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Sammanfattning    

Depression är en vanlig psykisk sjukdom som drabbar många äldre människor. Att bli 

deprimerad innebär ofta att livet känns tungt, mörkt och meningslöst. De symtom som 

framträder vid depression hos en äldre person är inte alltid lika klart avgränsade. 

Sjuksköterskors kunskap kring den äldre personen med depression har enligt forskning 

visat sig vara ett eftersatt område. Syftet är att belysa den äldre människans upplevelse 

av sin depression, samt vilka problem detta innebär i vardagen. Metoden bygger på en 

litteratur studie med kvalitativa och kvantitativa artiklar. I resultatet framkommer tre 

teman; upplevelser av skuld och skam, rädsla och ensamhet. Skuld och skam visade sig 

ha betydelse för de äldres självbild och självkänsla. De äldres strävan efter att dölja sin 

skam blev konsekvenserna av att det emotionella lidandet accepterades.  Rädslor som 

fanns kring sjukdomen var något som alltid var närvarande hos de äldre. För att bryta 

sig ur depressionen var de äldre tvungna att möta och hantera dessa rädslor. 

Upplevelsen av ensamhet för de äldre påverkar deras livsvärld och det i sin tur leder till 

ökade depressionsbesvär. Slutsatsen är att de äldre med depression lever med ett 

ständigt genomgående sjukdomslidande. Fynden från denna studie ger oss en djupare 

förståelse för hur det är att leva med depression. Sannolikt kan ökad kunskap och 

förståelse hos vårdpersonal minska stigmatisering av denna patientgrupp.   

           

Nyckelord: Depression, upplevelse, äldre 
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 INLEDNING 

Åldrandet kan för många medföra försämrad hälsa vilket i sin tur kan leda till 

depression. Att bli deprimerad känns för det mesta tungt, mörkt och meningslöst. Enligt 

socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010) tillhör depression vår tids folksjukdom, 

vilket medför stort lidande för den drabbade. Forskning visar på att sjuksköterskors 

kunskap i ämnet är begränsat. Vi upplever det otillfredsställande att äldre mår dåligt 

samt att deras psykiska ohälsa inte alltid uppmärksammas. Vår erfarenhet säger oss att 

äldre med depression är en lågt prioriterad grupp. Enligt forskning är det väl känt att 

kognitiva störningar underdiagnostiserats hos den äldre människan. Vidare visar det sig 

enligt Gottfries och Karlsson (2001) att det finns misstankar om att äldre människor är 

underbehandlade.  De äldre söker sjukvård för åkommor som inte är av psykisk karaktär 

varpå depression ibland missas. Depression hos äldre kan vara svårupptäckt, då 

symtomen döljs i andra symtom (Karlsson, 2009). Det är därför viktigt att lyfta fram 

den äldre generationen, och belysa deras upplevelser. Enligt folkhälsoinstitutet (2003) 

visar det sig att även i hög ålder kan de äldre förbättra sin livskvalitet och minska och 

fördröja behov av samhällets omsorg och vård. Vår uppfattning är att det är viktigt att 

arbeta för att öka kunskapen och förståelsen om den äldre personens upplevelser av 

depression. Vi hoppas och tror att ökad kunskap och förståelse kan minska 

stigmatisering av denna patientgrupp.    
 

 

BAKGRUND 

I Sverige och i de flesta övriga länder i världen visar det sig att den äldre befolkningen 

åldras, det vill säga att livslängden ökar. År 2020 kommer omkring två miljoner 

personer över sextiofem år bo inom Sveriges gränser (Svensk psykiatrisk förening, 

2000). Dagens definition av äldre är att personen uppnått sextiofem års ålder (Dahlberg, 

Segersten, Nyström, Suserud, Fagerberg, 2003). Fenomen som vi idag uppfattar som 

psykisk sjukdom enligt en medicinsk angelägenhet har inte alltid varit självklart. Hur 

psykisk ohälsa förklaras och uppfattas har sett olika ut under olika tider och i olika 

samhällen (Åsberg & Agerberg, 2009). I bakgrunden kommer förekomst av depression, 

symtom, orsak och behandling att beskrivas. Vid en depression så förändras vår 

livsvärld vilket kommer att belysas i bakgrunden, då det är upplevelsen som är i fokus 

vid ett livsvärdsperspektiv.  

 

 

FÖREKOMST AV DEPRESSION 

 
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2004) räknar med att depression är 

den fjärde vanligaste sjukdomen i världen och beräknas bli en allt viktigare orsak till 

ohälsa under de kommande 20 åren. De räknar med att fem procent av befolkningen 

någon gång i livet drabbas av en depression. Efter sextiofem års ålder är risken fyra 

gånger större att drabbas av en depression, än hos yngre personer. Karlson (2009) menar 

att den biologiska åldrandefasen blir märkbar vid sextiofem till sjuttio års ålder. 

Normala åldersförändringar påverkar kognitiva eller emotionella funktioner i mindre 

utsträckning, men gör hjärnan mera sårbar och ökar risken för att drabbas av psykisk 

sjukdom. Larsson (2003) hävdar att ordet depression används i en rad olika 

sammanhang och kan ha olika betydelse. De betecknar inte bara en psykisk sjukdom 

utan används också för att beteckna en normal emotion - en känsla av nedstämdhet eller 
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sorgsenhet. Risken för att utveckla en depression stiger med åldern och är vanligare hos 

patienter med kroniska sjukdomar. Karlsson (2009) hävdar att dödligheten fördubblas 

om den äldre personen drabbas av en depression. Den äldre människan är oftast mera 

sårbar och sjukdomstillståndet är inte alltid lika klart avgränsat som hos yngre. Enligt 

Conwell (2002) visar studier på att depression är den viktigaste bakomliggande faktorn 

vid suicid hos personer i hög ålder. Enligt socialstyrelsen (2008) är forskning av den 

äldre personens upplevelser av att leva med depression sparsamt undersökt. Nationella 

strategier eftersträvas för ett bättre omhändertagande av denna sårbara och utsatta 

grupp. Den generella synen på åldrandet och brist på samverkan är en trolig orsak till 

bristen på att forskningen är eftersatt. 

