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ABSTRAKT 

Bakgrund: Den äldre befolkningen i världen ökar och med den ökar även den 

psykiska ohälsan, där depression är en av de vanligaste neurologiska 

funktionsnedsättningarna hos äldre personer. Det har visat sig att kunskap om 

depression hos äldre personer är bristfällig inom sjukvården och att många äldre 

personer aldrig blir diagnostiserade och aldrig får adekvat hjälp. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa äldre personers upplevelser av 

depression. 

Metod: Åtta artiklar med kvalitativ ansats sammanställdes och analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys för att sedan utgöra litteraturstudiens resultat. 

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 

Resultat: Resultatet visade att äldre personer med depression upplevde förändring i 

upplevelsen av sig själv, både kroppslig förändring och en förändrad självbild. 

Negativa känslor framträdde såsom upplevelser av ensamhet, rädsla och självförakt. 

Sociala aspekter som framkom innefattade bland annat en rädsla av att bli beroende 

av andra och känslor inför omvärldens syn på depression. Existentiella aspekter 

framträdde som tankar och minnen, hopplöshet och funderingar kring meningen 

med livet.  

Konklusion: Olika faktorer har betydelse för äldre personers upplevelser av 

depression och det behövs mer kunskap hos vårdpersonal inom området. Ökad 

kunskap kring depression hos äldre personer behövs för att inom sjukvården kunna 

förebygga, identifiera symtom och behandla sjukdomen.  

 

Nyckelord: Depression, upplevelser, äldre personer.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: The elderly population is increasing worldwide and with it comes an 

increase in mental illness, where depression is one of the most common neurological 

functional limitation in older persons. It has been shown that knowledge about 

depression in older persons is deficient in health care and that many older persons 

are never diagnosed and never receives adequate help. 

Aim: The purpose of the study was to explore older person’s experiences of 

depression.  

Method: Eight articles with qualitative approach were compiled and analyzed using 

qualitative content analysis to provide the result of the literature study. Article search 

was performed in the databases Cinahl, PubMed and PsycINFO. 

Result: The result showed that older persons with depression experienced a change 

in the perception of self, both a physical change and a change in self-image. 

Negative emotions appeared such as experiences of loneliness, fear and self-

contempt. Social aspects that emerged included among others a fear of becoming 

dependent on others and the surrounding world’s view of depression. Existential 

aspects appeared as thoughts and memories, hopelessness and thoughts about the 

meaning of life. 

Conclusion: Many different factors are important to older person’s experiences of 

depression and more knowledge in the field is needed among health care 

professionals. Increased knowledge about depression in elderly persons is needed in 

health care to be able to prevent, identify symptoms and treat the disease.  

 

Keywords: Depression, elders, experiences.   
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BAKGRUND 

Den äldre befolkningen i världen kommer att fördubblas fram till år 2050, från ca 11 

till 22% (WHO, 2013). I Sverige har antalet personer över 64 år ökat under 2000-

talet och antas överstiga 2 miljoner år 2017 (SCB, 2014). Över 20% av jordens 

befolkning över 60 år lider av psykiska funktionsnedsättningar. Depression är 

tillsammans med demens den vanligaste neurologiska funktionsnedsättningen bland 

äldre personer i världen (WHO, 2013). I Sverige lider ungefär 20% av personer över 

65 år av psykisk ohälsa. Inom några år kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning 

att vara över 65 år vilket innebär att psykisk ohälsa kommer att bli en av de största 

folksjukdomarna i landet. Siffror visar att cirka 11-15% av Sveriges befolkning över 65 

år någon gång drabbas av depression (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Depressiva syndrom är ett samlingsnamn för tillstånd som innefattar förändringar i 

stämningsläget. I begreppet ingår både svår nedstämdhet och andra 

depressionsdiagnoser. Diagnoskriterierna för depression består av två 

huvudkriterier: nedstämdhet och minskat emotionellt engagemang. Personer med 

depression kan visa symtom som minskat intresse att delta i aktiviteter, ökad eller 

minskad aptit, sömnstörningar och energibrist. Ångestsymtom är vanligt och även 

rastlöshet eller slöhet kan förekomma. Ibland ses kognitiv påverkan. Deprimerade 

personer uppvisar påtagliga känslor av värdelöshet och skuldkänslor vilket kan leda 

till suicidtankar. Symtomen ska för den deprimerade individen vara till så stort 

besvär att det försvårar det vardagliga och sociala livet. Symtomen ska inte kunna 

härledas till  somatisk sjukdom eller substansbruk (APA, 2014).  

 

Det saknas idag specifika kriterier för att diagnostisera depression hos äldre personer 

och många äldre personer som lider av depression uppfyller inte kriterierna för 

egentlig depression enligt DSM-5 (Karlsson, 2013). Depressionstillstånd hos äldre 

personer kan vara svåra att upptäcka eftersom symtomen ofta är väldigt varierande. 

En del symtom anses vara typiska för äldre personer med depression. Dessa symtom 

kan yttra sig som somatiska besvär såsom smärta och mag-tarmproblem men även 

andra diffusa somatiska klagomål kan förekomma. Depression hos äldre personer 

kan visa sig som minskat intresse och minskad glädje snarare än som nedstämdhet. 

Lättare psykotiska symtom såsom misstänksamhet kan också förekomma. 

Samsjuklighet är också vanligt vilket gör att identifiering av depression hos äldre 
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personer försvåras ytterligare. Även lindriga depressioner kan ge stora konsekvenser 

hos äldre personer och i denna patientgrupp är risken stor att obehandlade 

depressioner blir djupa och kroniska (Häggström & Magnil, 2014).  

 

Att bli äldre medför för många en anpassning till ofrånkomliga negativa 

omständigheter som försämrad hälsa, förluster av nära anhöriga och begränsad 

aktionsradie (Thorsen, 2010, s. 63). Tidigare forskning har visat att det finns olika 

faktorer som  påverkar depression hos äldre personer. Somatisk sjukdom och en 

generellt sviktande hälsa och funktionsförmåga nämns som faktorer som kan bidra 

till depression hos äldre personer (McDougall et al., 2007; Voldby Jensen et al., 

2010). Upplevelsen av ensamhet är en annan faktor som i ett flertal studier har visat 

sig vara en betydande orsak till depression hos äldre personer (Alpass & Neville, 

2003; Aylaz et al., 2012; Voldby Jensen et al., 2010; Tiikkainen & Heikkinen, 2005).   

 

En studie har visat att livskvalitén hos äldre personer försämras påtagligt vid 

depression. Den upplevda försämringen av livskvalitén förstärks ytterligare av 

samtidig somatisk sjukdom och hög ålder (Gallegos-Carrillo et al., 2009).  Enligt 

Bergdahl (2007) ser depression hos de allra äldsta personerna ut att vara ett vanligt 

folkhälsoproblem i Sverige som påverkar såväl välbefinnande som livskvalité. 

Suicidfrekvensen per 100 000 invånare i Sverige är störst bland äldre män över 75 år 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Enligt Wiktorsson et al. (2010) är förekomsten av 

depression hög hos äldre personer som tar sitt liv. Suicidrisken hos äldre personer är 

förhöjd vid svår depression men även vid lättare depressionstillstånd. Enligt en 

studie av Moore (1997) beskriver suicidnära äldre personer upplevelser av ensamhet, 

sviktande hälsa och en minskad förmåga att kontrollera omständigheter i livet. En 

studie av Uncapher & Arean (2000) visar att läkare är mer benägna att behandla 

yngre suicidnära patienter än äldre och en orsak till detta är att suicidtankar hos 

äldre patienter ses som logiskt och normalt. 

 

Många äldre personer med depression blir aldrig diagnostiserade och får aldrig 

adekvat behandling (Gottfries, 2001; Bergdahl, 2007). Adekvat behandling av 

depression hos äldre personer består vanligtvis av farmakologisk behandling. Även 

psykoterapi och psykosociala insatser, exempelvis fysisk aktivitet, har visat sig vara 

betydelsefullt (Rolfner Suvanto, 2014, s. 429). 
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Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt och därför bör alla som arbetar inom 

sjukvården ha kunskap kring diagnostik och vård vid psykisk ohälsa hos äldre 

individer (SLL, 2007). Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2013) saknar ofta 

personal inom hälso- och sjukvården tillräcklig kunskap när det gäller att upptäcka, 

bemöta, behandla och förebygga psykisk ohälsa hos äldre. I rapporten framgår också 

att det finns en föreställning om äldre personer i vårt samhälle, om hur de ”är” eller 

”borde vara”. Detta kan bidra till att vård och omsorg till äldre personer med psykisk 

ohälsa blir försummad. Ett annat skäl kan vara de äldres egen inställning till psykisk 

ohälsa. 

