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Abstrakt 

 
Bakgrund: Kvinnors psykiska välbefinnande har försämrats sedan 1980-talet.  

Sjukdomsrisken för kvinnor att någon gång i livet drabbas av depression är 40 %. 

Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av depression i det dagliga livet. Metod: En litteraturstudie 

baserad på 14 kvalitativa artiklar, publicerad mellan 2006-2011. Resultat: Kvinnor med diagnosen 

depression, upplevde ett stort osynligt lidande och nedsatt livskvalitet. Kvinnors syn på orsaker till 

depression var tidigare negativa livserfarenheter. Många kvinnor upplevde den psykiatriska vårdens 

kvalitet som positiv. Att kunna lita på personalen och känna förtroende var viktigt. Diskussion: 

Kvinnors upplevelser av depression, är både individuell och komplex. Den mellanmänskliga 

relationen mellan sjuksköterska och patient, skall hjälpa den lidande patienten att hålla hoppet vid liv 

samt, hantera och finna en mening i sin upplevelse av sjukdomen. Slutsats: Mer forskning och 

kunskap behövs för att förbättra omvårdnadsarbetet för kvinnor med depression. 

 

 
Nyckelord: depression, kvinnor, litteraturstudie, patient tillfredsställelse, perspektiv,  

upplevelser. 
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Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsens nationella Folkhälsorapport har den psykiska ohälsan både bland 

kvinnor och bland män ökat sedan 1980-talet. Bland kvinnor i åldern 25-44 år har andelen av 

psykiska symtom som ångest, ängslan och oro fördubblats sedan slutet av 1980-talet. 

Depression är en av de stora folksjukdomarna och en av de viktigaste orsakerna till ohälsa, 

vilket drabbar människor i alla åldrar (Socialstyrelsen [SOSFS], 2009). Sjukdomsrisken för att 

drabbas av depression någon gång i livet är 40 % hos kvinnor och 20 % hos män (Ottosson & 

Ottosson, 2007, s. 86). Depression har stor samhällsekonomisk betydelse, främst i form av 

nedsatt produktivitet, ökad sjuklighet och dödlighet samt ökad konsumtion av hälso- och 

sjukvård (SOSFS, 2010). År 2002 var de svenska kostnaderna för antidepressiva läkemedel 

cirka 1,6 miljarder kronor, minst två tredjedelar av dessa kostnader gällde 

depressionsbehandling. Kostnaderna för läkarbesök och sjukhusvård beräknades år 1996 till 

minst 1 miljard kronor (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2004). 

 

Depression är en psykisk sjukdom som ingår i de affektiva syndromen. Vid en depression är 

grundstämningen låg. Det dominerande symtomet är nedstämdhet. Andra symtom är brist på 

intresse, minskad energi, minskat självförtroende, låg självkänsla, tankar på död och självmord, 

nedsatt koncentrationsförmåga, agitation eller hämning, sömnstörningar, samt minskad eller 

ökad aptit. För att ställa en diagnostisk klassifikation av de psykiska symtomen används  

WHO: s internationella system ICD-10. Enligt ICD-10 skall minst två av de tre första 

symtomen och minst fyra symtom skall ha känts av under de senaste två veckorna för att 

kriterierna för en depressiv episod ska vara uppfyllda. Det finns många olika riskfaktorer som 

kan utlösa en depression, t.ex. en somatisk sjukdom, men det är inte orsaken till depressionen, 

istället har den negativa livshändelsen tillsammans med en ökad stress och sårbarhet eller en 

ärftlig disposition för depression påverkat utvecklingen av en depression (Ottosson & Ottosson, 

2007, s. 14, 87, 93). Vissa människor kan drabbas av flera depressiva episoder efter varandra, 

oftast med ett par års intervaller, andra drabbas endast av en episod. Depressioner kan även 

variera i svårighetsgrad, beroende på symtomens allvarlighetsgrad skiljer man mellan lindrig, 

medelsvår och svår depression (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010, s. 320, 321).  

 

Enligt SBU är det vanligt med andra kroniska sjukdomar, t.ex. hjärt-kärlsjukdomar, diabetes 

mm, i samband med depressioner. Sammantaget ger depressionen en risk för försämring i 

sjukdomsförloppet samt ökad risk för dödlighet (SBU, 2004). Eftersom majoriteten av 

deprimerade personer upptäcks i primärvården, är det av yttersta vikt med ett effektivt 
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omhändertagande, vilket lyfts fram i de nationella riktlinjerna för vård av depressioner och 

ångestsyndrom. Det innebär en vård med hög tillgänglighet, korrekt diagnostik samt god 

kontinuitet och uppföljning av behandling, genom hela vårdförloppet, vilket inkluderar 

anpassade behandlingar efter patientens omvårdnadsbehov, samt samverkan mellan 

primärvården och psykiatrin. Om inte patienterna får adekvat behandling i tid, ökar risken för 

successiv försämring med ökade funktionsnedsättningar och längre sjukdomsförlopp, samt i 

förlängningen att recidiv och suicidbenägenheten ökar (SOSFS, 2010).  

 

Shia (2009) studie visar att sjuksköterskor har en central roll i att identifiera psykisk ohälsa, 

speciellt i primärvården eftersom nio av tio personer vilka lider av depression behandlas i 

primärvården. För att sjuksköterskan skall kunna utföra en holistisk psykiatrisk omvårdnad, 

och främja ett psykiskt välbefinnande, är samarbetet med patienter samt andra professioner 

både inom och utanför hälso- och sjukvården nödvändig, för att få en helhetssyn av patientens 

livssituation och omvårdnadsbehov. 

 

Løkensgard (2009, s. 22, 208-210) skriver att sjuksköterskan kommer, oavsett område inom 

hälso-och sjukvården, att möta människor med psykiska sjukdomar, depression kan också 

förekomma tillsammans med annan fysisk sjukdom. Det är därför av yppersta vikt att 

sjuksköterskan kan identifiera depression, för att patienter skall få en adekvat psykiatrisk 

omvårdnad oavsett var i vårdkedjan de befinner sig. En god omvårdnad måste vara individuell 

och personlig. Vid omvårdnad av deprimerade patienter är det viktigt att se helheten, att ta i 

beaktande både psykiska och fysiska symtom. Det är viktigt att sjuksköterskan har 

grundläggande kunskap om depressiva tillstånd samt även besitta kompetens i kommunikation 

och observation, detta för att kunna förstå de enskilda patienternas tillstånd och hur de upplever 

sin sjukdom. De flesta depressioner går över utan behandling, andra med hjälp av läkemedel 

och/eller annan terapi. Omvårdnad kan vara en nödvändig del av behandlingen, hur stort 

omvårdnadsbehovet är beror på hur mycket funktionsförmågan är nedsatt, där syftet är att 

hjälpa patienten att komma igenom depressionen, utan bestående men. Några av 

omvårdnadsbehoven vid depressiva tillstånd kan vara att lindra patientens besvär, att patienten 

upplever förståelse och stöd i sitt tillstånd, att patienten ges möjlighet att stärka självförtroendet 

samt återfå en mer positiv självbild och vid behov tillgodose patientens säkerhet. Om 

patientens omvårdnadsbehov är stort, övervägs inläggning på sjukhus, annars kan omvårdnad 

av deprimerade patienter utövas i öppenvården.  
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I ett resultat från SBU beskriver kvinnor med återkommande depressioner emotioner från 

barndomen som alienation, emotionella missförhållanden, hjälplöshet, att inte passa in samt att 

inte vara riktigt önskad. Tonårstiden präglades sedan av de upplevelser de hade med sig från 

barndomen, som t.ex. skuld, negativa tankar och dålig självkontroll. Detta påverkade både 

självbilden samt vilka val som gjordes och vilka copingstrategier som användes. Det 

gemensamma i alla kvinnors upplevelse av depression var negativa tankar vilka påverkade 

självkänslan. Betydelsefullt för kvinnornas tillfrisknande var att de kom till en vändpunkt, att 

de kände sig mogna att göra en förändring, nästan alltid efter en kris. Det som var viktigt när 

kvinnorna sökte professionell hjälp var att få information om sjukdomen och dess olika 

behandlingsmetoder samt att det fanns hopp om att bli frisk igen (Berg, Dencker & Skärsäter, 

1999, s. 20-22).  