 

 

ORSAK OCH SYMTOM 
 

Orsaken till att äldre blir deprimerade beror i huvudsak på två saker, dels att hjärnans 

funktioner på grund av åldrande och sjukdom kan vara störda och dels kan den 

psykosociala situationen vara svår. Sjukdom, ensamhet och dödsfall kan vara orsaker 

som upplevs som svåra (Wasserman, 2003). I hjärnan finns så kallade signalsubstanser 

som förmedlar budskap mellan hjärnans olika celler. När vi åldras minskar halterna av 

dessa ämnen i hjärnan. I och med åldrandet utsätts kroppen för en rad olika 

stressfaktorer som i sin tur kan utlösa depression. Det kan vara dödsfall i familjen, 

isolering, ekonomiska bekymmer och rädsla för döden, även kroppsliga sjukdomar som 

ex smärta o nedsatt hörsel kan utlösa depression. Vissa mediciner, biverkningar av 

mediciner och kombinationer av mediciner kan vara utlösande faktorer för att utveckla 

depression (SBU, 2004). 

 

Enligt Iliffe (2009) studie visar det sig att äldre människor tror att depression kan bero 

på stress och ärftlighet. Kraaij (2001) kom fram till att äldre personer med positiv 

omvärdering hade mindre depressionssymtom. Det var inte alla äldre som utvecklade 

emotionella problem, vissa av de äldre kunde hantera stressande upplevelser. 

 

Symtom vid depression hos äldre är inte alltid lika klart avgränsat som hos yngre 

personer. Sänkt stämningsläge ses inte alltid utan andra symtom kan dominera bilden 

(Karlsson, 2009). I studier framkommer det att de äldre personerna, deras anhöriga och 

även sjuksköterskor antar att det normala åldrandet innebär att de skall lida av vissa 

krämpor, då de tror att symtomen de äldre har tillhör det normala åldrandet (Burroughs 

et al., 2006; Gottfries & Karlsson, 2001; Waugh, 2006).  I en annan studie av Leff och 

Warner (2007) visar de på att människor i allmänhet avskärmar sig från personer med 

psykisk sjukdom, vilket i sin tur leder till segregering och ökad social isolering. 

 

Symtom på depression hos äldre kan vara svåra att finna, då de ofta är diffusa eller döljs 

av andra kroppsliga problem, exempel är viktminskning och sömnsvårigheter. Larsson 

(2003) talar om en ”maskerad depression”, vilket innebär en depression som har 

dominanta somatiska inslag. I medicinska sammanhang används ordet depression för att 

beteckna ett syndrom, det vill säga en samling av symtom (SBU, 2004). I Sverige 

används de psykiatriska diagnossystemen DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders) och ICD-10 (International Classification of Diseases) för att 

diagnostisera psykiska sjukdomar (Herlofsson 2009). Kriterierna för depression enligt 

ICD 10 är: nedstämdhet, förlust av intresse, energiförlust, ökad uttröttbarhet, minskat 

självförtroende, skuldkänslor, självmordstankar, kognitiva störningar, 

koncentrationsstörning, psykomotorisk hämning eller agitation, sömnstörning och 
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aptitstörning (Socialstyrelsen, 2011). 

 

 

BEHANDLING AV DEPRESSION 
 

Det är svårt att hitta kriterier som är anpassade för personer vid diagnostik i hög ålder 

med depression. Målsättning med behandlingen är att normalisera stämningsläget och 

förhindra återfall. Studier av nyare slag om läkemedel till den äldre befolkningen saknas 

i stort. Behandlingsrekommendationerna baseras därför på klinisk erfarenhet. 

Läkemedelsbehandling är dock effektiv vid behandling av depression hos äldre. Det är 

viktigt att tänka på att de äldre personerna återfaller lättare än yngre. Samtalsterapi är ett 

bra komplement till medicinering. Ibland kan en depression inte behandlas 

framgångsrikt. Det viktigaste då är att plågsamma symtom som ångest eller sänkt 

stämningsläge normaliseras (Karlsson, 2009). Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall 

vården alltid ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet, målet är en god vård på lika villkor för hela befolkningen (HSL, 

SFS 1 982:763). Socialstyrelsen (2010) pekar på några etiska synpunkter då det kan 

vara svårt för den enskilda människan. Personen kan uppleva att den är i 

beroendeställning till vårdpersonal. Självmordstankar kan leda till att personer inte vill 

delta i behandling som enligt hälso- och sjukvården är vetenskaplig och beprövad 

erfarenhet.  

 

Många människor har en bestämd uppfattning om vad en psykisk sjukdom är och hur 

den skall behandlas, som inte alltid är sakligt grundad (Åsberg & Agerberg, 2009). 

Negativa och fördomsfulla inställningar till psykisk sjukdom kan försvåra 

behandlingen. Det kan leda till att personer inte söker vård eller är mottaglig för rätt 

behandling. Vilket inte är så konstigt då psykiatrins innehåll oftast handlar om sådant 

som är centralt för alla människor. Hur de känner och uppfattar omvärlden och hur de 

kommunicerar med andra människor (Dahlberg et al., 2003).  

 

SJUKSKÖTERSKORS KUNSKAPSOMRÅDE 

 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs 

sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Enligt kompetensbeskrivningen skall en 

helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt genomsyra hela sjuksköterskans verksamhet. 

Värdegrunden skall vila på en humanistisk människosyn. Omsorg om och respekt för de 

äldres autonomi, integritet och värdighet betonas, liksom de äldres rätt till delaktighet 

och begriplig information (socialstyrelsen, 2005).  

 

Burroughs et al., (2006) kom i sin studie fram till att sjuksköterskors kunskap om 

depression bland äldre var ett problem. Sjuksköterskorna normaliserade den äldres 

problem och hänvisade till andra yrkeskategorier som kunde hantera problemen. Den 

äldre blev inte tillfrågad om behandling och vissa symtom som exempelvis ångest blev 

negligerat.  