 

Teoretisk referensram 

Författarna har valt att förstå och tolka äldre personers upplevelser av depression 

utifrån Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang.   

 

Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky (2005) har utvecklat begreppet känsla av sammanhang, KASAM. 

Antonovsky talade om generella motståndsresurser, till exempel pengar och socialt 

stöd, vilket innefattar allt som kan hjälpa en individ att klara olika påfrestningar. 

Antonovsky utvecklade begreppet känsla av sammanhang där han menade att det 

generella motståndsresurserna gjorde att de påfrestningar individen utsattes för, med 

tiden blev begripliga. Genom att upprepade gånger utsättas för dessa erfarenheter 

skapas med tiden en känsla av sammanhang. I KASAM ingår tre centrala 

komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den första 

komponenten, begriplighet, handlar om i vilken utsträckning de stimuli en individ 

utsätts för upplevs som strukturerade, begripliga och förutsägbara. En individ med en 

hög känsla av begriplighet kan hantera påfrestningar eftersom påfrestningarna 

förväntas vara förutsägbara och något som kan förklaras. Den andra komponenten,  

hanterbarhet, handlar om individens upplevelse av att ha tillräckliga resurser för att 

hantera de stimuli som individen utsätts för. Den tredje komponenten, 

meningsfullhet, handlar om till hur stor del en individ upplever att livet har en 

känslomässig mening och att de påfrestningar individen utsätts för ses som en 

utmaning istället för ett problem. Ju högre KASAM individen har desto bättre klarar 

denne av att hantera påfrestningar och förmågan att hantera påfrestningar påverkar 

individens hälsa (Ss. 16-17, 43-46). Författarna menar att denna modell kan hjälpa 
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till att förklara vilka faktorer som påverkar äldre deprimerade personers förmåga att 

hantera påfrestningar, vad de behöver för att stärka sin känsla av sammanhang. 

Författarna menar att med denna kunskap som grund kan sjuksköterskan stödja 

äldre personer med depression till en högre begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet och därmed stärka deras förmåga att klara av de påfrestningar som 

depressionen medför.     

 

Motiv för studien 

Med en ökande äldrebefolkning (WHO, 2013) och siffror som visar att den psykiska 

ohälsan hos äldre personer ökar både i Sverige och i världen (Socialstyrelsen, 2013), 

kan det antas att äldre personer med depression kommer att utgöra en stor 

patientgrupp inom sjukvården. Dessa individer återfinns i många verksamheter inom  

hälso- och sjukvården, till exempel inom primärvård, på sjukhus och i 

äldreomsorgen, och därför anser författarna att det är viktigt med ökad kunskap 

kring depression hos äldre personer. Det har visat sig finnas en bristande kunskap 

hos vårdpersonal inom detta område (Socialstyrelsen, 2013). Detta tillsammans med 

det faktum att suicidfrekvensen är som högst bland äldre män och att suicidrisken  är 

förhöjd vid såväl svåra som lätta depressionstillstånd gör att litteraturstudiens 

författare ser det som viktigt att öka kunskapen inom området. Författarna vill 

genom denna litteraturstudie bidra med kunskap genom att öka förståelsen för äldre 

personers upplevelser av depression. Enligt Flensner (2014) ska omvårdnad, så långt 

det är möjligt, utformas i samråd med patienten och patientens subjektiva upplevelse 

av ohälsa ska vara centralt i omvårdnaden (s. 108). Genom att studera individers 

upplevelser menar författarna att viktig kunskap kring ett fenomen kan erhållas.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa äldre personers upplevelser av depression.  

 

METOD 

Författarna valde att utföra en litteraturstudie. Enligt Friberg (2012) studeras i en 

litteraturstudie tidigare forskning med syftet att få en övergripande bild av vilken 

kunskap som finns inom ett visst område. En litteraturstudie kan utföras av olika 

skäl, exempelvis som ett examensarbete på kandiatnivå (s. 133). För att svara på 

studiens syfte valde författarna att använda sig av kvalitativa studier. Enligt Forsberg 
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och Wengström (2013) ligger fokus vid kvalitativ forskning på att tolka och förstå 

människans subjektiva upplevelser (s. 54). 

 

Definitioner 

Äldre personer 

I denna litteraturstudie har författarna valt att definiera äldre som personer över 60 

år.  

 

Sökmetod 

Det finns många olika databaser och det är viktigt att ta reda på vilka ämnesområden 

respektive databas omfattar, innan sökningen påbörjas (Karlsson, 2012, Ss. 96-97). 

Artiklar söktes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO då dessa databaser 

inriktade sig på omvårdnad och psykologi. De sökord som användes var depression, 

”experiences of depression”, experience*, meaning*, elder*, old* och qualitative. 

Trunkering användes till de flesta ord för att få träffar på olika böjningsformer. Orden 

användes i olika kombinationer med den booleska operatorn AND. Enligt Östlundh 

(2012) måste sökorden vara exakta då det inte går att få träffar på innebörden av ett 

ord eller på synonymer. Trunkering kan vara ett sätt att vidga sökningen då det ger 

träffar på olika böjningar av ett ord (s. 65). Dessa kombinationer av ord användes för 

att göra sökningar i samtliga databaser. Sökningarna begränsades med peer review i 

databaserna Cinahl och PsycINFO. Denna begränsning gjordes inte i PubMed då det 

inte var möjligt att utföra. För att få aktuell forskning begränsades sökningarna till år 

2000-2014 och english language begränsade språket. Se tabell 1 (bilaga 1) där 

genomförda sökningar finns redovisade. Endast de sökningar som resulterade i 

träffar med artiklar inkluderade i resultatet finns redovisade i tabellen. 

 

Urval 

När ett syfte formuleras väljs indirekt vilka som ska ingå i studien. Deltagarna måste 

sedan även klart definieras och dokumenteras som inklusions- och 

exklusionskriterier (Olsson & Sörensen, 2011, s. 112). Inklusionskriterier: 1) 

Kvalitativa studier som beskriver äldre personers upplevelser av depression 2) 

Deltagarna i studierna ska vara 60 år eller äldre 3) Deltagarna i studierna ska någon 

gång efter 60-års ålder upplevt en depression 4) Deltagarna i studierna ska bo i eget 

boende. 
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Exklusionskriterier: 1) Deltagare i särskilt boende eller på sjukhus. 

 

Inklusionskriterier utformades för att finna kvalitativa studier som beskrev äldre 

personers upplevelser av depression. Enligt Olsson och Sörensen (2011) ger kvalitativ 

ansats beskrivande data som handlar om individens egna upplevelser (s. 106). 

Studier med deltagare i eget boende inkluderades för att fånga upplevelser från äldre 

personer som befann sig i liknande miljöer. Studier med deltagare som befann sig på 

sjukhus eller i särskilt boende exkluderades då författarna ansåg att det kunde finnas 

olika faktorer och omständigheter som kunde påverka upplevelser av depression. 

 

Urvalet utfördes i tre steg. Steg ett innefattade val av titlar, som svarade på syftet, i de 

olika sökningarna. I steg två lästes abstrakten igenom och de studier vars abstrakt 

inte svarade på litteraturstudiens syfte valdes bort, däribland studier med kvantitativ 

ansats. Slutligen i steg tre lästes samtliga utvalda artiklar igenom noggrant. Kvar blev 

åtta artiklar som kvalitetsgranskades med hjälp av den checklista för kvalitativa 

artiklar som går att finna i Forsberg & Wengström (2013, bilaga 4, s. 206). 

Urvalsprocessen finns redovisad i tabell 1 (bilaga 1).  

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet till litteraturstudiens 

resultat. Enligt Lundman och Graneheim (2012) fokuserar kvalitativ innehållsanalys 

på att skildra variationer i innehållet av en text genom att identifiera likheter och 

skillnader. Dessa likheter och skillnader delas sedan in i kategorier (s. 189). 

Analysprocessen började med att materialet som skulle ingå i litteraturstudiens 

resultat lästes igenom enskilt av båda författarna. Detta gjordes för att på bästa sätt 

uttömma så många infallsvinklar som möjligt. Att läsa artiklarna var för sig gav en 

vidare syn på innehållet då författarna kunde tolka innehållet på olika sätt och se 

olika betydelser och mönster i materialet. För att undvika språkligt missförstånd och 

för att få en så korrekt översättning som möjligt användes lexikon vid inläsning av 

materialet. Efter inläsningen genomfördes resterande del av analysprocessen 

gemensamt av båda författarna. Genom analysprocessen förde författarna en dialog 

kring innehåll och analys, hela vägen fram till färdigställt resultat.  