 

SBU skriver att vid depressionsbehandling är patientens egen insats avgörande för att bli frisk 

från en depression. Det handlar om att komma ur den passivitet som oftast hör ihop med 

depression och att komma tillbaka till vanliga rutiner och hitta meningsfulla aktiviteter. Men att 

aktivera sig kan kännas oöverstigligt. Sjuksköterskan kan här vara till stor hjälp genom att vara 

ett stöd och lyssna, så att patienten känner förståelse och stöd i sitt tillstånd (SBU, 2004). 

 

Enligt Shattell, McAllister, Hogan, och Thomas (2006) studie, är grunden i den psykiatriska 

omvårdnaden av psykiskt sjuka patienter, en meningsfull relation mellan sjuksköterska och 

patient, för att kunna tillgodose deras omvårdnadsbehov. För att uppnå detta, är det mycket 

viktigt att sjuksköterskan får kännedom och en förståelse om den enskilda individens 

upplevelse. Det som framkom viktigt ur patientens perspektiv, var upplevelsen av att bli 

förstådd av sjuksköterskan, vilket ökade patienternas självkännedom samt gjorde att de kände 

sig betydelsefulla i en värld som ofta negligerade dem. Deltagarna ville bli behandlade som en 

medmänniska, och inte som en psykiskt sjuk människa. Att sjuksköterskan tog sig tid att sitta 

ner, att tala och lyssna, gjorde att deltagarna kände sig mer betydelsefulla och delaktiga i  

relationen. Närvaro, ögonkontakt och uppmärksamhet bidrog till en känsla av att 

sjuksköterskan lyssnade och försökte förstå. De flesta deltagarna ansåg att sympati och tröst var 

otillräckligt och olämpligt, istället ville de att sjuksköterskan skulle lyssna uppmärksamt, och 

klargöra att de förstått samtalets innehåll. 
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Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2006, s. 26, 28, 32) beskriver att omvårdnads-

teoretikern Joyce Travelbee har i sin teori fokus på den mellanmänskliga dimensionen i 

omvårdnaden. I sin existentialistiska åskådning framhäver hon begrepp som, människan som 

individ, lidande, mening, hopp, mänskliga relationer samt kommunikation där kommunikation 

anses vara ett av sjuksköterskans viktigaste redskap. Kommunikationen - den ömsesidiga 

process som förmedlar tankar och känslor - skall hjälpa patienten att bemästra sjukdom och 

lidande samt att hålla hoppet vid liv och att finna mening i sin upplevelse, vilket Travelbee ser 

som målet med omvårdnaden. 

 
               Varje sjukdom eller skada innebär ett hot mot självet, och för sjukvårdspersonalen är 

               individens upplevelse av sin sjukdom mycket viktigare än alla diagnossystem i världen. 

               Det är omöjligt att veta hur den enskilda patienten upplever sin sjukdom, innan man 

               utforskar detta tillsammans med honom och får fram vilken mening han tillskriver 

               sitt tillstånd (Travelbee, 1971, citerad i Jahren Kristoffersen et al., 2006, s. 28). 

 

Med denna litteraturstudie är syftet att tydliggöra betydelsen av hur sjukdomen depression 

påverkar kvinnors upplevelser, tankar och beteenden i det dagliga livet. Detta är en mycket 

betydelsefull kunskap för vår framtida yrkesutövning som professionell sjuksköterska, för att 

kunna tillgodose en adekvat omvårdnad i paritet med kvinnors omvårdnadsbehov, vid 

behandling av sjukdomen depression. Vi har valt att fokusera på depression hos kvinnor för att 

prevalensen att insjukna i depression är mycket högre och vanligare hos kvinnor än hos män 

samt att depression är en av de stora folksjukdomarna och en av de viktigaste orsakerna till 

ohälsa, vilket sjuksköterskan kommer att möta inom alla områden inom hälso-och sjukvården. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors upplevelser av depression i det dagliga 

livet. 

 

Frågeställningar 

Hur påverkas kvinnors upplevelser, tankar och beteenden av sjukdomen depression, i det dagliga 

livet? 

Vad är kvinnors syn på orsaker till depression? 

 

Metod 

Metoden är en litteraturstudie som baserar sig på en analys av för arbetet relevanta 

vetenskapliga artiklar. Vi har använt oss av 14 kvalitativa artiklar. Enligt SBU (1999, s.15)  

är kvalitativa studier bäst lämpade att belysa individers upplevelser och erfarenheter av 

livsvärlden.   

 

Litteratursökning 

Sökningen av artiklarna gjordes mellan 2011-04-26 och 2011-09-11. De databaser som 

användes var PubMed, Cinahl via EBSCO och PsycInfo. Vissa utvalda ord som skulle ingå i 

sökordskombinationerna av artikelsökningen översattes i MeSH databas till engelska termer. 

MeSH termerna depression och patient satisfaction användes sedan i databaserna för sökning i 

olika kombinationer tillsammans med fritextsökning av sökorden experiences, perspectives och 

women. Vid sökningen av artiklar i databaserna Cinahl och PsyckInfo, valdes att sökordet 

depression, skulle vara angivit i titeln. Sökordet experiences markerades med en asterisk (*), 

för att ange trunkering, som innebär att databasen söker alla böjningsformer av ett ord 

(Östlundh, 2006, s.58). Detta resulterade i många olika träffar beroende på hur sökorden 

kombinerades. Inklusionskriterierna för litteratursökningen var att artiklarna skulle vara 

primärkällor i form av vetenskapliga artiklar eller rapporter, publicerade mellan åren 2006-

2011, samt relevanta och svara till studiens syfte och frågeställningar. Under sökningen 

exkluderades de artiklar som belyser diagnosen depression, orsakad av annan somatisk 

sjukdom. Sökningen av artiklarna samt vilka begränsningar vi använt oss av, redovisas enligt 

Tabell 1, nedan.  
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  Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, gjorda mellan 2011-04-26 och 2011-09-11 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal  

träffar 

Antal  

utvalda 

 

Inkluderade  

artiklar 

Cinahl 

Via 

EBSCO 

Depression AND 

Experiences* AND 

Patient Satisfaction 

 

Research Article,  

Published date from 

2006-2011, Peer 

Reviewed, English 

Language, Female, 

Adult 19-44 years. 

 

16 2 1 

Depression AND 

Experiences* AND 

Perspectives 

 

Research Article,  

Published date from 

2006-2011, Peer 

Reviewed, English 

Language, Female, 

Adult 19-44 years. 

 

8 1 0 

Experiences* AND 

Depression AND 

Women 

Research Article,  

Published date from 

2006-2011, Peer 

Reviewed, Female, 

Adult 19-44 years. 

 

37 3 2 

Experiences* AND 

Depression 

Research Article,  

Published date from 

2006-2011, Peer 

Reviewed, English 

Language. 

 

39 5 3 

PubMed 

 

 

Depression AND 

Women 

 

Published date from 

2006-2011, English 

Language, Female, 

Adult 19-44 years. 

107 4 

 

3 

 

Depression 

AND 

Patient Satisfaction 

Published date from 

2006-2011, English 

Language, Female, 

Adult 19-44 years. 

 

167 3 1 

Depression AND 

Experiences 

Published date from 

2006-2011, English 

Language, Female, 

Adult 19-44 years. 