 

En studie gjord av Forsman (2011) visar på att sjuksköterskor använder sig av 

begränsad forskningsbaserad kunskap i sitt omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor bör vara 

medvetet reflekterande kring den kunskap som tillämpas. Forskningsbaserad vård som 

är en del av den evidensbaserade vården, ska säkerställa en god kvalitet. Nolin (2008) 

påpekar att sjuksköterskan är autonom i sin yrkesutövning och arbetar samtidigt i ett 
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sammanhang där andra yrken och professioner är viktiga för att vården ska kunna 

tillgodose de äldres behov. 

 

Alla sjuksköterskor är bärare av det egna kunskapsområdet omvårdnad. Detta innebär 

att alla sjuksköterskor har ansvar att bidra till kontinuerlig utveckling och 

kvalitetsförbättring samt till forskning. Det är med hjälp av denna kunskap som de 

äldres och närståendes rätt till självbestämmande och trygghet kan tillgodoses 

(socialstyrelsen, 2005).  

 

Socialstyrelsen (2010) pekar på att för att kunna utföra en god omvårdnad så krävs det 

att vårdpersonalen har kunskap om de olika behandlingarna som ges. Vårdpersonalen 

behöver också ha kunskap och förmåga att se hur det är för de äldre som vårdas. De 

behöver kunna se vad hälsa och välbefinnande betyder för de äldre. Vårdandet bygger 

på insikten om hur sjukdomen påverkar upplevelser av samanhang och mening för den 

äldre individen och hur det påverkar deras vardag (Dahlberg & Segersten, 2010). 

 

 

LIVSVÄRLDSPERSPEKTIV UTIFRÅN ÄLDRE 

 
Livsvärlden är ett perspektiv inom vårdvetenskapen som fokuserar på hur patienten 

upplever sitt lidande, sin hälsa, sitt välbefinnande eller sin vård. Med ett 

livsvärdsperspektiv ses varje äldre patient som en unik person, vilket bland annat kan 

innebära hur en depression upplevs. Livsvärldsperspektivet kan endast förstås utifrån 

personens egna subjektiva upplevelser. De svårigheter som möter de äldre är 

exempelvis sjukdom, och närståendes dödsfall vilket påverkar upplevelsen av 

ålderdomen. Det kan innebära att den äldre ställs utanför gemenskap som arbetslivet har 

inneburit. Livsvärlden förändras och den roll och position som de haft kan förändras.  

Patientens berättelse kan ge perspektiv på vad som ger ett välbefinnande. Genom att 

arbeta utifrån livsväldsperspektivet försöker vårdaren förstå patientens tillvaro så som 

personen själv förstår den (Dahlberg et al., 2003).  

 

Enligt Orem (2000) så uppstår en brist som leder till behov av professionell omvårdnad 

när en individ av någon anledning inte klarar sin egenvård. Egenvård har som syfte att 

bevara hälsa, liv och välbefinnande. Hälsa har en central betydelse och är alltid målet 

för omvårdnaden vid äldre. När hälsan störs av sjukdom eller annat lidande söker den 

äldre ofta vård i avsikt att behålla eller återfå hälsa (Dahlberg & Segersten, 2010). I dag 

kan patienter få motion på recept från läkare vilket kan hjälpa äldre att motionera mera 

istället för att medicinera sig till en bättre hälsa. Valet av aktivitetsform är inte det mest 

centrala när det gäller effekter på psykiskt välbefinnande hos äldre, utan att de flesta 

former av motion har positiva effekter så länge motionen genomförs regelbundet 

(Lindwall, 2006). I en studie gjord av Alpass och Neville (2003) framkom att män som 

hade en sämre hälsa hade större grad av depressionssymtom. Vårdandet bör vara inriktat 

på att stärka individens hälsa och öka möjligheterna för välbefinnande. Sjuksköterskans 

roll blir då att stärka den äldre så den klarar sig själv (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Blach och Boldrups (2009) studie visar på att stöd efter utskrivning från sjukhus är 

mycket viktigt, för att personerna ska få en meningsfull vardag och förhindra återfall i 

depressionen. Det visar sig att utskrivningen från sjukhus blir bättre om patienterna är 

väl förberedda och om de får ökat stöd och hjälp när de kommer hem. Sjuksköterskans 

viktigaste arbete vid omvårdnad av äldre är att skapa trygghet och tillit, samt att vara 

lyhörd. Genom en vårdande relation kan sjuksköterskan möta den äldre. Varje 
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sjuksköterska kan lindra den äldres lidande och genom en vårdande relation öka dennes 

välbefinnande (Dahlberg et al., 2003).  

 

 

PROBLEMFORMULERING  

 
Risken för att utveckla en depression stiger med ökad ålder. Forskning visar på att 

sjuksköterskors kunskap kring depression hos äldre är eftersatt, vilket kan leda till att de 

äldre inte får den vård och omsorg som de har behov av. Symtom som ångest hos äldre 

kan bli negligerad och det kan i sin tur leda till ett vårdlidande. Det åligger alla 

sjuksköterskor att ge en god vård på lika villkor. För att sjuksköterskor skall kunna 

bedriva en god omvårdnad på lika villkor behöver de äldres upplevelse av depression 

medvetandegöras och diskuteras.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa den äldres upplevelse av sin depression, samt vilka problem de 

innebär i vardagen. 

 

 

METOD 

Metoden som användes för denna studie är en litteraturstudie.  Enligt Axelsson (2008) 

är en litteraturstudie lämplig för att ge en överblick på ett avgränsat område. Resultatet 

är baserat på både kvantitativa och kvalitativa artiklar.  

 

 

Litteratursökning 

 
Sökningen gjordes via databaserna Cinahl, Pubmed, Medline och Summon. Sökordet 

depression gav över 200 000 träffar vilket gjorde att andra sökord fick inkluderas och på 

så sätt minskades antalet träffar. Sökorden som användes var: depression, older people, 

age, elderly, experience, mental health, daily living. De användes i olika kombinationer 

med varandra och i AB (abstract) för att få fram artiklar som är relevanta för syftet. 