Analysprocessen började med att meningsenheter, som beskrev äldre personers 

upplevelser av depression, valdes ut. Enligt Lundman och Graneheim (2012) är  
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meningsenheter textdelar som hör ihop genom sitt sammanhang och innehåll och 

dessa utgör grunden i innehållsanalysen (s. 190). Meningsenheterna kondenserades 

till kortare meningar och kodades därefter. Lundman och Graneheim (2012) 

beskriver kondensering som ett sätt att korta ner texten utan att förlora viktigt 

innehåll. En kod beskriver innehållet i meningsenheten och skapas utifrån 

meningsenhetens innehåll (s. 190). Under nästa steg bildades underkategorier utifrån 

de koder som beskrev liknande upplevelser. I sista steget i analysprocessen bildades 

kategorier som utgjordes av flera underkategorier med liknande innehåll. Enligt 

Lundman och Graneheim (2012) kan underliggande budskap i ett flertal 

underkategorier bindas samman genom att skapa ett antal kategorier (s. 191). 

 

Forskningsetik 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör etiska överväganden göras innan arbetet 

med litteraturstudien påbörjas. Detta ska göras beträffande urval och resultatets 

presentation. När det gäller urvalet är det viktigt att välja artiklar som fått tillstånd av 

etisk kommité (Ss. 69-70). Samtliga åtta artiklar som inkluderades i 

litteraturstudiens resultat var etiskt granskade och godkända. I de fall där etiskt 

godkännande inte omnämndes i artikeln vände sig författarna till tidskriftens 

riktlinjer för publicering för att utröna om etisk granskning var ett krav för 

publicering. Samtliga studier redovisade informerat samtycke från deltagarna. 

 

Litteraturstudiens resultat utgick från människors upplevelser och enligt Källström 

(2012) är forskningsetiska överväganden viktigt i studier där människor används för 

att få fram kunskap om ett fenomen (s. 70). Utifrån detta såg författarna det som 

viktigt att artiklarna var etiskt granskade och godkända samt att resultatet i 

litteraturstudien presenterades på ett respektfullt sätt. 
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RESULTAT 

För att belysa äldre personers upplevelser av depression har ett resultat 

sammanställts i fyra kategorier med tillhörande underkategorier.  

 

Tabell 3. Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Förändring i upplevelsen av sig själv 

 

Kroppslig förändring 

Förändrad självbild 

Negativa känslor Ensamhet och utanförskap 

Rädsla och oro 

Självförakt och känslor av att vara 

värdelös 

Sociala aspekter Rädsla att bli beroende av andra och att 

vara andra till last 

Känslor inför omvärldens syn på 

depression 

Att dölja depressionen 

Egna förluster och andras lidande som 

tynger 

Existentiella aspekter Minnen och tankar 

Hopplöshet och meningen med livet 

 

 

Förändring i upplevelsen av sig själv 

Litteraturstudien visar i denna kategori att kroppslig förändring och en förändrad 

självbild påverkade äldre personers upplevelser av depression. 

 

Kroppslig förändring 

Många beskrev sin erfarenhet av depression som nära knutet till kroppsliga 

förändringar med ökade fysiska begränsningar som följde med åldrandet. Kroppslig 

sjukdom och förlust av fysisk förmåga var något som påverkade äldre personers 

upplevelser av att livet förändrats och inte blivit som det förväntats (Black et al., 

2007; Black et al., 2011). Fysisk svaghet och sjukdom förstärkte känslan av, och 

ökade risken för, isolering. Depressionen kunde visa sig genom fysiska symtom som 

smärta, yrsel och trötthet. De somatiska symtomen och depressionen var starkt 

sammankopplade (Hedelin & Strandmark, 2001). Depression beskrevs som något 

förståeligt och befogat då den upplevdes vara en följd av kroppsligt förfall (Burroughs 
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et al., 2006). En studie visade att sjukvårdens paralleller mellan sjukdom och 

åldrande upplevdes som provocerande och deprimerande för äldre personer (Black et 

al., 2011). Åldrandet och de medföljande funktionsförlusterna upplevdes som ett 

lidande (Black et al., 2007). 

 

Förändrad självbild 

Förändringen som följde med depressionen beskrevs som att gå in i en främmande 

värld. Att inte känna igen sin spegelbild eller sitt sätt att tänka och handla skapade 

upplevelser av främlingskap (Allan & Dixon, 2009; Black et al., 2011; Hedelin & 

Strandmark, 2001).  

 

Depression upplevdes som en förminskning av den personliga styrkan (Black et al., 

2007). Det har beskrivits som en samling inre symtom som gjorde det omöjligt att 

fungera normalt (Ward et al., 2014). Det berättades om hur depressionen upplevdes 

som totalt förlamande, där förmågan att fungera förlorades helt. En oförmåga att 

motivera sig själv i det vardagliga livet ledde till passivitet och känslor av frustration 

(Allan & Dixon, 2009; Black et al., 2007; Ward et al., 2014). Depression uttrycktes 

som ett tillstånd där det saknades ambition och där allt fokus låg på det negativa 

(Black et al., 2011).  

 

Negativa känslor 

Litteraturstudien visar i denna kategori att depression hos äldre personer för med sig 

känslor av ensamhet och utanförskap, rädsla och oro samt självförakt och 

värdelöshet.  

 

Ensamhet och utanförskap 

Ensamhet var något som upplevdes som en daglig kamp (Allan & Dixon, 2009; Holm 

et al., 2013; Ragan & Kane, 2010; Ward et al., 2014). Förlust av familj och vänner, 

dåliga relationer och en bristande förmåga att delta i sociala sammanhang uppgavs 

vara orsaker till ensamhet (Holm et al., 2013). I en studie beskrevs hur ensamheten 

upplevdes som en fångenskap där känslor av övergivenhet dominerade. Upplevelsen 

av att känna sig annorlunda förstärkte känslan av ensamhet, en ensamhet som endast 

kunde förstås av individen som upplevde den (Holm et al., 2013). Depression 
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beskrevs som att befinna sig i ett mörkt rum med demoner och känslan av att befinna 

sig i detta rum var som starkast vid ensamhet (Black et al., 2007). 

 

Studier har visat att känna sig övergiven av familj och vänner, att inte känna sig 

välkommen, var vanligt förekommande. Brist på samhörighet skapade en känsla av 

främlingskap (Black et al., 2007; Holm et al., 2013). En känsla av att vara emotionellt 

frånkopplad var något som upplevdes i sällskap med familj och vänner. Det fanns en 

ambivalens över viljan att ha sällskap och oviljan att delta i sociala sammanhang. Det 

berättades om känslan av att vilja vara för sig själv men samtidigt känna att 

människor i omgivningen visade omtanke. Att inte själv kunna förstå och tolka sina 

känslor och upplevelser gjorde det omöjligt att kunna dela detta med andra (Allan & 

Dixon, 2009). Trots en önskan om att kunna dela sina känslor med andra undveks 

detta då skammen var för stor (Holm et al., 2013).  

 

Känslor av att inte vara delaktig visade sig genom upplevelser av att bli utelämnad, 

inte bli informerad och inte bli tilltalad av familj och vårdpersonal (Hedelin & 

Strandmark, 2001). Studier har visat att äldre personer med depression upplevde sig 

missförstådda i mötet med läkare och terapeuter. Detta skapade en misstro om deras 

förmåga att kunna hjälpa dem ur depressionen (Burroughs et al., 2006; Ward et al., 

2014). 

 

Rädsla och oro  

Depression har beskrivits som en tilltagande känsla av oro som upplevdes accelerera 

med åldern (Black et al., 2011). I en studie upplevdes känslor av rädsla och oro. Det 

beskrevs en rädsla inför de egna känslorna, inför det okända och inför förändringen 

inombords. Upplevelsen av att inte ha kontroll på sina egna känslor var också något 

som uppgavs som en orsak till rädslan (Allan & Dixon, 2009). Rädsla och oro för att 

aldrig mer bli frisk gjorde att det inte fanns någon tillit till den hjälp som erbjöds. Det 

fanns ingen tilltro till att depressionen någonsin skulle försvinna och därmed inget 

hopp om att kunna återhämta sig. Detta upplevdes som skrämmande (Allan & Dixon, 

2009; Ward et al., 2014). Det talades om en känsla av förtvivlan över att lidandet 

aldrig skulle försvinna (Hedelin & Strandmark, 2001). Det fanns en rädsla inför det 

okända och för att aldrig mer må bra (Allan & Dixon, 2009). 
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Självförakt och känslor av att vara värdelös  

Självförakt var en central del av depressionen med känslor av att inte vara älskvärd 

samt upplevelser av skam och otillräcklighet. Det berättades om skamkänslor och 

synen på sig själv var mycket nedlåtande vilket kunde orsaka avståndstagande. Nära 

kopplat till självföraktet var upplevelsen av att depressionen var ett misslyckande.  