 

267 4 4 

PsycInfo Depression AND 

Experiences* 

Published date from 

2006-2011, Journal 

articles only, Peer 

Reviewed, English 

Language, Female, 

Adult 19-44 years. 

 

13 1 0 

Depression AND 

Women 

Published date from 

2006-2011, Journal 

articles only, Peer 

Reviewed, English 

Language, Female, 

Adult 19-44 years. 

 

68 2 0 
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Urval och granskning 

Urval och granskning av de inkluderade artiklarna i litteraturstudien har genomförts  

i tre faser enligt (SBU, 1999, s. 15-16). 

 

Fas 1: Artiklarnas titlar lästes först, och om de ansågs relevant för vårt syfte, så lästes därefter 

abstraktet. Om även abstraktet ansågs relevant blev de valda artiklarna kontrollerade, för att 

verifiera att de var vetenskapliga innan kvalitetsgranskningen samt klassificeringen av 

artiklarnas kvalitet genomfördes i fas 3. Vi fokuserade på artiklar som belyste kvinnors 

upplevelser av depression. 25 artiklar valdes ut för vidare granskning.  

 

Fas 2: Artiklarna skrevs ut i fulltext och lästes i sin helhet för att se om det stämde överens 

med vårt syfte och frågeställningar. Inklusionskriterier för vidare kvalitetsgranskning av 

artiklarna, var att det skulle vara en orginalartikel, publicerad mellan åren 2006-2011, samt att 

artikeln belyste kvinnors upplevelser av depression. Nio artiklar uppfyllde inte våra kriterier för 

vidare granskning och exkluderades.   

 

Fas 3: 16 artiklar har granskats av båda författarna. Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp 

av en granskningsmall, se bilaga 1. Efter att ha diskuterat artiklarnas kvalitet förkastades två 

artiklar. Artiklarnas kvalitet klassificerades utifrån en tregradig skala som hög, medel eller låg 

kvalitet (SBU, 1999, s. 39). Efter kvalitetsgranskningen och klassificeringen återstod 14 

artiklar som uppfyllde studiens syfte och frågeställningar. Dessa artiklar inkluderades i 

litteraturstudien och presenteras närmare i Tabell 2, se bilaga 2. 

 

Analys  

Först lästes samtliga artiklars resultatdel igenom för att bli bekant med dess innehåll och för att 

få ett helhetsintryck. Därefter lästes texten igen för att identifiera kategorier som var relevant 

för litteraturstudiens syfte och frågeställningar. För att underlätta överblicken av artiklarnas 

resultat markerades varje identifierad kategori med olika färger. De subkategorier som 

identifierades sammanställdes och sorterades under gemensamma kategorier, utifrån vad som 

var gemensamt framträdande till kvinnors upplevelse av depression. Detta resulterade i 10 

subkategorier vilka sorterades under fyra kategorier. Följande kategorier identifierades: 

Kvinnors upplevelser av depression – Känslor, Isolering. Kvinnors syn på orsaker till 

depression – Upplevelser i det dagliga livet, Traumatiska upplevelser, Familjeförhållanden.  
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Coping – Tankar på annat, Stöd, Tro. Upplevelser av sjukvården – Positiva och negativa 

upplevelser, Läkemedel mot depression. Artiklarnas resultat har analyserats utifrån en 

litteraturstudie skriven av (Axelsson, 2008, s.180-183).  

 

Etiska överväganden 

Samtliga vetenskapliga artiklar i litteraturstudien innehåller etiska aspekter. Det har inte 

förekommit någon oredlighet i samband med hantering av information. Vår ambition har varit 

en tydlig samt hederlig resultatredovisning. Förfarandet vid urvalet av artiklar, har präglats av 

en systematisk och kritisk kvalitetsgranskning. Artiklarnas resultat har inte förvrängts eller 

beskrivits på ett vilseledande sätt. Plagiat av andras arbeten har inte förekommit. Referenser 

och citat har angetts fullständigt och korrekt enligt APA-systemets referenshantering. Vi har 

utgått från Vetenskapsrådets etiska normer, ifrån vad en god forskningssed är 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Resultat 

Litteraturstudiens resultat inkluderar 14 kvalitativa vetenskapliga artiklar. De ingående 

studiernas klassificering och värdering presenteras i bilaga 2. Studierna har genomförts i 

följande länder: Brasilien, Irland, Kanada, Kina, Storbritannien, Sverige, USA. 

 

Kvinnors upplevelser av depression 

Känslor  

Kvinnor vill kunna prata med någon om vad man upplever och går igenom under en 

depression. När inte det sker upplever de en stor ensamhet som är en vanlig känsla vid 

depression (Etowa, Keddy, Egbeyemi & Eghan, 2007; Rafique, 2010). Andra klassiska symtom 

som kvinnor nämner vid en depression är nedstämdhet, sorgsenhet (Barnard, 2009), ilska 

(Waite & Killian, 2009), hopplöshet och skuld (Nicolaidis et al., 2010). En del uttrycker även 

att allt känns meningslöst (Rafique, 2010). Andra kvinnor har en känsla av övergivenhet 

(Barnard, 2009). En del kvinnor känner sig avskilda från sig själva. De beskriver också att de 

känner sig känslolösa och instängda (Waite & Killian, 2009). Kvinnor i medelåldern beskriver 

att de lätt blir upprörda och känner sig värdelösa och att de inte behövs (Etowa et al., 2007). 

Många har även en skamkänsla och skäms över sin depression (Lazear, Pires, Isaacs, Chaulk & 

Huang, 2008).  
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Kvinnor beskriver att det som är typiskt för depression är att man stängs av både fysiskt och 

psykiskt. De menar att depression gör en person svag, påverkar en persons tänkande och 

angriper själen (Waite & Killian, 2009). De beskriver att de ofta känner sig trötta, vilket också 

gör att många får sömnproblem. Kvinnor upplever även att deras aptit och vikt förändras och så 

gott som alla kvinnor upplever att de får sämre humör och kognitiv funktion. Andra säger att de 

är så känslomässigt upprörda att de påverkar deras koncentration, energi och deras förmåga att 

uträtta vanliga hushållsuppgifter. De berättar även att de lätt gråter utan anledning (Rafique, 

2010).  

 

Stigsdotter Nyström och Nyström (2007) skriver i sin studie att personer som drabbas av 

återkommande depressioner upplever ett stort osynligt lidande, vilket är svårt att förstå, både 

för sig själv och för andra. Deltagarna i studien beskriver hur de inledningsvis av sjukdomen, 

plötsligt inte känner igen sig själva. Upplevelsen av lidandet beskrivs som en förlust av en 

känsla av att vara en hel människa. Känslan av förändring går långt in i själen och är varierande 

och individuell. Förändringen beskrivs som att inte kunna vara närvarande i nuet, att vare sig 

vara glad eller ledsen, att inte ha självkontroll, att allt känns hopplöst, samt en ökad känslighet 

och sårbarhet vilket gör det svårare att upprätthålla relationer. Fysiska symtom som 

viktminskning och kognitiva svårigheter associerades med cancer, hjärnblödning eller demens. 

Denna ovisshet att inte förstå varför, orsakar ett svårt lidande som omfamnar hela personens 

livsvärld. Att inte kunna beskriva sitt lidande för andra samt att vänta på en diagnos orsakar 

ytterligare lidande. Ibland ses självmord som den enda utvägen för att bli befriad från sitt 

lidande. Deltagare i studien beskriver lidandet som att befinna sig bakom en osynlig skärm av 

glas, alienerad från sig själv och andra, utan hopp till förbättring, ett lidande som är osynligt för 

andra.  

 

I Gonzales och Machado (2008) studie berättar en kvinna att hon alltid varit blyg och osäker. 