Inklusionskriterierna var att alla artiklar skulle vara vetenskapliga och handla om äldre 

människors upplevelse av depression. För att få fram att artiklarna var vetenskapliga 

användes Peer reviewed. Sökningen begränsades från år 2000- 2011 för att få tillgång 

till så aktuell forskning som möjligt. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och eller 

Svenska. De artiklar som var på andra språk valdes bort. Tre artiklar av intresse fick 

beställas via biblioteket i Borås, då de inte fanns tillgängliga i fulltext. Både studier med 

kvalitativ och kvantitativa ansatser söktes då patienternas upplevelser kan studeras 

utifrån intervjuer och enkäter. Efter att ha funnit titlar som verkade intressanta utifrån 

syftet, lästes abstracts för att finna relevanta artiklar. Flera studier valdes bort då de 

belyser upplevelsen av depression ur ett somatiskt perspektiv ex smärta, demens, cancer 

med mera. Studier som också valde bort var artiklar som var skrivna ur ett medicinskt 

perspektiv. Till slut hittades elva artiklar som belyste det område som skulle studeras 

och som var relevanta till syftet. Två artiklar som verkade relevanta utifrån titel och 
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abstract lästes vid ett flertal tillfällen, men valdes bort efter granskning då de inte 

motsvarar syftet. Efter granskningen av artiklarna återstod nio artiklar som motsvarade 

syftet. Översikt över hur artikelsökning gjordes, se bilaga 1. 

 

Analys 
 

Analysen av artiklarna genomfördes enligt Fribergs (2006) presentation av Evans 

(2003) modell, vilket innebär att artiklarna granskas och bearbetas i fyra steg. 

Analysarbetet startade med att artiklarna lästes igenom ett flertal gånger av båda 

författarna var för sig för att få en uppfattning av artiklarnas innehåll. Därefter lästes 

artiklarna utifrån syftet. Sedan fortsattes i steg två med att identifiera de viktigaste 

delarna, de så kallade nyckelfynden i respektive artikel så de svarar upp mot uppsatsens 

syfte. Därefter fokuserades på artiklarnas resultat. Nyckelfynd togs ut med hjälp av 

färgmarkeringar. I steg tre sammanfattades alla studiernas resultat för att hitta skillnader 

och likheter mellan de utvalda artiklarna. I fjärde och sista steget sammanställdes 

likheterna och då skapades tre teman.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet bygger på analys av nio artiklar. Vid analysen framkommer slutligen tre 

teman. 

 

Teman 

Upplevelser av skuld/skam 

Upplevelser av rädsla 

Upplevelser av ensamhet 

 

 

Upplevelser av skuld/skam 

 
Ett gemensamt drag i flera studier var att deltagarna beskriver en känsla av skuld och 

skam. Upplevelsen av skuld och skam visade sig ha betydelse för den äldres självbild 

och självkänsla. Den äldres strävan att dölja sin skam blev konsekvenserna av att det 

emotionella lidandet accepterades. Den psykiska sjukdomen upplevdes som skamfull 

och som en svår upplevelse genom att den äldre behöver be om hjälp. De äldre 

beskriver att de känner sig mindre värda när de inte klara sig själva. De äldre beskriver 

också att när de känner sig behövda, exempelvis som att vara barnvakt, hjälpa någon 

annan då minskar depressionssymtomen (Hedelin & Jonsson, 2003; Conner et al. 2010; 

Traynor, 2005; Allans & Dixon, 2009; Black, Withe & Hannum, 2007).  

 

Livsvärden påverkas genom att de äldre känner skuld och skam över sin sjukdom. Det i 

sin tur leder till att personerna undviker vissa saker. I flera studier beskriver de äldre att 

de undviker att berätta om sin sjukdom. Detta kunde bero på flera olika faktorer varav 

skam och skuld var en orsak. Konsekvenserna av att berätta om sin sjukdom kunde leda 

till misstolkningar. De äldre undviker att berätta då de upplever det smärtsamt att 

förklara sig. De beskriver att andra inte uppfattar dem som sjuka, det syns inte utanpå 

att de inte mår bra. Att hålla depressionen för sig själva och inte visa något utåt, visar 

sig ge mindre upplevelse av skuld och skam. Livsvärden hur de upplever värden 

förändras genom att de blir känsliga för hur andra uppfattar dem (Allans & Dixon, 2009; 
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Conner et.al. 2010; Hedelin & Jonsson, 2003; Traynor, 2005).  

 

Tidigare negativa erfarenheter påverkar de äldre och leder till skuldkänslor. Negativa 

händelser kunde bero på hur de blev bemötta av andra i samband med att de berättade 

om sin sjukdom. De äldre beskrev att de känner mer oro, skuld och skam och det var 

något de trodde skulle tillhöra vardagen. Skammen orsakar svårigheter för de äldre i det 

dagliga livet. Den kan ge en känsla av att vara annorlunda och som resulterar i att de 

äldre drar sig undan. Att uppleva sig som värdelös kom av att äldre värderade sig själva 

utifrån vad de ansåg och trodde andra tänkte om dem. Deltagarnas självbild förändrades 

av den upplevda skammen. Känslor av låg självkänsla gjorde deltagarna känsligare för 

hur andra uppfattade dem. De beskriver även att de upplever sig för gamla för att få 

hjälp. De äldre beskriver att det var svårt att orka som tidigare, vilket ibland leder till en 

besvikelse hos dem själva. De beskriver även att deras ålder gör att de inte klarar saker 

som tidigare, vilket de äldre trodde skulle tillhörde det normala åldrandet. Tillit, 

förtroende och personlighet påverkar hur de känner sig.  Hur de äldre hanterar 

förändringar och svåra saker i livet, visar sig vara avgörande längre fram. 