Att bli överväldigad av sina egna känslor och sitt eget självförakt gjorde att livet 

kändes svårt att hantera. Känslor och tankar som kretsade kring depressionen 

dominerade hela tankevärlden (Allan & Dixon, 2009).  

 

Det var vanligt förekommande att känna sig värdelös, känslan av att bli betraktad 

som mindre värd av närstående beskrevs i en studie av Hedelin & Strandmark 

(2001). Nära släktingar var inte stödjande under svåra perioder och detta skapade 

upplevelser av att inte ha något värde (Hedelin & Strandmark, 2001; Ward et al., 

2014). Känslan av att vara oälskad, att aldrig någonsin kunna bli älskad, var en vanlig 

upplevelse. Dåligt självförtroende var också vanligt förekommande (Allan & Dixon, 

2009).    

 

Sociala aspekter 

Litteraturstudien visar i denna kategori att äldre personer med depression upplever 

en rädsla för att bli beroende av andra och vara andra till last. Äldre personer med 

depression påverkas av sina känslor inför omvärldens syn på depression och att dölja 

depressionen samt egna förluster och andras lidande som tynger är andra aspekter 

som lyfts fram. 

 

Rädsla att bli beroende av andra och vara andra till last 

Att vara beroende av andras hjälp skapade känslor av att vara en börda och 

försvagade känslan av värdighet (Holm et al., 2013). Att tala om sin depression med 

familj och vänner upplevdes som en svaghet och detta skapade en rädsla för att vara 

en börda för sina anhöriga (Black et al., 2011). Att inte klara av toalettbesöken själv 

beskrevs i en studie som förnedrande och självutlämnande. Rädslan för att bli 

beroende av andra upplevdes som outhärdlig (Black et al., 2007).  
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Känslor inför omvärldens syn på depression 

I en studie beskrevs upplevelsen av att omgivningen har förutfattade meningar om 

depression. Ordet depression beskrevs som en krok där allas uppfattningar om 

begreppet depression hängdes upp (Allan & Dixon, 2009). Det talades om depression 

som något skamligt, som något andra människor var rädda för. Det beskrevs en 

upplevelse av att andra såg deprimerade personer som galna och därför pratades det 

inte om sjukdomen (Hedelin & Strandmark, 2001). Andra människors medlidande 

blickar var något som upplevdes som svåra att hantera (Black et al., 2007). 

Upplevelsen av omgivningens tankar kring depressionen beskrevs som en anledning 

till att dra sig undan omvärlden (Allan & Dixon, 2009). Studier har visat att 

stigmatiseringen av psykisk ohälsa påverkar äldre personers motivation till att söka 

professionell hjälp (Ward et al., 2014).   

 

Att dölja depressionen 

Depression upplevdes som något det inte talades högt om för att det inte ansågs vara 

accepterat av omvärlden (Ward et al., 2014). Att gråta upplevdes som ett 

misslyckande och var nära förknippat med skamkänslor (Ragan & Kane, 2010). Det 

beskrevs hur depressionen doldes för omvärlden med hjälp av en fasad som målades 

upp inför andra människor. Nedstämdhet var något det inte talades om och på ytan 

såg allt ut att vara som vanligt (Allan & Dixon, 2009; Black et al., 2011; Hedelin & 

Strandmark, 2001). Depression liknades vid att ”gå på äggskal”, där det fanns en 

känsla av att hela tiden vara på sin vakt och inte säga för mycket (Holm et al., 2013). I 

en studie beskrevs hur det var som att ta på sig en mask vid möten med omvärlden 

(Allan & Dixon, 2009). En annan studie talade om hur det kändes som om 

depressionen stod skriven i ansiktet och därför undveks samvaro med andra (Holm et 

al., 2013). Det berättades om hur nedstämdheten doldes på grund av upplevelser av 

att andra klarade påfrestningar bättre (Allan & Dixon, 2009).  

 

Familjens negativa syn på psykisk ohälsa gjorde att den drabbade inte talade om sin 

sjukdom med utomstående. Det beskrevs hur familjen uttryckte en ovilja att andra 

skulle få ta del av deras situation (Black et al., 2011). Det talades om en ökad 

sårbarhet för andra människors bemötande och om hur detta ofta skapade en 

osäkerhet (Hedelin & Strandmark, 2001). Det förekom att begreppet depression 
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beskrevs med hjälp av andra uttryck som ”mina nerver” eller ”känna sig ledsen” 

(Burroughs et al., 2006). 

 

Egna förluster och andras lidande som tynger 

Depressionen beskrevs som starkt relaterat till sorg och lidande (Black et al., 2007). 

Depression kunde ses som en förväntad reaktion på svåra förhållanden i livet (Ward 

et al., 2014). I flera studier berättades hur äldre personer uttryckte känslor av sorg i 

samband med förluster av personer som stod dem nära. Det var smärtsamt och 

skapade känslor av tomhet och känslor av att bli lämnad ensam kvar (Black et al., 

2007; Hedelin & Strandmark, 2001; Ragan & Kane, 2010). Det upplevdes som 

smärtsamt att bevittna andra människors ohälsa vilket ledde till att sociala 

sammankomster undveks (Ward et al., 2014). Det beskrevs som plågsamt att höra om 

andras lidande. Den deprimerade individen kunde liknas vid en svamp som sög åt sig 

allt negativt (Hedelin & Strandmark, 2001).    

 

Existentiella aspekter 

Litteraturstudien visar i denna kategori att minnen och tankar samt hopplöshet och 

meningen med livet var aspekter som speglade äldre personers upplevelser av 

depression. 

 

Minnen och tankar 

Minnen påverkade upplevelsen av depression. Tankar på vägval genom livet, på 

möjligheter som inte togs tillvara, kunde förstärka känslan av nedstämdhet. 

Depression speglades av ouppnåeliga önskningar och behov som inte hade 

tillfredsställts under livet (Black et al., 2007; Black et al., 2011). I en studie beskrevs 

tankar och funderingar som något som undveks. Tankar på den egna situationen och 

tankar på omgivningen, som nära och kära, kunde förstärka upplevelserna av 

depression. Det beskrevs metaforiskt som att sjunka ner i negativa tankar och sedan 

inte finna vägen tillbaka (Ward et al., 2014). Att gå in i sina tankar var vanligast vid 

ensamhet (Hedelin & Strandmark, 2001). Tankar som kretsade kring problem i livet 

beskrevs som en tung ryggsäck fylld med oro och sorger. Ryggsäcken blev allt tyngre 

och upplevdes tillslut som en stor börda (Holm et al., 2013).  
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Hopplöshet och meningen med livet 

Meningen med livet ifrågasattes när allt kändes meningslöst och tomt. Det beskrevs 

hur den obegripliga situationen födde känslor av att inte våga lita på sig själv och på 

sin förmåga, vilket orsakade känslor av hjälplöshet (Hedelin & Strandmark, 2001). 

Existentiell meningslöshet beskrevs som en osynlig fiende som inte fick tillåtas ta 

kontroll (Holm et al., 2013). Depression upplevdes som ett väsen som kom utifrån 

och riskerade att ta över det inre och förgöra människan (Black et al., 2007; Black et 

al., 2011). Liknelser har gjorts mellan depression och cancer, båda äter upp dig, 

cancern äter din kropp och depressionen ditt inre (Black et al., 2011). Känslorna vid 

depression upplevdes som överväldigande för individen och svåra att möta, dessa 

känslor dominerade hela livet och gick inte att komma ifrån. Fly världen beskrevs 

som det enda sättet att överleva (Allan & Dixon, 2009). Depression har beskrivits 

som att bli isolerad från det verkliga livet och leva i en annan värld. Allt kändes 

overkligt och främmande, tomheten och rädslan kändes oövervinnerlig (Hedelin & 

Strandmark, 2001). Depression har liknats vid att fastna i livet och inte kunna 

komma vidare (Black et al., 2011).  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa äldre personers upplevelser av depression.  

