mycket om normalitet och vad som anses som normalt och att inte 

passa in i de normerna. De uttryckte det som att det finns stigman gentemot depression som 

försvårar delaktigheten i vardagen. Respondenterna uttryckte ett ifrågasättande av normerna 

som bestämmer vad som anses normalt och inte. Socialkonstruktivismen menar att ett problem 

är relativt och uppstår i strukturer och tankegångar (Alvesson & Sköldberg, 2014) och i sociala 

normativa regler (Satne, 2015), detsamma menade respondenterna. De förnekade inte att 

depressionen som hämmade dem i sig var ett problem men de menade att problemet blev större 

av att samhället inte såg på det som ett problem eller visste hur det skulle bemötas.  

Respondenterna talade om att bemötandet direkt påverkade inkluderingen, de menade att de 

genom att inte få ge uttryck för hur de mår gör att de många gånger drar sig för att lämna sina 

“trygga platser”, sina rum eller lägenheter.  
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4.5 Sammanfattning 

I analysarbetet med denna studie framkom det att depression ter sig olika beroende på vem som 

drabbas men att det finns vissa likheter. Respondenterna uttryckte att vid en depression så blir 

minsta vanliga syssla nästan omöjlig att genomföra eftersom det kan vara alldeles för jobbigt 

bara att ta sig upp från sängen. De uttryckte även att attityder från samhället påverkar väldigt 

mycket när det kommer till bemötande från såväl familj som vänner och myndigheter. Att inte 

bli lyssnad till och att inte bli sedd som bärare av ett problem påverkar dem mycket både socialt 

och psykiskt. Förståelse för vad depressionen innebär och accepterandet av att det finns vissa 

restriktioner på “vanliga och normala” företeelser såsom att klara av att ta emot samtal och boka 

möten som Kim uttryckte det, som de inte klarar av att genomföra alla gångar, saknas.  

 

Respondenterna uttryckte en besvikelse över att myndigheter inte bemöter deprimerade bättre, 

att instanser som är till för att hjälpa till inte alltid har den kompetens som respondenterna anses 

krävs för att kunna ta emot och hjälpa en person med depression. Som Kim sa erbjuder de inte 

mejlkontakt trots att hon efterfrågade det eftersom att svara i telefonen inte alltid är ett alternativ 

när hon mår dåligt. Depression är inte ett förlåtande tillstånd, det handlar inte om nedstämdhet, 

de talade om att det handlar om negativa tankar om sig själv som värdelös och där tankar på 

självmord är förekommande. 
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5. DISKUSSION 
 

5.1 Studiens resultat 

Syftet med studien är att undersöka hur människor med ett osynligt sjukdomstillstånd såsom 

depression upplever sin vardag. Studien önskar bidra med en större förståelse för hur det är att 

leva med depression och dess konsekvenser. Nedan kommer resultatet presenteras och 

diskuteras i relation till de frågeställningar denna studie utgått ifrån, resultatet kommer att delas 

upp och presenteras under varje frågeställning som egen rubrik.  

Studiens frågeställningar var:  

• Hur upplever personer med depression sin sjukdom? 

• Hur upplever personer med depression att de blir bemötta? 

• Hur påverkar depressionen deras möjlighet till inkludering i samhället?  

 

Hur upplever personer med depression sin sjukdom? 

Respondenterna uttryckte att depression är energistjälande och utmattande, som att vara under 

vatten och försöka andas men att det inte går, som Charlie uttryckte sig. En känsla av att livet 

inte är värt något och att det inte spelar någon roll hur livet sätts på spel eftersom det inte är 

värt att leva, detta ihop med substansmissbruk och självmordsförsök för depression till ett farligt 

tillstånd. Som Beatruis & Mishara (2007) säger är depression ett hälsoproblem i stora delar av 

världen som årligen orsakar många självmord och självmordsförsök, Sverige delar tillsammans 

med Kina, Australien, Nya Zeeland och Irland förstaplatsen när det kommer till självmord till 

följd av en depression menar Beatruis & Mishara (2007). Detta visar på att depression är ett 

stort problem i världen idag. Det kan kopplas ihop med hur respondenterna uttryckte det är att 

leva med depression, två utav respondenterna, Kim och Charlie, har båda haft självmordstankar 

till följd av sin depression och att leva med det har de beskrivit som närmast outhärdligt.  