Depressionssymtomen blir mindre när de äldre känner sig uppskattad och behövda, i 

jämförelse med när de inte känner sig behövda och uppskattade. Viktigt var också att 

anpassa sig till ålderdomen, att finna mening i livet. Det var viktigt att känna sig nöjda, 

trots att de äldre var svaga och inte klarar av saker som tidigare.  (Black, White & 

Hannum, 2007; Conner’s et.al. 2010; Hedelin & Jonsson, 2003; Kraaij & De Wilde, 

2001; Traynors, 2005). 

    

De äldre kvinnorna i en studie beskriver att de känner skam över att inte ha någon att 

dela sina besvär med, en känsla av värdelöshet som relateras till svårigheter under livet 

med förluster av till exempel egna förmågor och förluster av relationer.  De äldre talar 

även om depression som en levd erfarenhet som präglas av en uppfattning att 

känslomässig, psykisk eller fysisk styrka som avtar på grund av svårigheter som uppstår 

under ett långt liv. Depressiva symptom bör förebyggas genom personligt ansvar. 

Vidare visar det sig att kvinnorna trodde att det var deras ansvar att återta styrka med 

hjälp av personliga egenskaper, möjligheter och talanger som de hade (Blacks, Withe & 

Hannum, 2007). 

 

 

Upplevelser av rädsla 
 

Rädslor som fanns kring sjukdomen var något som alltid var närvarande och för att 

bryta sig ur depressionen var de tvungna att möta och hantera dessa rädslor. De äldre 

beskriver att de ofta känner sig rädda för att inte ta sig ur sin depression och för att 

insjukna igen. Att missförstås vid berättelse av sin sjukdom var något som också leder 

till rädsla. De beskriver att de lever med en känsla av att andra människor skall 

misstolka dem som tokiga, farliga och svaga om de berättar om sin sjukdom. 

Konsekvenserna som följer av att erkänna en psykisk sjukdom, gör att de väljer att inte 

berätta att de är sjuka. Att berätta om sina problem kan leda till att andra människor 

behandlar dem annorlunda. Rädslan kan ha sin grund i tidigare, negativa erfarenheter.  

Att aldrig bli frisk var en rädsla som deltagarna alltid hade med sig.  Livsvärden 

påverkas genom att deltagarna lever i en ständig rädsla över olika saker som att 

missförstås över sjukdomen och vad den gör med dem (Conners et.al. 2010; Hedelins & 

Jonsson, 2003; Allan & Dixon, 2009) 

 

Brist på information om depression, psykisk hälsa och behandling, leder till rädsla som i 
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sin tur leder det till att de äldre inte söker vård och behandling. Hinder som gjorde att de 

äldre inte ville söka hjälp var brist av tro på behandling, bristande på tillgång till 

behandling och åldersdiskriminering. Bristen på kunskap angående psykisk sjukdom 

gjorde personerna rädda att söka vård. De uppfattande sina symtom som något som kom 

med åldern, något som var normalt. De var rädda för att de inte skulle få rätt behandling 

och de misstrodde behandlingarna. Den äldre la sin tilltro till gud, bad och pratade med 

gud för att få stöd och hjälp (Conner et.al., 2010). 

 

Rädsla för att depressionen skulle förvärras, på grund av förtvivlan och att inte ha 

kontroll på sina känslor var något som de äldre beskriver. De äldre beskriver en känsla 

av rädsla för det okända och hur kroppen skulle förändras med depressionen (Allans & 

Dixons, 2009).   

     

Tidigare negativa händelser i livet påverkar förmågan de har att hantera sina problem, 

som djup sårbarhet och personlig förolämpning. Detta förstärker känslor av att vara 

värdelös och underlägsen, vilket i sin tur kunde leda till rädsla för hur de skall klara av 

att hantera sitt liv. Flera negativa händelser i livet som ekonomiska problem, sorg eller 

allvarlig sjukdom gav mera depressionssymtom (Black, Withe & Hannum, 2007; Kraaij 

& De Wilde, 2001). Hedelin & Jonsson (2003) visar i sin undersökning att upplevelsen 

av att känna sig svag, eländig och värdelös leder till att de upplever livet som 

meningslöst. De äldre beskriver att de inte orka ta sig för saker och det i sin tur leder till 

rädsla.  

 

 

Upplevelser av ensamhet 
 

I flera studier visar det sig finnas ett klart samband mellan upplevd ensamhet och 

depressionssymtom. Upplevelsen av ensamhet påverkar de äldres livsvärld. Personer 

som upplever sig ensamma, visade sig uppleva mer och tyngre depressionssymtom. De 

äldre beskriver att ensamhet hos de äldre med depression ses ibland som en normal och 

naturlig del av åldrandet. Oförmåga att söka kontakt med andra människor var en 

bidragande orsak till ensamhet och isolering. Orsaken till att de var ensamma kan bero 

på olika faktorer som, att de inte orkar hälsa på vänner som tidigare, förlust av vänner 

vid ålderdom, oförmåga att söka kontakt och hälsoproblem var några orsaker som 

deltagarna tog upp. Ibland kan det handla om ett resultat av egna beslut, där ett aktivt 

val resulterar i ensamhet och isolering. Människor som upplever mer gemenskap är 

mindre ensamma och de har mindre depressionssymtom. Studierna visar på ett samband 

mellan ensamhet, depressiva symtom och upplevd gemenskap (Adams, Sanders & 

Auth, 2004; Allans & Dixon, 2009; Alpass & Neville, 2003; Tiikkainen och Heikkinen, 

2004; Traynors, 2005).  

 

I Tiikkainen och Heikkinen (2004) studie visar det sig finnas ett samband mellan 

kvinnors depressionssymtom och effekt på ensamheten de upplever. Äldre kvinnor som 

upplever mer gemenskap är mindre ensamma och de har mindre depressionssymtom.  

Detta visade sig förekomma hos kvinnor, men det förekom inte i studien hos män. I 

motsats till föregående studie visade Alpass och Nevilles (2003) studie att män som 

känner sig ensamma lider av svårare depressionssymtom. Det visar sig även i studien att 

äldre mäns inkomst, utbildning och deras relationer påverkar dem. När det hade en bra 

relation så upplevde de sig mindre deprimerade. 