Litteraturstudiens resultat visade en förändring i upplevelsen av sig själv, både 

kroppslig förändring och förändrad självbild. Resultatet visade även att upplevelserna 

speglades av blandade negativa känslor och att upplevelser kring olika sociala 

aspekter förekom. Äldre personers upplevelser av depression väckte en rad 

existentiella tankar.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att kroppslig sjukdom och ökade fysiska 

begränsningar som följer med åldrandet upplevdes som en bidragande faktor till 

depression hos äldre personer. Enligt Romøren (2010) har äldre personer stor risk att 

drabbas av ohälsa. Med stigande ålder ökar risken att drabbas av sjukdomar med 

funktionsnedsättning som följd (Ss. 29, 33). Nygren och Lundman (2014) talar om 

hur förändrade kroppsfunktioner i takt med åldrandet kan göra att kroppen upplevs 

som ett hinder i livet (s. 166). En studie av Montesó et al. (2012) visar i likhet med 

litteraturstudiens resultat att kronisk sjukdom och funktionsnedsättning är en 
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riskfaktor för depression hos äldre personer. I studien beskrivs hur 

funktionsnedsättning är starkt förknippat med förlust av autonomi. Flertalet andra 

studier styrker att somatisk sjukdom och funktionsnedsättning är en betydande 

riskfaktor för depression hos äldre personer (Anderson, 2001; Corcoran et al., 2013; 

Yaka et al., 2014).  

 

Rolfner Suvanto (2014) beskriver hur kropp och själ är nära sammankopplade hos 

äldre personer med depression (s. 429). I litteraturstudien framkom att depression 

kan yttra sig som fysiska symtom. Denna aspekt lyfts också i en studie av Corcoran et 

al. (2013) där smärta och sjukdom var fysiska symtom som beskrevs i samband med 

depression. Enligt Karlsson (2013) är somatiska symtom viktigt att ta i beaktning vid 

depression hos äldre personer. Det är inte ovanligt att fysiska symtom ligger till 

grund för kontakt med sjukvården medan psykiska symtom hålls tillbaka (s. 39). 

Författarna vill lyfta detta som viktig kunskap eftersom de äldre personer som en 

sjuksköterska träffar i sitt arbete kan ha varierande sjukdomsbild och 

funktionsnedsättning av olika grad. För att förebygga risken att depression hos äldre 

personer förbises anser författarna att det är viktigt att ha kunskap om relationen 

mellan fysiska förändringar i samband med åldrandet och depression. Detta för att 

inte fysiska symtom, som kan härledas till depression, avfärdas som normalt 

åldrande. En annan viktigt aspekt är att öka medvetenheten om att det är vanligt att 

söka för fysiska symtom, eftersom detta är ännu en riskfaktor för att äldres psykiska 

ohälsa inte uppmärksammas.  

 

Ensamhet sågs som ett tydligt mönster i såväl litteraturstudiens resultat som i 

tidigare forskning. Litteraturstudiens resultat visade att ensamhet och utanförskap 

upplevdes som svårt att hantera och många kände sig ensamma och övergivna av 

familj och vänner. Detta styrks av ett flertal tidigare studier som visar att ensamhet 

och depression är nära sammankopplat (Adams et al., 2004; Barg et al., 2006; 

Bergdahl et al., 2007; Nyman et al., 2012). I litteraturstudien förekom känslan av att 

vara övergiven av familj och vänner och upplevelser av att inte vara välkommen. En 

studie av Nyman et al. (2012) visar att ensamheten ökade med stigande ålder och att 

bidragande orsaker till detta var dödsfall inom familj och bland vänner. Upplevelser 

av att familj och vänner var upptagna och inte hade tid för den äldre personen var 

också vanligt förekommande. Enligt Bergdahl et al. (2007) är upplevd ensamhet en 
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betydande riskfaktor för att äldre personer ska drabbas av depression. Adams et al. 

(2004) menar att ensamhet som enskild orsak kan leda till depression hos äldre 

personer och anser att om ensamhet förebyggs kan det leda till minskad förekomst av 

depression hos äldre personer. Författarna har sett ensamhet och upplevelser av 

utanförskap som en återkommande aspekt i en majoritet av den tidigare forskning de 

tagit del av under arbetet med litteraturstudien. Därför vill författarna lyfta denna 

aspekt som värdefull kunskap för sjuksköterskan som möter äldre personer i sitt 

yrke. Författarna menar att när sjuksköterskan möter äldre personer i sitt arbete är 

det viktigt att se till individens hela livssituation.  

 

Litteraturstudien visade att känslor av självförakt var vanligt förekommande. Många 

hade en nedlåtande syn på sig själva med upplevelser av skamkänslor och 

värdelöshet. Detta kan jämföras med resultatet i en review av Corcoran et al. (2013) 

som visar att tidigare forskning kring äldre personers upplevelser av depression 

speglar negativa känslor mot den egna personen, däribland känslor av självförakt och 

skuldkänslor. Enligt Kvaal (2010) är en central del i omvårdnaden av äldre patienter 

med depression att bekräfta den äldre samt att stärka individens självbild (Ss. 387-

388). Författarna anser att kunskap om dessa viktiga aspekter är betydelsefullt i 

sjuksköterskans omvårdnad av äldre personer. Författarna vill lyfta att det är viktigt 

med ett respektfullt bemötande som speglas av ett stödjande förhållningssätt som 

kan stärka den äldre människans tankar och syn på sig själv.  

 

Litteraturstudiens resultat visade en betydande rädsla för att bli beroende av andra 

och att vara andra till last. Liknande aspekter har lyfts fram i Nyman et al. (2012) där 

äldre personer, i sina berättelser, beskrev hur de på olika sätt upplevde rädsla inför 

att bli en belastning. Strandberg (2002) har i sin avhandling studerat innebörden av 

fenomenet att bli beroende av vård. I resultatet lyfter Strandberg att en del i att bli 

beroende av vård är att sakna valmöjligheter i vardagen. Att känna sorg över förlust 

av förmåga och människovärde var andra aspekter som beskrevs i samband med att 

vara beroende av vård. Kirkevold (2010) talar om vikten av att ha tillräcklig kunskap 

kring att åldras och bli beroende av hjälp. Kunskap om de särskilda prövningar 

människor upplever i samband med åldrandet anses också viktigt enligt Kirkevold (s. 

28). Författarna menar att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att det 

finns en rädsla för att bli beroende av hjälp och att vara till besvär. Därför är 
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förhållningssättet vid bemötandet av äldre personer viktigt. Enligt författarna måste 

sjuksköterskan i mötet med äldre personer skapa trygghet och ge utrymme för tankar 

och reflektioner. Författarna anser också att det är viktigt att sjuksköterskan värnar 

om den äldre personens autonomi och integritet.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att depression var förknippat med skam och att det 

förekom en föreställning kring omgivningens syn på depression. Äldre personer 

upplevde att det fanns förutfattade meningar kring depression och att detta sågs som 

något att vara rädd för. Upplevelsen kring omvärldens syn på depression blev en 

anledning till att dra sig undan. Litteraturstudien beskrev också upplevelser av att 

depression var något som inte accepterades av omvärlden och som något det inte 

talades högt om. Omgivningens syn på depression och bemötande blev en anledning 

till att dölja depressionen. Enligt en konsensusrapport från SLL (2007) riskerar äldre 

personer med psykisk ohälsa att utsättas för dubbel stigmatisering eftersom det i vårt 

samhälle förekommer stigmatisering mot såväl äldre personer som psykisk ohälsa. 

Ålderism definieras av Andersson (2008) som ”fördomar eller stereotypa 

föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till 

diskriminering”. Andersson menar att för en individ som ser sig själv som gammal 

kan dessa stereotypa föreställningar bidra till att skapa en negativ självbild (Ss. 12, 

51). En konsekvens för den stigmatiserade individen kan bli negativa 

självuppfattningar i form av skamkänslor och dålig självkänsla. Det kan också leda till 

en motvillighet att tala om sina problem och ta emot hjälp (SLL, 2007). Författarna 

anser att kunskap om hur äldre personer med depression upplever negativa känslor 

samt deras upplevelser kring omgivningens syn på depression är viktig. Att vara 

medveten om samhällets syn på både äldre personer och på psykisk ohälsa är, enligt 

författarna, också en viktig aspekt som sjuksköterskan måste ta hänsyn till. 

Författarna anser att det är viktigt att lyfta den enskilde individens eget värde och på 

så sätt motverka en negativ självbild. En annan aspekt är enligt författarna att det är 

viktigt att vara medveten om äldre personers vilja att dölja depressionen och ovilja att 

prata om den. Författarna menar att det är viktigt att som sjuksköterska, i mötet med 

äldre personer, våga lyfta ämnet och ställa frågor kring psykisk ohälsa.  

 

I litteraturstudien framkom känslor av hopplöshet, hjälplöshet och obegriplighet. Det 

beskrevs hur dessa känslor väckte existentiella frågor om livets mening. Antonovsky 
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(2005) talar om känsla av sammanhang, KASAM. Hög KASAM innebär ett högt värde 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och detta är en viktig resurs för 

individen (Ss. 43-46). Nygren och Lundman (2014) menar att känsla av sammanhang 

är en viktig del i det goda åldrandet och att det i omvårdnaden är viktigt att hjälpa 

den äldre människan att bevara sin känsla av sammanhang (s. 163). 