Respondenterna talade om att de lägger en tung börda på sig själva genom att reflektera över 

hur andra ser dem. Davis (2005) menade att stigmat kring depression påverkar människor 

negativt både för de som lider av sjukdomen själv så väl som för de som är anhöriga till någon 

med depression, samt samhället i stort. Tanken på att stigmat kring depression och andra 

osynliga funktionsnedsättningar påverkar individer mycket stöds av vad Saal et.al (2014) 

beskriver. Det finns en diskrepans i mötet mellan en person utan funktionsnedsättning och för 

en person med en sådan, de menar att de inte alltid vet hur de ska förhålla sig till varandra och 
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detta reproducerar stigmat kring allt som inte anses följa det sociala normativa 

majoritetssamhället (Satne, 2015).  

 

Hur upplever personer med depression att de blir bemötta? 

Bemötandet deprimerade mottar i samhället från både myndigheter och civila människor ansågs 

vara bristande och ibland föraktfullt inställt mot depression. Charlie fick höra att han inte skulle 

bry sig om sin depression eftersom hans syster har haft cancer, här graderade modern sjukdom 

mot sjukdom och depressionen drog det kortare strået. Davis (2005) menar att det faktum att 

bara för att något inte syns att det skulle vara mindre viktigt eller farligt, är en farlig utveckling 

som hämmar och tvingar deprimerade till att bortse från sina egna symptom eftersom det finns 

de som har det värre. Värre i vems ögon, kan frågas? Det handlar om relativism, en 

depressionsdiagnos kan vara lika dödlig som en cancerdiagnos och tvärtom, det beror på hur 

olika sjukdomar graderas och Davis (2005) anser att detta är riktigt farligt.  

Bland de viktigaste punkterna som lyftes fram i samband med frågor om bemötanden var att 

även om det fanns positiva erfarenheter i möte med myndigheter hade bemötandet annars 

mycket att önska i form av kunskap och förståelse för respondenternas livssituation. För 

respondenterna lyftes det fram att en ökad förståelse för depression skulle hjälpa dem mycket 

både fysiskt och psykiskt. Att inte bli ifrågasatt när de orkar berätta om sitt tillstånd skulle spara 

mycket smärta. Kim uttryckte att hon ansåg att sättet som en läkare bemötte henne var okunnigt 

när han hade problem att se hur kunde vara deprimerad, hon som hade så fina kläder och var 

snygg i håret. Flera studier, såsom Pan et.al (2011) och Davis (2005) pratar om vikten av att 

göra personer som lider av depression till en del i samhället, en del som måste kunna ta emot 

hjälp och bemötas med respekt och kompetens. Respondenterna uttryckte det som lättare att 

hantera sin depression i samvaro med andra (Rosenblatt och Greenberg, 1991) där de kunde bli 

bemötta med respekt och inte bli ifrågasatta.  
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Hur påverkar depressionen deras möjlighet till inkludering i samhället? 

Några viktiga punkter som kom upp var respondenternas känsla av att samhället inte stod öppet 

för dem just på grund av bland annat bristande bemötande och oförståelse för vad en depression 

innebär. Inkludering av personer med depression upplevdes av respondenterna som icke 

existerande. Problemet med inkluderingen av personer med depression eller andra som inte 

tillhör normaliteten i majoritetssamhället är att majoriteten står sig stark mot minoriteten och i 

ett samhälle som poängterar vikten av att vara en produktivitet och normalitet så kommer de 

som inte befinns passa in i dessa mallar ses som mindre användbara (Cambon, et.al, 2006; 

Satne, 2015).  

Befinns inte en person användbar enligt samhällets normalitet så kommer inte inkluderingen 

fungera som den ska, detta belyser respondenterna genom att uttrycka en känsla av att samhället 

inte står öppet, att det är stängt och väldigt normativt i fråga om vilka som ska få tillgång till 

hjälp och stöd.  