 

I Adams, Sanders och Auth (2003) studie ser de att män har en tendens att uttrycka färre 
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symtom av depression eller ensamhet än vad kvinnor gör. Av de som upplevde störst 

ensamhet var 55 % inte deprimerade och 45 % var deprimerade(n=150). Liksom de som 

var deprimerade var 40 % bland de mest ensamma. Studien visar på att de äldre som var 

ensamma upplevde svårare depressionssymtom. Av de personer som upplevde sig 

ensamma visade det sig att de upplevde svårare depressions symtom.  

 

 

DISKUSSION  

Metod diskussion 

 
Vi beslutade oss för att göra en litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar. En 

fördel med litteraturstudie är att undersöka och få en överblick över ett begränsat 

forskningsområde (Axelsson, 2008). Via en litteraturstudie så lär vi oss vad det innebär 

att söka ny kunskap, hur kunskap kan värderas och även hur kunskap sammanställs på 

ett för problemet adekvat sätt. Denna kunskap behövs för att kunna utveckla den egna 

professionen. Det finns mycket skrivet om depression men preciserar vi sökningen av 

artiklar till upplevelser är utbudet inte lika stort, vilket även socialstyrelsen (2008) 

påpekar. Sökningarna i de olika databaserna visar på en begränsad mängd forskning om 

detta ämne. Flera av artiklarna vi hittade inriktar sig på depression utifrån en sjukdom 

eller olika typer av behandlingsmetoder. De artiklar som handlar om somatisk sjukdom 

och depression valdes bort utan att vi analyserat dem. Det hade kanske varit värdefullt 

att inkludera dessa artiklar för att få fler studier som ligger till grund för analysen. Det 

är dock möjligt att resultatet skulle ha blivit annorlunda om vi valt att ha med dessa 

artiklar i resultatet. 

 

Vi använde oss av både kvalitativa och kvantitativa artiklar i uppsatsen. De kvalitativa 

artiklarna visar sig dock utifrån studiens syfte ge större inblick och kunskap då de mer 

på djupet belyste den deprimerade personens tankar, känslor, och upplevelser än vad de 

kvantitativa artiklarna gjorde. Det hade varit önskvärt att ha flera kvalitativa artiklar 

som grund för analysen.  Det är troligt att intressant material har funnits om sökningarna 

hade sträckt sig längre bak i tiden. Vi ansåg det dock viktigt att få så aktuell forskning 

som möjligt. 

 

I de kvantitativa artiklarna studerade de upplevd ensamhet i sammanhanget relaterat till 

upplevda depressionssymtom. De kvalitativa studierna var mer specifika och undersökte 

upplevelser av hur det är att leva med depression. Det hade kanske varit bättre att i 

denna studie enbart studera de kvalitativa. Vi upplever dock att de kvantitativa 

artiklarna belyser ett vårdvetenskapligt fenomen som upplevd ensamhet. Artiklarna 

ansågs ändå vara värdefulla och ge relevant kunskap till resultatet. 

 

Artiklarna var spridda geografiskt från flera olika delar av världen, Nya Zeeland, USA, 

Holland, Storbritannien, Finland och Sverige vilket är positivt och ger ett internationellt 

perspektiv. Ingen av artiklarna är gjorda i ett u-land. Vi tycker dock att studier gjorda 

från västerländska kulturer är en fördel då det blir mer intressant att diskutera resultatet 

mot svenska förhållanden. De artiklar vi valde var skrivna på engelska. Detta kan ha 

resulterat i att relevanta artiklar skrivna på annat språk kan ha missats. 

 

Arbetet med att analysera artiklarna var spännande och intressant, vi hittade många 

likheter i artiklarna. I början av arbetet hade vi flera teman som vi tillslut bröt ner till tre 
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stycken, rubrikerna på temana ändrades flera gånger för att till slut bli skuld/skam, 

rädsla och ensamhet. I vissa fall fanns det svårigheter att sortera materialet, då temana 

kunde vara svåra att särskilja då skuld/skam, rädsla och ensamhet påverkar och till viss 

del går in i varandra.  

 

Kvaliteten på artiklarna varierar dock då en artikel innehöll ex bara fyra intervjuer. I 

Kraaij & De Wildes (2001) studie var svarsfrekvensen bara 28 %. Trots den låga 

svarsfrekvensen fanns inga indikationer på att personer som var deprimerade var mindre 

villiga att delta i studien. Detta kan ha påverkat resultatet. 

 

Vi har försökt att ha en neutrala och objektiva inställning till analysmaterialet. Våra 

egna erfarenheter av depression hos den äldre personen är begränsad vilket vi har sett 

som en fördel då vi analyserade materialet. Vi har båda arbetat med äldre men på 

sjukhem med dementa personer.  

 

Under arbetets gång har vi haft regelbunden kontakt med vår handledare för stöd och 

support. Det är en fördel att vi var två som arbetar tillsammans med uppsatsen, då vi 

kan diskutera fram och tillbaka utifrån olika infallsvinkar. 

 

  

Resultat diskussion 

 
Vårt syfte blev besvarat, då vi ville belysa den äldres upplevelser av sin depression samt 

vilka problem de innebär i vardagen. Som sjuksköterskor vill vi öka vår förståelse för 

hur hälsa, sjukdom och lidande påverkar den äldre patienten i sitt livssammanhang, i 

syfte att stödja och stärka individens hälsoprocesser vilket även hävdas av Dahlberg & 

Segersten (2010). Resultatet visar på liknade erfarenheter hos den äldre personen då 

teman överensstämmer med flertalet artiklar. Artiklarna beskriver liknade upplevelser i 

sina resultat. Genomgående upplever de äldre ett sjukdomslidande, samtidigt som de 

beskriver att de får bättre hälsa då de upplever sig behövda. De äldre beskriver en 

maktlöshet i att inte orka eller att inte har kontroll över plågsamma symtom. 