Kvinnan berättar om ett liv av osäkerhet och känslor av förlust, svårigheter med att etablera 

förhållanden samt att acceptera sig själv. Hon beskriver en känsla av att vara helt vilsen i 

världen och inte passa in i familjen. Hon upplever att hon förlorat mycket livskvalitet och 

hamnat i ett utanförskap. 

 

Resultatet från Feely, Sines och Long (2007) studie visar att deltagarnas upplevelse av att leva 

med depression, innan de fick diagnosen depression, är både individuell och komplex. 

Deltagarna beskriver känslor av ensamhet och hopplöshet, en tillvaro utan framtidstro där 

allting är grått och meningslöst. Förlusten av hoppet beskrivs ibland, som en förklaring till, 
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varför man inte söker professionell hjälp. Det finns en rädsla närvarande för att vara 

annorlunda, värdelös och inte tillräckligt duktig eller omtyckt. Deras upplevelse kännetecknas 

av en känsla av att inte förstå, vad som var fel inom dem, samt hur de skall hantera denna 

upplevelse. Det här påverkade deltagarnas förmåga att hantera sina smärtsamma tankar och 

känslor, vilket orsakade en ökad sårbarhet och känslomässig stress i det dagliga livet. Vissa 

deltagare såg sina upplevelser, som en del av jaget, en känsla vilka de socialiserats till, att tro 

vara ett normalt beteende.  

 

Kelly et al. (2011) resultat visar att patienters upplevelser av depression, överensstämmer till 

93 %, med den kliniska bedömningsskalan DSM-IV. De vanligaste symtomen på depression 

enligt deltagarna var sorg, interpersonell alienation, personliga konflikter och osocialt 

beteende. De nya symtom som framkom i studien, vilka inte ingår i kliniska bedömningar av 

depression, var ilska, ångest, paranoia, droganvändning, alexitymi, undvikande, emotionell 

smärta och amotivation. Enligt patienterna associerades dessa symtom tydligt med depression. 

Ilska var den symtom som beskrevs mer frekvent än någon av de symtom som ingår i den 

kliniska bedömningen av depression. 

 

Isolering  

Ett annat tecken på depression är att man undviker sociala interaktioner och att man helst inte 

pratar om sina besvär (Lazear et al., 2008). Många kvinnor i medelåldern pratar om att de vill 

komma undan från andra. En del beskriver hur de många gånger känner sig ensam men 

samtidigt villa vara ensam (Etowa et al., 2007). Få kvinnor nämner att deras partner är den 

direkta orsaken till deras isolering, men isolering kan även bero på andra familjekonflikter och 

en känsla av kulturella skillnader (Gask, Aseem, Waquas & Waheed, 2011).  

 

Kvinnors syn på orsaker till depression 

Upplevelser i det dagliga livet  

Många kvinnor upplever att en långvarig period av stress p.g.a. ekonomiska problem och 

otillräckliga resurser för att kunna ta hand om sin familj orsakar depression (Waite & Killian, 

2009). Kvinnor som kommer till ett nytt land påverkas av den stress de utsätts för. Det handlar 

om bl.a. språkhinder, rasism och att man lämnar familjemedlemmar efter sig, man förlorar 

kontrollen och man blir beroende av andra (Lazear et al., 2008). Rasism är en stressfaktor som 

påverkar kvinnors psykiska hälsa. En del mörkhyade kvinnor upplever att rasism på arbetet 

hindrar dem från att bli befordrade. Många känner både ilska och frustration som till slut leder 

till depression på grund av fördomar mot dem och att de inte behandlas efter den kompetens de 
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har. Kvinnor i medelåldern upplever att depression och klimakteriet går hand i hand. Deras 

svallningar gör att de känner sig konstig, illa tillmods och ångestfyllda. En del tar även upp att 

långvarig smärta och ångest till följd av en annan fysisk sjukdom som en orsak till depression 

(Etowa et al., 2007).  

 

Traumatiska upplevelser 

Många kvinnor upplever att den största anledningen till deras depression är svåra händelser i 

livet. Med det menar de bl.a. separation till följd av misshandel (Rafique, 2010). Andra kvinnor 

beskriver även att depression hänger ihop med dåliga livserfarenheter som förlust av ett arbete 

eller dålig hälsa inom familjen (Gask et al., 2011). Förlust av en nära anhörig påverkar 

kvinnorna under en tid. Känslan av att vara själv, återhämtningen och sorgeperioden är en tung 

börda att bära som kan pågå från månader till flera år (Etowa et al., 2007). Kvinnor kan även se 

ett samband mellan traumatiska händelser och depression. Till traumatiska händelser nämns 

våld, våldtäkt och sexuellt ofredande som barn (Waite & Killian, 2009). En del kvinnor med 

historier om våld bakom sig nämner att deras partner är orsaken till det vilket påverkar dem 

fysiskt och psykiskt (Nicolaidis et al, 2010).  

 

Familjeförhållanden 

Kvinnor menar att konflikter inom familjen som ofta är svåra att lösa leder till depression. Det 

handlar många gånger om konflikter med svärföräldrarna. Dåliga förhållanden och kvinnor 

som blivit tvingade in i äktenskap är väldigt utsatta (Gask et al., 2011). De beskriver att de är 

fast i sitt liv och att de inte har någon makt över det. Bland kvinnor finns oron att deras 

depression påverkar andra, speciellt barnen (Rafique, 2010). Många kvinnor beskriver att bära 

det tunga ansvaret av deras familj och känna en oro kan vara för mycket. De är oroliga att deras 

barn utsätts för rasism som i sin tur kan leda till våld (Etowa et al., 2007).  

 

I en studie av Gonzales och Machado (2008) berättar kvinnor som lider av depression, sina  

livshistorier, som något sorgligt, smärtsamt och tungt. Gemensamt för deras livshistorier var att 

barndomen präglades av mycket lidande. Kvinnorna berättar om konflikter inom familjen, där 

modern var mycket undergiven fadern, vilken oftast var alkolist, kvinnokarl, våldsam och 

hotfull. Skilsmässa och ekonomiska problem var vanligt. I vissa familjeförhållanden var fadern 

svårt psykiskt sjuk, varav ett fall slutade med självmord. En del av kvinnorna beskriver att sina 

nuvarande äktenskap påminner mycket om deras barndoms familjeförhållanden.  
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De kvinnliga deltagarna i Fu och Parahoo (2009) studie uppgav att deras depression orsakats av 

deras dominanta män, vilka hade svårt att anpassa sig till mer moderna värderingar i 

äktenskapets roller, vilken den västerländska kulturen fört med sig. Männen tyckte att 

kvinnorna skulle stanna hemma och ta hand om sina barn och sköta hushållsarbetet, samt 

betraktade sina hustrur som tjänare. Om kvinnorna gjorde något utöver den förväntande rollen 

som hustru, t.ex. att börja arbeta, vägrade männen att stödja dem i detta. Kvinnorna berättar att 

de kände sig fångade i rollen som hustru, till följd av konflikter mellan det traditionella och 

moderna sättet att leva. Detta ledde till rollkonflikter inom äktenskapet, vilket orsakade stress, 

och uppfattades ha varit orsaken till deras depression. Andra deltagare uppgav att deras 

depression orsakades av en stark känsla av förlust, vilken var relaterad till förlust av närstående 

eller av förändringar i den gifta kvinnans roll. Enligt en social norm i Taiwan, får inte 

kvinnorna kvarhålla kontakten med sina manliga vänner, efter att de har gift sig. Denna förlust 

av nära vänner orsakade att kvinnorna kände sig utanför den gemenskap de hade tillhört, innan 

de blev gifta, de förväntades även att leva tillsammans med sin makes föräldrar, i en storfamilj. 