Under studien framkom det att vikten av att möta kompetens inom myndigheter är ett mycket 

viktigt led i hanteringen av depression och dess verkningar, detta kan kopplas till att 

myndigheter många gånger saknar den efterfrågade kompetensen vilket har visats vara viktig, 

både Davis (2015) och Pan, et.al (2011) kritiserar detta fenomen och anger det som anledningar 

till depression är så stigmatiserat att många tvekar med att söka hjälp.  

 

5.2    Validitet och reliabilitet 

I alla former av forskningsprocesser kan insamlingen av empiri ses som en del i en produktion 

av en kunskapsbas där forskaren är med och bidrar när denne söker kunskap för att kunna belysa 

sina frågeställningar. Om inte alla delar i produktionen håller en hög kvalité kan det påverka 

utfallet av studien. Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att beskriva kvalitén på 

empirin inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011). Validitet handlar om hur giltig 

empirin är i relation till de frågeställningar studien började med. I denna studie (i likhet med 

många andra kvalitativa studier) kan man diskutera extern validitet som handlar om huruvida 

ett resultat anses vara överförbart på andra situationer och människor (Bryman, 2011).  

Det är inte lätt att säga huruvida resultaten är direkt överförbara på andra människor i andra 

situationer eftersom den här studien genomfördes med hjälp av ett fåtal unga vuxna i ett 

småsamhälle i Sverige. Önskan hade varit att få fler respondenter till denna studie för att ge ett 

bredare och mer reliabelt resultat med hög validitet men när detta inte gick att ordna fick den 
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här studien jobba med det den hade att tillgå, vilket för den sakens skull inte innebär att 

resultatet inte kan vara applicerbart på andra. Alla respondenterna uttryckte liknande 

erfarenheter och känslor inför depression och gav svar på de frågor som studien hade för avsikt 

att undersöka. Detta kan kopplas till litteratur som har använts som en grund för den här studien, 

många av respondenternas svar kunde hittas i liknande former i andra artiklar och studier, vilket 

ökar svarets validitet eftersom det är något som kan appliceras på andra människor i andra 

kontexter.  

För att kunna säkerställa analyser av god kvalité krävs det att analytikern är uppmärksam på en 

rad olika saker. Datainsamlingen, transkriberandet och analysen (Fejes & Thornberg, 2016).  

I denna studie användes en mobil för att spela in intervjuerna på, samt ett anteckningsblock för 

att kunna fånga upp eventuella ändringar i kroppsspråket. Någon fråga hade kunnat 

omformuleras för att ge ett mer precist svar men i överlag fanns det en validitet i det som mättes, 

de frågeställningar som sattes upp inför studien var de som besvarades.  

Reliabilitet är å andra sidan ett begrepp som syftar till att beskriva hur pålitligt materialet är och 

om samma resultat kan framkomma genom att genomföra studien ännu en gång. Detta är inte 

möjligt i en kvalitativ studie där resultatet är beroende av vilka som tillfrågas, när de tillfrågas 

och vem som intervjuar (Bryman, 2011). Inom kvalitativ forskning är reliabilitet ett begrepp 

som beskriver huruvida empirin är baserad på faktiska företeelser, dvs, att den inte bygger på 

forskarens egna föreställningar eller är ett helt slumpmässigt utfall (GrØnmo, 2006). Under 

intervjuerna hände eller sas inget som skulle kunna tolkas som att respondenterna på något sätt 

förvrängt sanningen och under analysarbetet har försiktighetsåtgärder tagits för att kunna 

garantera att materialet (i den mån det är möjligt) inte har färgats av personliga åsikter eller 

förutfattade meningar.  
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5.3 Förslag till vidare forskning 

Under tiden som studien har utvecklats har många intressanta infallsvinklar och frågeställningar 

väckt intresset kring framtida vidare forskning inom ämnet. Således finns det ett behov i 

samhället för att normalisera förekomsten av depression och inkluderamarginalisera människor 

som lider av osynliga funktionsnedsättningar. En intressant och viktig infallsvinkel som det 

skulle kunna forskas vidare på är hur myndigheter upplever att det är att möta och behandla 

personer med depression samt att undersöka huruvida respondenternas känslor av att det inte 

finns tillräckligt med kompetens inom behandlande yrken såsom socialtjänst och 

arbetsförmedling överensstämmer med yrkesverksammas syn på det.  