 

I de artiklar som utgör resultatet i litteraturstudien var många av deltagarna kvinnor. 

Författarna uppmärksammade under inläsning av tidigare forskning att en stor del av 

den forskning som är gjord kring äldre personers upplevelser av depression är 

baserad på kvinnor. Enligt statens folkhälsoinstitut (2009) är depression 1,5-3 gånger 

vanligare bland kvinnor än bland män. Enligt författarna kan detta vara en anledning 

till att litteraturstudiens resultat till stor del bygger på kvinnors upplevelser. Statens 

folkhälsoinstitut (2009) menar att det är oklart vad könsskillnaden beror på men att 

det finns vissa teorier. Hypoteser som lyfts fram är att män i mindre utsträckning 

erkänner besvär av psykisk karaktär och att män, till skillnad från kvinnor, har bättre 

copingstrategier för att klara den påfrestning som depression innebär. En annan teori 

är att symtomen skiljer sig åt mellan kvinnor och män och att diagnoskriterierna är 

riktade mot typiskt kvinnliga symtom.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med kvalitativ ansats är att undersöka upplevelser av en företeelse. Det handlar 

om att synliggöra upplevelser, meningar och betydelser på ett systematiskt sätt 

(Forsberg & Wengström, 2013, Ss. 57, 61). Författarna ville undersöka upplevelser av 

en företeelse och utifrån litteraturstudiens syfte ansåg författarna att studier med 

kvalitativ ansats var lämpliga att använda.  

 

För att säkerställa kvalitén på forskning granskas vetenskapliga artiklar av andra 

forskare innan publicering, detta kallas peer review (Karlsson, 2012, s. 111). 

Författarna valde att begränsa sina sökningar med peer review för att endast få 

träffar på artiklar av god kvalité. Sökningarna begränsades till att innefatta år 2000-

2014 för att få ett aktuellt material till litteraturstudien. Enligt Östlundh (2012) blir 

vetenskapligt material med tiden inaktuellt, det kan därför behöva göras 

avgränsningar i tid. Även språkbegränsning kan användas för att välja bort språk som 

inte behärskas (s. 74). Författarnas språkkunskaper gjorde att en begränsning till det 
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engelska språket utfördes. Detta för att undvika misstolkningar relaterat till språkliga 

missförstånd vid analys av innehållet i materialet. Trots detta kan inte språkliga 

missförstånd helt uteslutas eftersom engelska inte är författarnas modersmål. De 

åldersbegränsningar som fanns i databaserna var 45-64 år och 65 år och äldre. 

Författarna valde att definiera äldre personer från 60 år och ansåg därför att en 

åldersbegränsning från 45 år inte var relevant för att det skulle inkludera träffar med 

personer yngre än den aktuella åldersgruppen. 65 år och äldre ansågs inte heller vara 

aktuellt som åldersbegränsning då detta skulle utesluta personer mellan 60-65 år. 

Författarna inkluderade istället sökord som de ansåg skulle rikta träffarna till den 

åldersgrupp som efterfrågades i syftet. 

 

I sökningarna användes inklusions- och exklusionskriterier för att rikta sökningarna 

mot artiklar som svarade på syftet. Enligt WHO (2014) definierar Förenta Nationerna 

äldre personer som personer över 60 år. Författarna valde därför att inkludera 

personer över 60 år. Åldersspannet i litteraturstudien är stort vilket kan upplevas 

som en svaghet. Författarna har diskuterat detta och bedömde att det är svårt att 

fastställa åldersskillnad som enskild faktor till eventuella skillnader i upplevelser. För 

att fånga upplevelser hos äldre personer i liknande kontext inkluderades enbart 

studier med äldre personer i eget boende och äldre personer på sjukhus eller i särskilt 

boende valdes därför bort. Valda artiklar granskades med hjälp av en checklista för 

kvalitativa artiklar för att på ett strukturerat och systematiskt sätt genomföra 

kvalitetsgranskningen. Enligt Friberg (2012) är kvalitetsgranskning av artiklar som 

ska ingå i en litteraturstudie viktigt för att få en tillförlitlig grund för analysen (s. 44).  

 

För att beskriva trovärdighet inom kvalitativ forskning används begreppen giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. En viktig del för att säkerställa 

trovärdighet handlar om hur väl datainsamling och analysprocess är lämpade för att 

besvara studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Det var upplevelser som 

studerades, därför ansåg författarna att kvalitativ innehållsanalys var bäst lämpad för 

litteraturstudien. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är syftet med kvalitativ 

innehållsanalys att beskriva, förstå och tolka (s. 51). Litteraturstudien grundades på 

intervjuer med sammanlagt 171 äldre personer med upplevelser av depression. 

Könsfördelningen var ojämn med en större andel kvinnor vilket kan ses som en 

svaghet med risk för genusbias. Författarna menar att upplevelser av depression 
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skulle kunna skilja sig åt mellan könen. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) ökar möjligheterna till att resultatet omfattar en variation av erfarenheter om 

deltagarantalet bedöms tillräckligt omfattande och om båda könen finns 

representerade (s. 198). En styrka är att deltagarna i de artiklar som ingår i 

litteraturstudien kom från olika kulturer, samhällsklasser, sociala förhållanden och 

hade varierande civilstatus.  

 

Under hela arbetets gång har författarna haft en pågående dialog där olika 

infallsvinklar och synpunkter har tagits i beaktning. När författarna analyserade 

resultatet gjordes detta med ett så neutralt förhållningssätt som möjligt för att 

undvika att författarnas egna tankar och värderingar skulle påverka resultatet. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) får inte personliga erfarenheter påverka objektiviteten 

vid tolkning av resultatet (s. 101). Urvalsförfarande, val av analysmetod och 

variationen i underlaget till litteraturstudien anser författarna bidrar till ett relevant 

resultat med hög trovärdighet.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Samtliga studier som litteraturstudiens resultat grundar sig på hade etiskt tillstånd, 

vilket var ett krav från författarnas sida. En del studier saknade etisk diskussion, 

vilket hade varit önskvärt men sågs inte som något krav när etiskt tillstånd fanns. 

Samtliga studier redovisade informerat samtycke från deltagarna och de flesta 

beskrev att deltagarna var väl informerade kring studien de skulle delta i och att det 

var möjligt att avbryta deltagandet när som helst under studiens gång. Enligt 

Källström (2012) har de som ska medverka i en studie rätt till information om 

förutsättningarna för deras deltagande. En viktig del av informationen är rätten att 

avbryta deltagandet när helst det önskas (Ss. 84-85). 

 

En studie redovisar hur deltagarna erbjöds att delta i debriefing för att få möjlighet 

att bearbeta eventuella känslor som kunde väckas i samband med intervjuerna. 

Författarna anser att det är bra ur etisk synpunkt att deltagarna, när behov finns, får 

möjlighet till stöd efter deltagande i forskning. Flera studier redovisar att de tagit 

hänsyn till ämnets känsliga natur och att intervjufrågor och förhållningssätt 

anpassats efter detta. Enligt Källström (2012) tillhör känsliga ämnen en av de etiska 
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aspekterna. Källström nämner kvalitativa intervjustudier som en situation där 

forskarens känslighet och etiska kunnande spelar en viktig roll (Ss. 85-86). 

 

Författarna har under arbetets gång varit noggranna med sina formuleringar för att 

ta hänsyn till deltagarna i studierna som utgör litteraturstudiens resultat. Dessa 

individer har delat med sig av sina personliga erfarenheter och upplevelser och 

författarna anser därför att det är viktigt att uttrycka deras ord med respekt. Detta 

har gjorts i enlighet med Källström (2012) som menar att forskningsetiken 

medverkar till att skydda de individer som deltar i forskningsstudier. Den etiska 

utmaningen, när det handlar om människor, ligger i att undvika att individen såras. 

Källström menar också att all forskning ska ske med hänsyn till människovärdet (Ss. 

70-71).  

 

Konklusion 

Litteraturstudien ger läsaren en djupare förståelse för komplexiteten kring äldre 

personers upplevelser av depression. Resultatet visade att många olika faktorer har 

betydelse för äldre personers upplevelser av depression och det beskrevs hur olika 

känslor speglade upplevelserna. Enligt WHO (2013) kommer den äldre befolkningen 

i världen att fördubblas fram till år 2050. Författarna menar att detta innebär att 

sjuksköterskan i stor utsträckning kommer att möta dessa individer i sitt arbete, 

vilket motiverar syftet med denna litteraturstudie. Författarna anser att det behövs en 

ökad kunskap kring äldre personers upplevelser av depression och att denna kunskap 

är viktig utifrån flera aspekter. En fördjupad förståelse för äldre personers 

upplevelser behövs för att kunna förebygga depression hos denna patientgrupp. Att 

ha kännedom om vad som påverkar äldre personers upplevelser av depression är 

viktig för att sjuksköterskan ska kunna tolka symtom och uppmärksamma dessa 

individer. Kunskapen behövs också för att, i omvårdnaden, kunna stödja denna 

patientgrupp. 