En del kvinnor upplevde att deras depression var relaterad till konflikter inom storfamiljen. En 

av kvinnorna uppgav att orsaken till hennes depression var en svår barndom till följd av att 

modern avled tidigt, och att det inte förekom något sorgearbete. Fadern var en dominant person 

som ansåg att hans behov gick före familjen. Kvinnan säger att hon alltid måste förtränga sina 

egna behov och önskningar, sedan hon var ett barn, samt intala sig själv att vara stark. 

 

Feely, Sines och Long (2007) studie visar att deltagare som diagnostiserats med diagnosen 

depression, hade tidigare påverkats av negativa livserfarenheter under barndomen, av 

betydande människor i deras närhet. Deltagarna började sedan tro på de negativa budskapen de 

hört i barndomen och internaliserade dem. De tolkade budskapet som ett omdöme om dem 

själva, de tyckte att de bar skulden för de negativa upplevelserna de hade upplevt, att det var 

dem det var fel på, vilket påverkade deras självkänsla negativt. Vid framtida smärtsamma 

händelser gjorde de internaliserande negativa budskapen sig påminda, vilket orsakade en 

känslomässig stress och psykisk ohälsa i vuxen ålder. 

 

Lesbiska kvinnor upplever att föräldrarnas reaktion, när det får veta at deras dotter är lesbisk, är 

olika. En del föräldrar accepterar medan andra har svårare att acceptera. Mödrar är de som har 

svårast att acceptera vilket är en orsak till depression för kvinnor. Familjens tankar och 

värderingar kring homosexualitet är olika. En del upplever att de inte kan prata med familjen, 

mycket på grund av deras religiösa tro. När ett förhållande tar slut upplever kvinnor det som 

den svåraste tiden och då de känner sig som mest deprimerad. Många känner att det är ett 
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förhållande som ska vara livet ut men när det tar slut så infinner sig känsla av misslyckande 

och förlust (Barnard, 2009).  

 

Bilden av en mörkhyad kvinna är att hon alltid ska finnas till hands och ta hand om familjen 

och även andra om det behövs (Etowa et al., 2007). Kvinnor anser ofta att de är styrkan i 

familjen och blir arga på sig själv när de inte har ork att ta hand om sin familj (Waite & Killian, 

2009). Mörkhyade kvinnor förväntas att var starka och det fungerar som ett hinder för att 

acceptera och söka hjälp för depression. Som unga får en del lära sig att man inte får gå till 

sjukvården och söka hjälp om man inte orkar med det dagliga livet (Nicolaidis et al, 2010). 

 

Coping 

 

Tankar på annat 

I Feely, Sines och Long (2007) studie beskriver deltagarna hur deras tidigare livserfarenheter 

från barndomen påverkat deras senare emotionella coping beteenden att hantera stressfyllda 

situationer och känslomässiga upplevelser. Det innebar att några av deltagarna sysselsatte sig 

med något annat, än att konfronteras med smärtsamma situationer. Följden av detta blev att 

situationen orsakade mer stress och frustration.     

 

I resultatet av (Rafique, 2010) upplever många att om man gör saker som får en att tänka på 

annat så glömmer man bort sin depression för en stund. Det kan t.ex. vara att man spenderar tid 

med barnen eller ger sig ut och tränar. Spendera tid med vänner och göra roliga saker är en 

annan sysselsättning som får kvinnor att slappna av. Fokusera på det som går bra i livet gör att 

depressionen känns mindre påfrestande. Waite och Killian (2009) nämner att kvinnor ska ha en 

aktiv del i sin egenvård. De menar att depression är en sjukdom som angriper flera delar av 

kroppen så det är viktigt att man tränar och tar hand om kroppen men även själen.  

Badger och Nolan (2007) beskriver i sin studie att en kvinna fått förslaget av sin läkare att 

besöka ett gym. Trots att hon var skeptisk till en början så tyckte hon senare att det har hjälpt 

henne mycket, då hennes självförtroende förbättrades. 

 

Stöd 

Stöd från familjemedlemmar är väldigt viktigt för kvinnor under den svåra tiden. Många 

kvinnor upplever att de i vanliga fall tar hand om familjen men när de befinner sig i en period 

av depression så känns det bra att andra tar hand om en. En nära vän är det bästa stödet då 

kvinnor känner att de kan prata om alla sina känslor och tankar med en som verkligen förstår 

dem (Etowa et al., 2007). En del kvinnor väljer att prata om deras situation med sin partner 
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medan andra inte gör det (Badger & Nolan, 2007). De flesta kvinnor vill ha en lugn miljö där 

de kan få prata om depression och andra saker som är viktiga i livet och framförallt med andra 

kvinnor som går igenom samma sak. Förutom att prata med folk så vill de även få stöd och 

hjälp med praktiska saker som att få ett arbete och hjälp med hushållet (Lazear et al., 2008).  

  

Tro 

En stark tro känns viktig för många kvinnor. Genom att be får de nya krafter så att de kan 

övervinna nästan allt. Många kvinnor menar att själens styrka gör att man mår bättre. En del 

anser att de kan få hjälp från en präst medan andra anser att de skulle bli nervärderade om de 

pratade med en präst (Waite & Killian, 2009). Barnard (2009) beskriver i sin studie att kvinnor 

tycker att andlighet är den mest effektiva metod de använder sig av. De flesta talar om att de 

har haft ett uppvaknande och att de inte upplevt någon depression efter det. Trots att de 

använder läkemedel och går i terapi så anser de ändå att tron på en högre makt är det som är 

meningsfullt och ger lycka. Etowa et al (2007) skriver i sin studie att många kvinnor upplever 

att be är ett sätt att komma bort från omvärlden och det skapar ett lugn för dem.  

 

Upplevelser av sjukvården      

Positiva och negativa upplevelser 

Kvinnor upplever att det är viktigt att få stöd av en läkare och få höra att de inte är galen 

(Badger & Nolan, 2007). Kvinnor anser att det hjälper att få prata av sig och de som har fått 

hjälp av en terapeut är mycket positiva (Rafique, 2010). I Barnards (2009) studie hade nästan 

alla kvinnor någon gång under sitt liv besökt en terapeut. Anledningen var att de ville få en 

hjälpande hand utifrån som kunde hjälpa dem genom en svår och känslomässig period.   

 

Resultatet av Schröder, Ahlström och Larsson (2006) visar att deltagarna i studien upplevde 

kvaliteten av den psykiatriska vården som positiv. En god vårdkvalitet inom den psykiatriska 

vården ur patientens perspektiv, var att möta kompetent personal som har empati, 

självkännedom, social kompetens och humor. Patienterna vill bli respekterade och bekräftade 

för dem de är. De vill bli lyssnade på samt även få möjligheten att samtala. Patienterna vill bli 

behandlade som vilka människor som helst. För att undvika stigmatisering av patienten, bör 

personalen, samhället och även patienterna själva avdramatisera inställningen till psykisk 

sjukdom. Patienterna skäms över att vara psykisk sjuka och önskar hjälp med att minska 

skammen. För att hjälpa patienten att minska skammen och slappna av samt vara sig själv, är 

det viktigt att patienterna får möta förstående och inte dömande personal. Det skall vara lätt för 

patienten att komma i kontakt med sjukvården, en bra tillgänglighet. Det bör finnas en 
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kontinuitet, med möjlighet att träffa samma personal. Att kunna lita på personalen och känna 

förtroende är viktigt, vilket skapar en känsla av trygghet. Att det finns ett samarbete mellan 

patient och personal, där patienten får känna sig delaktig i sin vårdplanering. Patienten vill ha 

information om sin hälsa, så att de kan inhämta den kunskap som behövs för att delta i beslut 

gällande den vård de behöver, kunskapen om sin sjukdom ger dem möjlighet att känna igen 

symtom och lära sig hantera den. För att få en diagnos är det viktigt att patientens besvär är 

utredda. Samtalsterapi och stödjande vägledning skall baseras på patientens behov. Samtalet 

ger patienten möjlighet att sätta ord på sina känslor och en vägledning i att hantera sina 

problem. Efter utskrivning bör det göras en uppföljning i samarbete mellan vårdpersonal och 

patient. Det är viktigt med en meningsfull tillvaro, där det dagliga livet har en struktur.  