Det vore samtidigt både viktigt och intressant att se hur andra delar av livet påverkas av 

depression, i den här studien behandlades frågor riktade mot den sociala inkluderingen och livet 

med depression tillika bemötandet från andra. Det vore intressant att undersöka närmare hur 

familjelivet påverkas av depression, att undersöka hur barn till deprimerade upplever det, hur 

partners till deprimerade upplever det.  

Med andra ord skulle det vara intressant att undersöka och se på depression från fler 

infallsvinklar och undersöka fler tillfällen där depression kan påverka.  
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Bilaga 1: informationsbrevet 

 

Information gällande en studie om depression 

Hej,  

Mitt namn är Therese Nylund, jag läser socionomprogrammet termin sex vid Mittuniversitetet i 

Östersund. Under den här kursen ska vi skriva en C-uppsats och jag har valt att skriva om hur människor 

med depression upplever sin vardag och hur de upplever bemötandet de mottar från andra.  

Du är härmed tillfrågad att delta i den här studien.  

Den här studien ämnar lämna efter sig ett bidrag som kan öka förståelsen för depression och hur det 

påverkar människors vardagsliv. Depression drabbar årligen en stor del av befolkningen och att öka 

förståelsen kring detta ämnar leda till förbättrade livsvillkor för människor som lever med depression.  

Den här studien kommer genomföras genom intervjuer. I den här studien kommer några respondenter 

delta, omkring fem stycken. Urvalet skedde genom personliga kontakter likväl som genom personliga 

kontakter till mina ursprungliga respondenter, ett så kallat snöbollsurval.  

Den intervju som du tillfrågas att delta i som respondent kommer ta ungefär en timme vid ett tillfälle. 

Tid och plats kan vi komma överens om. Det finns möjlighet att vid ett senare tillfälle ta del av den 

färdiga uppsatsen då denna kommer att publiceras.  

All information hanteras konfidentiellt och alla respondenter kommer att avidentifieras när materialet 

sammanställs och analyseras. Jag har tystnadsplikt och får inte under några omständigheter lämna ut 

uppgifter om mina respondenter.  

Deltagande i denna studie är helt frivilligt och om du önskar att avbryta kan detta ske utan att en närmare 

förklaring krävs.  

Resultaten i denna studie kommer att granskas av avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitetet i 

Östersund. Materialet kommer sammanställas i en uppsats som publiceras på universitetet. 

Ytterligare information eller upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga: 

Student: Therese Nylund. 0730910206. Thny1400@student.miun.se.  

Handledare: Charlotte Andou- Appiah. charlotte.andoh-appiah@miun.se. 

mailto:Thny1400@student.miun.se
mailto:charlotte.andoh-appiah@miun.se
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Bilaga 2: INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrund: 

• Kan du berätta lite om din bakgrund? 

• När upplevde du för första gången depression? 

• Var det några specifika livshändelser som orsakade känslan av depression? 

 

Livet med depression: 

• Vad innebär det för dig att ha depression?  

• Hur har det påverkat dig att ha depression? 

• Hur skulle du beskriva en vanlig dag när depressionen är som värst? 

• Upplever du att det finns tider när din depression inte är lika intensiv som annars? 

 

Bemötande: 

• Hur upplever du att du blir bemött av människor när du berättar om din depression? 

• Finns det skillnader i hur folk bemöter dig? Kan du ge exempel? 

• Upplever du att det finns skillnad mellan hur din familj bemöter dig mot hur dina vänner 

bemöter dig?  

• Hur upplever du att du bemöts av myndigheter? 

 

Påverkan på vardagen: 

• Hur skulle du beskriva ditt sociala liv? 

• Upplever du att ditt sociala liv påverkas av din depression? 

• Vilka konsekvenser upplever du att depressionen har fått på din vardag? 

• Upplever du att din depression har påverkat ditt deltagande och inkluderande i 

vardagslivet? 

 