 

Framtida forskning 

Utifrån genusfrågan författarna lyfte i resultatdiskussionen ser författarna ett behov 

av vidare forskning kring äldre mäns upplevelser av depression. Författarna anser att 

det är viktigt för att få diagnoskriterier som omfattar både kvinnors och mäns 

symtombilder för att männen inte ska riskera att bli odiagnostiserade och inte få den 
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hjälp de behöver. Författarna menar att äldre män med depression löper en markant 

risk att förbli odiagnostiserade eftersom diagnoskriterierna för depression befaras 

vara otillräckliga för både äldre personer och för män.  

 

En stor del av den forskning kring depression hos äldre personer som författarna har 

tagit del av i arbetet med litteraturstudien innefattar deltagare med ett brett 

åldersspann. I vårt samhälle skiljer vi mellan” yngre äldre” och ”äldre äldre”, gränsen 

sätts vanligtvis vid 80 år. Med stigande ålder ökar sannolikheten för 

funktionsnedsättningar och sjukdom (Romøren, 2010, Ss. 31-32). Författarna menar 

att livet kan se olika ut beroende på ålder och att faktorer som påverkar upplevelser 

av depression kan skilja sig markant åt hos en 60-åring jämfört med en 90-åring. 

Därför anser författarna att det skulle behövas mer forskning uppdelat i ett smalare 

åldersspann där ”yngre äldre” och ”äldre äldre” skiljs åt. 

 

Eftersom vi har en ökande äldrebefolkning ökar också behovet av ny forskning kring 

fenomenet depression hos äldre personer. 
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Tabell 1. Sökhistorik samt urval                     Bilaga 1. 

 

* Urval efter titel. 

** Urval efter läst abstrakt. 

*** Slutgiltigt urval efter genomläsning av artiklar från föregående urval. 

 

 

 

Databas 

 

 

 

 

Sökord 

 

 

Begränsningar 

 

 

Antal träffar 

 

 

Urval 1* 

 

 

Urval 2** 

 

 

Urval 3*** 

 

 

CINAHL 

 

 

 

 “Experiences of 

depression” AND 

old* 

 

Peer-reviewed 

English language 

2000-2014 

 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

PSYCINFO 

 

 

 

Depression AND 

meaning* AND 

elder* 

 

Peer-reviewed 

English language 

2000-2014 

 

 

63 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

PUBMED 

 

 

 

Depression AND 

experience* AND 

qualitative AND 

elder* 

 

English language 

2000-2014 

 

 

25 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 



 

 

Tabell 2. Artikelöversikt samt kvalitetsgranskning                   Bilaga 2. 
 

 
 

 

Författare, År, 

Tidsskrift, Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Godkänd 

kvalitet, 

Etik 

 

Allan, J., Dixon, 

A. 

(2009) 

 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

16, 865-873 

 

Nya Zeeland 

 

Older 

women’s 

experience 

of 

depression: 

a 

hermeneutic 

phenomeno-

logical study 

 

Undersöka 

hur äldre 

kvinnor 

upplever 

sin 

depression 

samt vilken 

innebörd 

dessa 

upplevelser 

har för 

dem. 

 

Deltagarna rekryterades 

genom strategiskt urval. 

Fyra kvinnor, 69-82 år, 

valdes ut från en 

psykiatrisk avdelning 

där de behandlades 

polikliniskt. Deltagarna 

kontaktades via brev. 

Alla hade 

återkommande episoder 

av depression och 

samtliga behandlades 

med antidepressiva 

läkemedel. Av 

deltagarna var två gifta 

och två skilda. 

 

Samtalsintervjuer utfördes 

över en 6-veckorsperiod.  

Alla utom en intervjuades i 

hemmet. Tre kvinnor 

intervjuades tre gånger 

och en kvinna intervjuades 

två gånger. Intervjuerna 

varade mellan 1-2 timmar. 

Den första intervjun var 

ostrukturerad utifrån 

frågan: ”hur är det att leva 

med depression?”. De 

efterföljande intervjuerna 

var semistrukturerade och 

inkluderade teman som 

identifierats i tidigare 

intervjuer. 

 

Hermeneutisk-

fenomenologisk 

analysmetod. 

 

 

 

 

 

Resultatet redovisades 

indelat i olika teman 

och visade att 

depression hade stor 

effekt på kvinnornas 

syn på sig själva, vilket 

resulterade i 

självförakt och en 

känsla av 

misslyckande. 

Kvinnorna drog sig 

tillbaka från sin 

omgivning med en 

känsla av ensamhet 

och isolering som följd. 

Kvinnorna hade lättare 

att öppna sig om de 

möttes med förståelse.  

 

Ja. 

 

Etiskt 

tillstånd 

finns. 
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Författare, År, 

Tidsskrift, Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Godkänd kvalitet, 

Etik 

 

Black, H. K., 

Gitlin, L., Burke, 

J.  

(2011) 

 

Mental Health, 

Religion & 

Culture 

14(7), 643-657 

 

USA 

 

 

 

Context and 

culture: African-

American 

elders´experiences 

of depression 

 

Undersöka 

upplevelsen av 

depression som 

ett kontextuellt, 

kulturellt och 

religiöst fenomen 

för äldre 

afroamerikanska 

personer. 

 

60 afro-

amerikanska män 

och kvinnor 

rekryterades. 30 

av varje kön, 

över 60 år med 

varierande hälsa 

och funktionell 

status. 

 

Intervjuer med 

öppna frågor 

utfördes. Varje 

intervju varade 

cirka två timmar. 

Fem 

övergripande 

frågor handlade 

om depression 

och en fråga 

handlade om 

religionens 

betydelse. 

 

Intervjuerna 

transkriberades 

och granskades. 

Materialet 

analyserades, 

kodades och 

delades in i 

subkategorier 

relaterat till olika 

upplevelser av 

depression. 

 

I resultatet 

bildades tre 

teman:  

1. Depression 

och identitet  

2. Uttryck för 

depression  

3. Sätt att ta sig 

ur depression. 

 

Ja. 

 

Etiskt tillstånd 

finns. 
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Författare, År, 

Tidsskrift, Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Godkänd 

kvalitet, 

Etik 

 

Black, H. K., 

White, T., 

Hannum, S. M. 

(2007) 

 

Journal of 

Gerontology: 

SOCIAL 

SCIENCES 

62B(6) 392-398 

 

USA 

 

The Lived 

Experience of 

Depression in 

Elderly African 

American 

Women 

 

Studera 

upplevelsen av 

depression hos 

äldre 

afroamerikanska 

kvinnor. 

 

20 afro-

amerikanska 

kvinnor, 80 år och 

äldre, valdes ut 

från en större 

studie med fokus 

på lidande utförd 

av National 

Institute of Aging. 

  
Etnografiska intervjuer 

utfördes i kvinnornas 

hem vid tre tillfällen. 

Intervjuerna varade 

sammanlagt sex timmar 

och bestod av öppna 

frågor med ett tema för 

varje intervjutillfälle:  

1. Livshistoria 

2. Specifika frågor om 

depression 

3. Frågor om religion 

och andlighet 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades för 

analys. 

 

 

 

Resultatet visade att 

kvinnornas upplevelser 

av depression vilar 

både på deras 

nuvarande situation 

men även på kontexten 

av hela deras liv. 

Resultatet 

presenterades i tre 

huvudteman:  

1. Depression är 

förenat med minskad 

personlig styrka. 

2. Depression är 

förenat med sorg och 

lidande. 

3. Depression 

förhindras eller reds ut 

av personligt ansvar. 

 

Ja. 

 

Etiskt 

granskad. 
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Författare, År, 

Tidsskrift, Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Godkänd 

kvalitet, 

Etik 

 

Burroughs, H., 

Lovell, K., 

Morley, M., 

Baldwin, R., 

Burns, A., 

Chew-Graham, 

C. 

(2006) 

 

Family Practice 

23 (3), 369-

377 

 

Storbritannien 

 

Justifiable 

depression: 

how primary 

care 

professionals 

and patients 

view late-life 

depression? A 

qualitative 

study 

 

 

Undersöka 

personalens 

och 

patienternas 

perspektiv på 

orsaker till och 

hantering av 

depression 

hos äldre 

personer.  