 

Lazear et al. (2008) menar att kvinnor vänder sig i första hand till familj och vänner innan de 

vänder sig till sjukvården. Det finns en rädsla att bli utpekad som galen om man söker hjälp för 

depression. I Rafique (2010) studie litar inte många på vårdgivarna och är rädd för att de inte 

följer sin tystnadsplikt. En studie av Nicolaidis et al. (2010) uppmanar familjemedlemmarna 

kvinnorna att undvika sjukvården och ta hand om problemen själva. Mörkhyade kvinnor 

känner en misstro till sjukvården och dess ”vita” system. Många mörkhyade kvinnor har 

erfarenheter av att mörkhyade människor är mer ärliga än vita människor när det kommer till 

sjukvården. Många har andra erfarenheter av vårdgivare som inte har respekterat dem eller inte 

gett dem någon adekvat information.  

 

Läkemedel mot depression 

En del kvinnor vill inte ta medicin på grund av att deras partner har negativa attityder mot 

antidepressiva läkemedel (Badger & Nolan, 2007). Läkemedel nämns av många som den sista 

utvägen och att man bara tar läkemedel när depressionen är som svårast. Anledningen till att de 

helst inte tar läkemedel är rädslan för att bli beroende och alla biverkningar som medföljer 

(Waite & Killian, 2009). Många har negativa tankar om antidepressiva läkemedel. De vill i 

första hand ta sig igenom depression själv. Brist på information och misstro till läkarna är andra 

anledningar att undvika läkemedel. Det finns en del positiva erfarenheter av antidepressiva 

läkemedel men det är i samband med när de mår som sämst och de inte ser någon annan utväg 

(Nicolaidis et al, 2010). Många som har börjat med antidepressiva läkemedel väljer att sluta 

med dem efter en tid då de anser att de kan klara sig utan dem, men när symtomen kommer 

tillbaka började de igen med medicinen (Barnard, 2009). Lazear et al. (2008) redovisade i sin 

studie att nästan alla deltagare hade en misstro till läkemedel mot depression. De upplevde att 

läkarna var snabba med att skriva ut läkemedel. Rafique (2010) fick i sin studie fram olika syn 
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på antidepressiva läkemedel. En del kvinnor tyckte att medicinen fick dem att må bättre och de 

fick även en förbättrad sömn. De negativa var läkemedlens biverkningar som bland annat 

gjorde att de gick upp i vikt. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av depression, i det dagliga livet. 

Resultatet av studierna, visar att kvinnors upplevelse av depression är både individuell och 

komplex att förstå, både för dem själv och för andra, vilket orsakar ett osynligt lidande vilket 

påverkar hela personens livsvärld. Upplevelsen av depression kan variera, bl.a. beroende på 

kulturella skillnader mellan olika länder. 

 

Resultaten av (Etowa, Keddy, Egbeyemi & Eghan, 2007; Rafique, 2010) visar att kvinnor vill 

kunna prata med någon om vad de upplever och går igenom under en depression. 

Schröder, Ahlström och Larsson (2006) resultat visar att patienter inom den psykiatriska 

vården, lägger stor vikt, vid att möta kompetent och engagerad personal, att bli bekräftade och 

förstådda, samt bli betraktade som vilka andra människor som helst, och där relationen mellan 

patient och vårdpersonal är grundläggande i omvårdnaden. Studier av (Barnard, 2009; Rafique, 

2010) visar att kvinnor som fått hjälp av en terapeut, är mycket positiva i att de har fått 

möjlighet att dela med sig av sina upplevelser av svåra emotionella perioder. 

 

I resultatet av Hörberg, Brunt, och Axelsson (2004) studie framkom, att grunden i adekvat 

omvårdnad, är ett förtroendefullt förhållande mellan patient och sjuksköterska. Där förhållandet 

präglas av öppenhet, uppriktighet och ömsesidig ärlighet, och en möjlighet att dela upplevelser 

vilka kändes svåra. Deltagarna beskrev en känsla av trygghet, baserad på tillit och äkthet i 

relationen med sjuksköterskan. Känslan av att vara respekterad, förstådd och sedd av 

sjuksköterskan, samt upplevelsen av delaktighet i förhållandet, är en förutsättning för att 

patienten skall stärka självförtroendet och relationen skall uppfattas som positiv. För att uppnå 

detta krävdes det att sjuksköterskan var pålitlig, närvarande och tillgänglig. 

 

Enligt Travelbee är målet med omvårdnad att etablera en mellanmänsklig relation, där 

sjuksköterskan använder sig själv terapeutiskt, i kommunikationen med patienten. Genom 

kommunikationen får sjuksköterskan möjlighet att identifiera omvårdnadsbehov och lära känna 

patienten, allt för att kunna planera och genomföra en adekvat omvårdnad i linje med 
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patientens behov. Den mellanmänskliga relationen skall hjälpa den lidande patienten att hålla 

hoppet vid liv samt att hantera och finna en mening i sin upplevelse av sjukdom. Med hoppet 

menar Travelbee att människans uppmärksamhet är riktad mot en förbättring i framtiden. Detta 

hopp kan bidra till att göra nuet uthärdligt. I hoppet kan människan också uppleva en viss 

möjlighet att välja, vilket kan ge känslan av autonomi och frihet (Jahren Kristoffersen et al., 

2006, s. 27-28). 

 

Houghton (2007) menar att människans återhämtning från depression, är starkt relaterat till att 

finna hopp. Men hoppet överskuggas ibland av samhällets stigmatisering av psykisk sjukdom- 

en gång psykisk sjuk, alltid psykisk sjuk. Upplevelsen av stigmatiseringen leder till att 

personen tappar allt hopp, samt bidrar till en försämring i sitt sjukdomstillstånd av depression, 

vilket utgör hela patientens identitet. Den stödjande relationen mellan patient och vårdpersonal 

inom psykiatrin skall, baserad på den enskildes mening med hopp, främja för patienten ett 

realistiskt hopp, för återhämtning av psykisk sjukdom.  

  

Schröder, Ahlström och Larsson (2006) skriver att inställningen till psykisk sjukdom i 

samhället, måste avdramatiseras, för att undvika stigmatisering av psykiskt sjuka människor. 

Studien av Barney, Griffith, Christensen, och Jorm (2009) visar att stigmatisering är vanligt 

förekommande vid upplevelser av depression. Majoriteten av deltagarna, upplevde att andra 

människor inte förstår, och underskattar omfattningen av de svårigheter depressionen orsakar. 

Vissa deltagare valde avsiktligt att osynliggöra sin depression, för att undvika stigmatisering. 

Det framkom också att deltagarna upplevde en oro och en rädsla över konsekvenserna, av att 

söka professionell hjälp inom den psykiatriska vården. Det förväntades att stigmatisering var 

vanligt, även från sjukvårdspersonalen.   

 

Lazear et al. (2008) menar att det finns en rädsla att bli utpekad som galen om en kvinna söker 

behandling för depression inom sjukvården. I Rafique (2010) studie litar inte deltagarna på 

vårdgivarna, och är rädd för att de inte följer sin tystnadsplikt. I Nicolaidis et al. (2010) studie 

upplever mörkhyade kvinnor en misstro till sjukvården och dess ”vita” system. Många 

mörkhyade kvinnor har erfarenheter av att, mörkhyade människor är mer ärliga än vita 

människor när det kommer till sjukvård. Kvinnorna beskriver vårdgivare vilka inte respekterar 

dem, samt delger dem adekvat information.  