 

Upplevelser av skuld/skam 

 
Eftersom många äldre har svårt att tillstå att de är deprimerade, kan särskilt 

primärvården ha svårt att upptäcka om de äldre mår psykiskt dåligt. Det är fortfarande 

tabu för de äldre att berätta om sin depression och förbundet med skuldkänslor. I flera 

studier framgår det att de äldre inte vågar berätta om sina symtom (Allan & Dixon, 

2009; Black, Withe och Hannum, 2007; Conner et al. 2010; Hedelin & Jonsson, 2003; 

Traynor, 2005;). Värdefull information om patientens tillstånd kan gå förlorad om inte 

sjuksköterskorna lyckas upptäcka det som de äldre inte vågar berätta. Det kan leda till 

att de äldre inte får den vård de har behov av. För att kunna arbeta efter Hälso-och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1 982:763) där målet för sjukvården skall vara en god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen måste de äldres upplevelser av 

depression medvetandegöras och diskuteras. Tidigare negativa händelser kunde vara en 

orsak till att de äldre inte vågade berätta om sin sjukdom (Allan & Dixon, 2009; Black, 

Withe och Hannum, 2007; Conner et al. 2010; Hedelin & Jonsson, 2003; Traynor, 

2005). Även om attityder till olika fenomen grundläggs i barndomen kan egna 

erfarenheter hjälpa till att förändra attityder. De liv som de äldre har levt tidigare och 

tidigare erfarenheter påverkar hur åldrandet upplevs och de svårigheter som möter de 
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äldre (Dahlberg et al., 2003). Hjärnkoll är en kampanj för att öka kunskap om psykisk 

sjukdom och pågår under 2010-2011. De jobbar med att förändra attityder till 

människor som drabbas av psykisk sjukdom. För att fånga upp människor tidigare och 

minska rädslan för psykisk ohälsa. Kampanjen handlar om att bära med sig ett hopp, att 

förmedla att det inte innebär slutet med livet att drabbas av psykisk sjukdom (Karlsson, 

2011). Det är då viktigt att vi som sjuksköterskor i mötet med den äldre tar oss tid att 

lyssna på den äldre och försöker förstå deras livsvärld. Genom den äldres berättelse och 

upplevelse så kan vi få perspektiv på det som ger ett välbefinnande vilket även Dahlberg 

& Segersten (2010) hävdar.  

 

Att stödja hälsa och välbefinnande kan göras genom att utveckla en god livsrytm. Det 

kan inkludera att de äldre äter bra och rör på sig enligt Dahlberg & Segersten (2010). 

Tidigare gjorda studier visar att motion kan hjälpa de äldre bli starkare. Förutom 

positiva effekter på kardiovaskulär hälsa, muskelstyrka, balans och benskörhet verkar 

fysisk aktivitet ha gynnsamma effekter på både social och psykisk hälsa. Valet av 

aktivitet är inte det viktigaste, utan bara att den äldre motionerar regelbundet (Lindwall, 

2006). Att de äldre känner sig svaga och orkeslösa framkommer i studierna (Allans & 

Dixon, 2009; Hedelin & Jonsson, 2003; Conner et.al. 2010; Traynor, 2005). Vårt arbete 

som sjuksköterskor blir då att stötta och vägleda de äldre att finna motion som de klarar 

av. Det är viktigt med kontinuitet och de äldre behöver mycket stöttning i början innan 

de känner att de klarar av det själva.  I Göteborgs kommun arbetar de efter ett salutogent 

förhållningssätt, vilket innebär att de utgår från varje individs förmåga och stimulera 

delaktighet, självständighet och meningsfullhet. Detta utgår från Antonovskys teorier 

om de tre grundpelarna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Personalen skall 

vara med och stötta och hjälpa personen för att den äldres tankar och resurser ska tas 

tillvara (www.göteborgs stad.se). 

 

Upplevelser av rädsla 
 

Hjälp finns att få bara de äldre vågar berätta, hur de upplever sin situation. I flera fall 

kan konkreta lösningar i form av ökat stöd och eller ändrat boende leda till att de äldre 

mår bättre vilket Mellqvist et. al (2011) hävdar. I resultatet visar det sig att den äldre 

deprimerade personen lever med en ständig oro och rädsla för att aldrig bli frisk, eller 

att aldrig ta sig ur sin sjukdom (Conners et.al. 2010; Hedelins & Jonsson, 2003; Allan & 

Dixon, 2009). Vi behöver visa genom kunskap att depression är en sjukdom som i de 

flesta fall går att behandla framgångsrikt vilket även Karlsson (2009) hävdar. 

Medicinering, samtalsterapi och ett förstärkt socialt nätverk kan hjälpa de äldre till ett 

bättre liv. Det är även viktigt att omgivningen vågar fråga de äldre om hur de upplever 

sin tillvaro, om livet känns meningsfullt och om vad de saknar och behöver i livet 

(Mellqvist et al., 2011). 

 

När en gammal människa blir ensam och sjuk, tänker en del att det inte är konstigt att de 

äldre inte vill leva. Men det är inte så att de äldre tappar livslusten bara för att de är 

gamla (Mellqvist et.al., 2011). Att de äldre tror att symtomen tillhör det normala 

åldrandet visar Conner et al. (2010) i sin studie. Även tidigare studier visar på det enligt 

Karlsson och Gottfries (2009). Att öka kunskapen kring äldres upplevelser av 

depression både bland sjuksköterskor och bland befolkningen i stort är viktigt för att 

kunna minska vårdlidandet. De äldre behöver lära sig om hälsa och sjukdom, men även 

sjuksköterskors kunskap kring depression behöver ökas. Ibland kan de äldre behöva lära 

sig om hur de lättare kan leva med sin sjukdom. Vårdarens roll är att möta de äldre och 

skapa trygghet och tillit (Dahlberg & Segersten, 2010). För att sjuksköterskor ska kunna 

http://www.göteborgs/
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ge en god omvårdnad är det viktigt att det finns kunskap och förståelse om den äldres 

situation, då de äldre utgör en stor grupp av dagens sjukvård och många lider i det 

dolda. 