 

15 personer som 

arbetade i primärvården 

valdes ut strategiskt från 

olika verksamheter. 20 

patienter rekryterades 

från en 

interventionsgrupp för 

äldre med depression. 

De utvalda patienterna 

var 60 år och äldre och 

var diagnostiserade med 

lindrig till måttlig 

depression enligt 

Geriatric Depression 

Scale. Patientgruppen 

bestod av både män och 

kvinnor. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Personalen 

intervjuades på 

arbetsplatsen eller på 

forskarens kontor. 

Intervjuerna bestod 

av öppna frågor om 

orsak och diagnos till 

depression hos äldre 

personer samt 

bemötande. 

Patienterna 

intervjuades i 

hemmet. Intervjuerna 

varade cirka en 

timme. Samtalen 

spelades in, 

transkriberades 

ordagrant och 

analyserades med 

samma metod. 

 

 

 

Depression beskrevs 

som en del av en 

helhet som 

inkluderade ensamhet, 

brist på socialt nätverk 

och nedsatt 

funktionsförmåga. 

Depression upplevdes 

som ”förståeligt”. 

Dessa aspekter 

delades av både 

patienter och 

personal.  

 

Patienternas 

upplevelser 

karakteriserades även 

av passivitet och 

begränsade 

förväntningar på 

behandling. 

Depression sågs inte 

som en legitim 

sjukdom att söka vård 

för. 

 

Ja. 

 

Etiskt 

tillstånd 

finns. 
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Författare, År, 

Tidsskrift, 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Godkänd 

kvalitet, 

  Etik 

 

Hedelin, B., 

Strandmark, 

M. 

(2001) 

 

Issues in 

Mental Health 

Nursing 

22, 401-420 

 

Sverige 
 

 

The 

meaning of 

depression 

from the 

life-world 

perspective 

of elderly 

women 

 

Få en djupare 

förståelse för 

depression hos 

äldre kvinnor 

genom att 

undersöka och 

beskriva deras 

livsvärlds-

perspektiv av 

fenomenet. 

 

Genom strategiskt 

urval valdes fem 

kvinnor ut. 

Kvinnorna skulle 

själva anse sig ha 

upplevt depression 

och ha förmågan att 

återberätta dessa 

upplevelser. 

Kvinnorna skulle 

även uppfylla 

kliniska kriterier för 

depression.  

 

Det fick inte finnas 

misstanke om 

pågående 

demensutveckling. 

 

Kvalitativa intervjuer 

utfördes där kvinnorna 

ombads berätta om deras 

upplevelser av depression  

En uppföljande intervju 

utfördes med tre av 

kvinnorna, som en 

fördjupning av tidigare 

intervju. De andra två 

kvinnornas intervjuer 

bedömdes kompletta efter 

första intervjutillfället.  

 

Sammanlagt åtta intervjuer 

på cirka två timmar vardera 

spelades in och 

transkriberades ordagrant, 

utom i två fall där 

anteckningar fördes i direkt 

anslutning till intervjun. 

 

Fenomenologisk 

analysmetod. 

 

Kvinnorna beskrev 

depression som ett svårt 

lidande som påverkade 

deras relation och tillit 

till sig själva, till andra 

människor och de 

möjligheter livet 

erbjuder. Depressionen 

inkluderade kvinnornas 

hela livsvärld. 

Depression beskrevs 

som ett 

multidimensionellt 

samspel mellan 

psykiska, fysiska, sociala 

och existentiella faktorer 

där tidigare upplevelser 

sammanfogades med 

kvinnornas nuvarande 

situation. 

 

Depressionen upplevdes 

som ett hot och i sin 

djupaste form som 

outhärdlig.  

 

Ja. 

 

Etiskt 

tillstånd 

finns. 
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Författare, År, 

Tidsskrift, Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Godkänd kvalitet, 

Etik 

 

Holm, A-L., 

Lyberg, A., 

Lassenius, E., 

Severinsson, E., 

Berggren, I. 

(2013) 

 

Issues in Mental 

Health Nursing 

32, 757-764 

 

Norge 

 

 

Older Persons’ 

Lived 

Experiences of 

Depression and 

Self-

Management 

 

Undersöka och 

öka förståelsen 

för äldre 

personers 

upplevelse av 

depression och 

egenvård. 

 

29 personer 

rekryterades 

med hjälp av 

strategiskt urval. 

Deltagarna var 

personer över 60 

år som 

diagnostiserats 

med depression. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

varade 1-2 timmar. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. 

Deltagarna fick välja 

plats för intervju- 

tillfället: ett kontor, 

en psykiatrisk klinik 

eller hans/hennes 

hem.  

 

Under intervjun 

fördes en dialog där 

deltagarna 

uppmuntrades till att 

berätta om sina 

upplevelser av 

depression och hur 

sjukdomen 

påverkade deras 

dagliga liv med fokus 

på egenvård. 

 

Hermeneutisk 

analysmetod. 

 

Resultatet 

redovisades i 

form av teman 

som framkom i 

den 

hermeneutiska 

tolkningen. 

Huvudtema: 

relationer och 

samhörighet. 

Subteman:  

1. Känslan av att 

bära en ryggsäck  

2. Gå på äggskal 

3. Hålla i tyglarna 

4. Avstånds-

tagande – förlust 

av samhörighet. 

 

Ja. 

 

Etiskt tillstånd 

finns. 

 

Etisk diskussion. 
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Författare, År, 

Tidsskrift, Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Godkänd kvalitet, 

Etik 

 

Ragan, M., Kane, 

C. F. 

(2010) 

 

Archives of 

Psychiatric 

Nursing 

24 (6), 408-417 

 

USA 

 

Meaningful Lives: 

Elders in 

Treatment for 

Depression 

 

Skapa förståelse 

för upplevelsen 

av depression 

hos äldre 

personer för att 

öka kunskapen 

kring fenomenet 

och förbättra 

behandlings-

strategier. 

 

Strategiskt urval 

av 20 personer, 

kvinnor och män 

över 60 år, som 

behandlades 

både med 

psykoterapi och 

antidepressiva 

läkemedel.  

Deltagarna 

informerades och 

tillfrågades om 

medverkan i 

studien när de 

kom för 

behandling.  

 

Kvalitativa 

intervjuer med 

öppna frågor 

där berättelser 

och upplevelser 

om deltagarnas 

dagliga liv 

efterfrågades. 

Intervjuerna 

hölls i 

anslutning till 

deltagarnas 

schemalagda 

besök för 

behandling. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades 

och 

analyserades. 

 

Fenomenologisk 

analysmetod. 

 

Deltagarnas 

upplevelser 

porträtterades som 

en väv av känslor, 

observationer, 

föreställningar, 

svar på livets 

utmaningar, 

glädjeämnen och 

sorger. Sex teman 

formades: 

1. Självständighet 

2. Andlighet 

3. Familje-

relationer 

4. Depression 

5. Samsjuklighet 

6. Motivation 

 

 

 

 

Ja. 

 

Etiskt tillstånd 

finns. 
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Författare, År, 

Tidsskrift, Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Godkänd 

kvalitet, 

Etik 

 

Ward, E. C., 

Mengesha, M., 

Issa, F. 

(2014) 

 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

21, 46-59 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

Older African 

American 

women’s 

lived 

experience 

with 

depression 

and coping 

behaviours 

 

Undersöka äldre 

afroamerikanska 

kvinnors 

upplevelser av 

depression och 

copingstrategier. 

 

Metod: För att nå ut till 

deltagarna: Flyers vid 

afroamerikanska kyrkor, 

aktivitetshus, annonser i 

en lokal tidning samt en 

snöbollsmetod där 

deltagarna ombads 

informera andra kvinnor 

om studien. 

 

Inklusionskriterier: 

afroamerikanska kvinnor 

över 60 år med 16 poäng 

eller mer på en 

depressionsskala (CES-

D). 

 

25 lämpliga kvinnor 

valdes ut. 10 valdes 

sedan bort då de inte 

uppfyllde 

inklusionskriterierna. Två 

föll bort innan 

datainsamlingen var 

komplett. Kvar blev 13 

kvinnor. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

designade för att 

få svar på 

kvinnornas 

upplevelser av 

depression. 

Intervjuerna 

varade 60-75 

minuter. 

 

Intervjuerna 

bandades och 

transkriberades. 

 

Fenomenologisk 

analysmetod. 

 

Kvinnorna såg inte 

depression som en 

sjukdom utan som 

en normal reaktion 

på svåra 

livssituationer. 

Detta bidrog till att 

kvinnorna inte 

tyckte det var 

nödvändigt att söka 

professionell hjälp 

för sin depression. 

 

Ja. 

 

Etiskt 

tillstånd 

finns. 

 