 

Enligt ICN: s etiska kod för sjuksköterskor skall god omvårdnad ges till alla oavsett hänsyn till 

ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, nationalitet, politisk åsikt, ras 
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eller social status. Socialstyrelsen anser att dessa etiska riktlinjer såväl som ett vetenskapligt 

förhållningssätt och beprövad erfarenhet i enlighet med gällande författningar och andra riktlinjer, 

bör ligga till grund för att sjuksköterskan skall kunna säkerställa en god omvårdnad i paritet med 

patientens omvårdnadsbehov (SOSFS, 2005). 

 

Nicolaidis et al. (2010) studie visar att i vissa kulturer har kvinnor förväntningar på sig att de 

skall vara starka, detta fungerar som ett hinder för att gå till sjukvården och söka hjälp för sin 

depression. Travelbee menar att den kultur vilken personen kommer ifrån, samt den kultur som 

format personen, har betydelse för vederbörandes uppfattning om sjukdom och lidande (Jahren 

Kristoffersen et al., 2006, s. 26). Mellan olika kulturer finns det goda belägg, för att den 

kliniska bilden skiljer sig åt. Orden, nedstämdhet, sorgsenhet, emotioner vilka betecknar 

depression, kan inte utan vidare översättas till olika språk. Det finns även skillnader i hur 

psykisk smärta beskrivs, i olika kulturer. Vår psykiska diagnostik och dess definitioner, är i 

mångt och mycket en västerländsk konstruktion, och därmed kulturbunden. Ord som 

olycklighet samt lidande, kan uppfattas och uttryckas olika i andra kulturer, och därmed kan 

innebörden diametralt ändras. En depression behöver inte alltid kommuniceras som 

psykologiska fenomen, det kan även upplevas som kroppsliga obehag. Man har under en längre 

tid trott, att graden av somatisering är kulturellt betingad. De somatiska symtomen dominerar 

inte sällan, depressionsbilden i ostasiatiska länder (SBU, 2004). 

 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska skall sjuksköterskans 

arbete, oavsett verksamhetsområde och vårdform präglas av en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt. Sjuksköterskan skall enligt de olika verksamhetsområdena bl.a. ha förmåga att 

tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som 

sociala, kulturella och andliga. Hon skall ha förmåga att uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och lindra detta genom adekvata åtgärder, samt ha förmåga att 

kommunicera med patienter, närstående, och personal på ett respektfullt, lyhört och empatiskt 

sätt, i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning. Ha förmåga att 

identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade 

livsstilsfaktorer samt identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård 

(SOSFS, 2005). 

 

Mok och Lee (2006) anser att många sjuksköterskor saknar kunskap för att identifiera och 

bemöta omvårdnadsbehov av patienter som lider av psykisk ohälsa. Detta kan delvis bero på 

otillräcklig utbildning och praktisk erfarenhet. Författarna anser att arbetsgivaren fortlöpande 
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skall tillhandahålla utbildning och utveckling av rutiner och riktlinjer som är viktigt för 

sjuksköterskans kompetensutveckling.  

 

Metoddiskussion 

Som framgår av litteraturstudiens metod, är artiklarna hämtade ur databaserna Cinahl och 

PubMed. Det skall påpekas att vissa artiklar från databasen PsycInfo, var dubbletter, då de 

artiklarna redan fanns i de andra databaserna, därav exkluderades de. Under sökningen, har en 

del artiklar med en intressant titel och abstrakt inte kunnat läsas i fulltext, vilket har lett till att 

en del information av intresse förbigåtts. Endast primärkällor användes för att få ett trovärdigt 

resultat. Fem olika sökord har använts varav sökordet depression, har använts vid samtliga 

sökningar. Andra sökord som har kunnat användas är t.ex. mental health eller depressive 

disorder, men då författarna fått ganska många träffar på depression, behövdes inte de andra 

sökorden användas. Inriktningen för studien har varit på kvinnor, och därför har ordet women 

använts som sökord, eftersom enbart female som avgränsning, även gav träffar på artiklar 

innehållande manliga deltagare. 

 

Utifrån det syfte som valdes, uppstod svårigheter vid urvalet, att hitta relevanta artiklar till 

litteraturstudien. Många av artiklarna beskrev kvinnors upplevelser av depression, orsakad av 

annan somatisk sjukdom och inte specifikt kvinnors upplevelser av depression i det dagliga 

livet, vilket har upplevts som en brist i metoden, eftersom det inte överensstämde med studiens 

syfte. En tanke skulle kunna ha varit, att avgränsa kvinnors upplevelser av depression till ett 

mer specificerat sammanhang. Dock är författarna nöjda med urvalet av artiklar. Artiklarna i 

litteraturstudien speglar väl, kvinnors upplevelser av depression i det daliga livet. 

Resultatet innehåller endast kvalitativa artiklar, då kvalitativa studier är bäst lämpade att belysa 

individers upplevelser och erfarenheter i det dagliga livet, vilket var syftet med studien.  

Vid urvalet och granskningen, har två artiklar i resultatet klassificerats som låg kvalitet. En av 

artiklarna har ett intressant innehåll, vilket passar studiens syfte, förutom att deltagarna bestod 

av både kvinnliga och manliga deltagare i studien, och vårt arbete syftade bara på kvinnors 

upplevelser. I artikeln finns ändå vissa stycken som refererar kvinnor och det har kunnat 

användas i resultatet. Den andra artikeln svarade bra på studiens syfte, men hade dock få antal 

deltagare, samt att analysmetoden var dåligt beskriven.  

 

Vid analysen av de inkluderade vetenskapliga artiklarna i litteraturstudien, skapades en 

uppfattning om likheter och skillnader, utifrån vad som var framträdande i kvinnors 
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upplevelser av depression. Det var inga svårigheter att identifiera subkategorier samt 

kategorier, vilka var relevanta för litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

 

Studierna är utförda i sju olika länder, vilket kan ses som en styrka, eftersom författarna fick en 

bredare uppfattning, samt en djupare förståelse för kvinnors upplevelser av depression, i andra 

kulturer, vilket i sin tur ger ett bredare resultat. För att studiens resultat skulle baseras på den 

senaste forskningen inom området begränsades sökningen av artiklarna till åren 2006 – 2011. 

En nackdel kan ha varit att relevanta artiklar för studien, publicerade före år 2006, har missats. 

 

Slutsats 

Litteraturstudien visar att det psykiska välbefinnandet bland kvinnor har försämrats sedan 

1980-talet. Depression har kommit att bli en av de stora folksjukdomarna, där kvinnors 

upplevelser av depression är både individuell och komplex att förstå både för dem själv och 

andra, vilket orsakar ett stort osynligt lidande och nedsatt livskvalitet. För att sjuksköterskan 

skall kunna tillgodose en adekvat och individuellt anpassad omvårdnad, är en holistisk 

människosyn av betydelse, för att förstå de enskilda patienternas tillstånd och hur de upplever 

sin depression. Studiens resultat kan ha ett värde för sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet av 

patienter med diagnosen depression. 

 

Då depression anses vara en utbredd och kostsam sjukdom i samhället, anser författarna att mer 

forskning och mer arbete bör göras för att minska antalet personer som får diagnosen 

depression. Ett förslag är att sjuksköterskor bör få mer utbildning om psykiska sjukdomar och 

patienternas omvårdnadsbehov vid psykiska tillstånd. För att i förebyggande syfte identifiera 

personer med symtom, vilka kan tyda på depression, där patienten snabbt kan få en första 

bedömning och en adekvat behandling i tid, vilket minskar risken för patienter att försämras 

och för recidiv av sjukdomen depression. Mer forskning bör utföras på kvinnor, eftersom 

statistiken visar att kvinnor har en större benägenhet att insjukna i depression än män. 

Sjukvårdens bemötande mot patienter med psykiska sjukdomar bör förbättras då det framgår av 

studien att kvinnor har en rädsla, och negativa attityder gentemot sjukvården. I studien 

framkommer kvinnors känslor och upplevelser, men även vad de har för tankar och 

förväntningar på sjukvården, och det är något som det bör läggas mer arbete och forskning på.  

Författarna anser att det är viktigt, att förmedla till patienten, att det finns effektiva 

behandlingar, vilket gör att det också finns goda förutsättningar för patienten att må bättre, och 

tillfriskna. Det är viktigt att på goda grunder kunna inge hopp, eftersom den känslan så ofta 

överskuggas av en depression.  
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vuxen ålder.  

Hög  

 

Fu & 

Parahoo 

(2009) 

Kina 

Att utforska 

uppfattningar om 

orsakerna till 

depression bland det 

taiwanesiska folket, 

vilka återhämtar sig 

från depression. 

Kvalitativ metod.  

Deskriptiv karaktär. 

Djup gående 

intervjuer.  

 

n= 40 

 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades med 

ett kvalitativt data 

analysprogram 

NVIVO. 

De kvinnliga deltagarna i studien uppgav att deras 

depression orsakades av både sociala och kulturella 

förändringar. De betydelsefulla orsakerna var: stress i 

äktenskapliga relationer, konflikter inom släkten, förändrad 

livssituation och tidiga livserfarenheter.  

 

Hög  

Gask et.al 

(2011) 

Storbritannien 

Att fokusera på de 

processer som 

involverar hur och 

varför brittisk 

pakistanska kvinnor 

inte lyckas återhämta 

sig från depression och 

förblir nedstämd. 

 

Kvalitativ metod.. 

Intervjuer  

n=15  Tema analys. Kvinnorna beskrev att erfarenhet av en förlust (jobb, 

anhörig) och konflikter inom familjen var orsaken till 

depressionen.  

Beskrev att det ledde till social isolering och att man 

förlorade kontrollen över sitt liv.  

Hög 

 

 

Gonzales & 

Machado 

(2008) 

Brazil 

Att förstå och beskriva 

livshistorier av kvinnor 

som lider av 

depression.  

 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

n= 6 

 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades 

samt 

analyserades. 

 

Kvinnorna i studien berättade om det förflutna som något 

tråkigt, smärtsamt och tungt. Genom att berätta sina 

livshistorier, kunde de återuppleva fakta och analysera sina 

egna liv. Vissa kvinnor var mycket tacksamma för det. 

Låg 

 

Kelly et al. 

(2011) 

USA 

 

Att undersöka i vilken 

grad patientens 

upplevelser och den 

kliniska bedömningen 

av depressiva symtom 

överensstämmer med 

varandra. 

Kvalitativ metod. 

Fyra fokusgrupper.  

n=29 Kvalitativ innehålls 

analys. 

Resultatet visar att patienternas upplevelser av depression 

överensstämmer med 93 % med den kliniska bedömningen 

av symtom på diagnosen depression. De symtom som inte 

ingick i den kliniska bedömningen var enligt deltagarna: 

bl.a. ilska och ångest. Ilska var det symtom som upplevdes 

mer frekvent än någon av de symtom som ingick i den 

kliniska bedömningen. De vanligaste symtomen på 

depression enligt deltagarna var: interpersonell alienation 

och känslighet samt personliga konflikter och social 

tillbakadragenhet.  

Hög 
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Lazear et al. 

(2008) 

USA 

Att beskriva 

upplevelser av 

depression hos kvinnor 

med små barn som 

lever i ett etniskt och 

mångkulturellt 

låginkomstsamhälle 

Kvalitativ etnografisk 

metod. Fokusgrupper 

med strukturerade 

intervjuer.  

n=138   Kvinnorna beskrev symtom som nedstämdhet, dålig aptit 

och sömn, koncentrationssvårigheter och isolering. 

De flesta beskrev att ekonomin, fysiska hälsoproblem, 

rasism och språkhinder var bidragande faktorer till 

depression, speciellt om man var invandrare. De berättade 

att det fanns en rädsla att söka hjälp och att man i första 

hand vände sig till familj och vänner och senare till 

sjukvården. De flesta kände ingen tillit till mediciner mot 

depression. 

 

 

Medel 

 

 

Nicolaidis et al 

(2010) 

USA  

Att förstå hur afro-

amerikanska kvinnors 

föreställningar om 

depression och 

depressions vård 

påverkas av rasism, 

våld och sociala 

sammanhang. 

 

Kvalitativ metod. 

Fokusgrupper. 

Strukturerade 

intervjuer 

n=30 Grounded theory. 

Tema analys. 

Kvinnorna beskrev traumatiska händelser med mycket våld, 

och symtom som nedstämdhet, hopplöshet, social isolering, 

skuld och ingen energi. De beskrev att familj och släkt inte 

uppmuntrade dem att gå till en läkare pga rasism och 

misstro till sjukvården. Många kvinnor hade sedan tidigare 

negativa erfarenheter från sjukvården. De flesta hade även 

väldigt negativa attityder mot antidepressiva läkemedel. 

Hög 

 

 

Rafique 

(2010) 

Storbritannien 

Att undersöka 

upplevelsen av 

depression hos 

pakistanska kvinnor, 

copingstrategier, 

förekomst och innehåll 

i metakognitiva 

övertygelser om 

funderingar. 

 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer med fyra 

huvudteman. 

n=7    Kvinnorna beskrev symtom som trötthet, sömnproblem, 

aptitlöshet, nedstämdhet, koncentrationsvårigheter och 

ensamhet. De ansåg att orsakerna var svåra livserfarenheter 

och stress.  Det tyckte det var viktigt att få prata med någon, 

aktivera sig och be. De hade olika syn på antidepressiva 

läkemedel. 

Medel 

 

 

Schröder, 

Ahlström & 

Larsson 

(2006) 

Sverige 

Att beskriva hur 

patienter uppfattar 

vårdkvalitet inom den 

psykiatriska vården. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer. 

n=20 Fenomenografisk 

analysmetod i fyra 

steg. 

Deltagarna i studien uppfattade den psykiatriska vården 

som god. En god vårdkvalitet var: att patientens värdighet 

respekterades, en känsla av säkerhet med avseende på 

vården, delaktighet i vården, samt patientens tillfrisknande 

och vårdmiljön. Det viktigaste för patienten var den 

mellanmänskliga relationen, förhållandet mellan patient och 

personal, att möta kompetent och engagerad personal, bli 

bekräftad och förstådd.  

 

 

Hög 
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Stigsdotter 

Nyström & 

Nyström 

(2007) 

Sverige 

Att utforska den levda 

upplevelsen av personer 

som lider av 

återkommande 

depressioner. 

 

Kvalitativ metod. 

Individuella 

ostrukturerade 

intervjuer. 

 

n= 10   Fenomenologisk 

analys 

Deltagarna beskrev upplevelsen av depression som ett stort 

osynligt lidande, alienerad från sig själv och andra, utan 

hopp till förbättring. 

 

Hög  

Waite & 

Killian 

(2009) 

USA  

Att undersöka 

förklaringsmodellen för 

depression bland en 

grupp 

låginkomsttagande 

afro-amerikanska 

kvinnor. 

Kvalitativ metod. 

Deskriptiv. Tre 

fokusgrupper. 

Kleinmans 

förklaringsmodell 

med 24 öppna frågor. 

Intervjuerna  

n=14  Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Kvinnorna beskrev att orsaken till depression var 

traumatiska upplevelser, stressiga livsförhållanden och 

dålig hälsa. De beskrev att de hade ett dåligt välbefinnande 

och en känsla av avskildhet. Deras tro var en viktig del i 

behandlingen. Många ansåg att ett aktivt deltagande i sin 

egenvård var viktigt och att läkemedel inte var det första 

steget för att behandla en depression.  

Hög 

 

 

 

 