 

Rädsla för människor med psykisk sjukdom sträcker sig långt tillbaka i tiden. Enligt 

Åsberg och Agberg (2009) kan negativa och fördomsfulla inställningar till psykisk 

sjukdom förvärra behandlingen. I studierna tar de äldre upp att om de berättar om sin 

sjukdom kan det leda till misstolkningar. Deltagarna beskriver att de är rädda för att 

andra ska uppfatta dem som tokiga och farliga (Black, Withe och Hannum, 2007; 

Conner et al. 2010; Hedelin & Jonsson, 2003; Kraaij & De Wilde, 2001; Traynor, 

2005;). Sjuksköterskan har en stor uppgift i att ta sig tid och lyssna på patienten för att 

upptäcka om det finns behov för stöd. Det kan vara ålderns skäl eller sjukdom som gör 

det svårare för patienten att uttrycka sig. Att inte bli förstådd av omgivningen kan 

upplevas som lidande för patienten. Många kanske inte vill dela med sig av sina känslor 

för de tycker att psykiska åkommor är något som de vill hålla för sig själva. Det är 

viktigt att sjuksköterskan kan inge patienten hopp, det vill säga att förmedla en tro på 

framtiden. Att som sjuksköterska vara närvarande i omvårdnaden kan vara till stor hjälp 

för den äldre (Dahlberg & Segersten, 2010). För att kunna ge optimal omvårdnad är det 

viktigt att vårdaren inger hopp och livslust. För att kunna göra det behöver vårdaren 

bygga upp en relation som bygger på trygghet och tillit. När den äldre söker vård är det 

bäst att den äldre får möta samma sjuksköterska gång efter gång. Det blir då lättare för 

sjuksköterskor att se helheten och verkligen se problemet som den äldre söker för. 

Kontinuiteten är viktig för den äldre som då inte behöver förklara sig på nytt utan kan ta 

upp det nytillkomna problemet utan att behöva beskriva hela sin livshistoria igen 

(Emslie, Ridge, Ziebland & Hunt, 2007). 

 

Upplevelser av ensamhet 
 

Ensamhet kan se ut på olika sätt. Ensamhet relateras till andras närvaro. Personer kan 

känna sig ensamma när viktiga andra personer inte är närvarande trots att de befinner 

sig bland andra människor. Det kan också vara så att de äldre bland en massa andra 

människor kan känna av ensamhet, eftersom samhörigheten med andra saknas. 

Ensamhet kan också vara vilsam, behaglig och önskad (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Resultatet av denna studie visade att äldre med depression kan uppleva ensamhet som 

ett problem. Ensamheten kan vara en orsak till att de blir deprimerade, men upplevd 

ensamhet kan också vara orsakad av depressionen i sig själv (Adams, Sanders & Auth, 

2003; Allan & Dixon, 2009: Alpass & Neville, 2003; Conner et.al. 2010; Hedelin & 

Jonsson, 2003; Tiikkainen & Heikkinen, 2004; Traynor, 2005; Black, Withe & 

Hannum, 2007; Kraaij & De Wilde, 2001). Erfarenhet säger att psykosociala funktioner 

påverkar och kan vara orsaken till att den äldre personen blir deprimerad enligt 

Wasserman (2003). I en annan studie gjord av Adams, Sanders & Auth (2003) 

studerade de upplevd ensamhet i relation till upplevda depressionssymtom på boende i 

USA. Det visade sig att bara för att de äldre upplevde ensamhet så blev de inte 

deprimerade. Ensamhet leder inte automatiskt till depression. Men de som var 

deprimerade och upplevde ensamhet, visade på svårare och tyngre depressionssymtom. 

Det är viktigt att belysa att de som bor på serviceboende inte behöver uppleva ensamhet. 

Denna studie visar på att den äldre kan uppleva ensamhet utan att vara deprimerad. 

Erfarenhet visar att ensamhet inte alltid behöver vara negativ.                                                                                                  

Ensamhet orsakar dock mycket lidande för de äldre, det kan innebära negativa 

konsekvenser för hälsan. När den äldre blir deprimerad visar det sig att de ofta drar sig 

undan. Förlust av arbete kan leda till en annan roll där de äldre inte alltid känner 
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meningen med livet vilket Dahlberg et al. (2003) påpekar. Det är viktigt att känna till att 

även om ålderdomen innebär förlust av livspartner, vänner och hälsa, är det ovanligt att 

friska personer tappar livslusten (Mellqvist et.al., 2011). 

 

I Sveriges kommuner arbetar de efter kvarboendeprincipen, det vill säga att de äldre ska 

bo kvar hemma så länge som möjligt. Detta resulterar sannolikt till ensamhet och 

isolering. Att bo kvar hemma är det allra bästa om det fungerar i praktiken. Det är 

viktigt att vi sjuksköterskor identifierar graden av ensamhet för att kunna hjälpa dessa 

människor med stöttning i vardagen. För att motverka ohälsa kan det behövas ett socialt 

nätverk och engagemang från familj och vänner (Dahlberg et al., 2003).  

 

I resultatet framkommer att upplevelsen av ensamhet skiljer sig mellan män och 

kvinnor.  Det visar sig att män är sämre på att handtera förluster än kvinnor. De har 

svårare att be om hjälp, prata om känslor och har ett glesare socialt nätverk än vad 

kvinnor i allmänhet har (Alpass och Neville, 2003). Alla klarar inte av ensamheten och 

det är viktigt med ett socialt nätverk för att göra det lättare för dessa män. I Iliffe (2009) 

studie framkommer det att depression hos äldre är starkt förknippat med isolering och 

ensamhet och det är viktigt att den äldre har ett stödjande socialt nätverk runt sig. 

Prioriteringen ska ligga på att förebyggande åtgärder samt minska social isolering och 

främja aktivitet. Det finns träffpunkter runt om i Sverige för människor som behöver 

kontakt med andra. Alla träffpunkter är formade olika men på vissa ställen finns 

speciella tider som bara är till för män, detta är i form av matlagningsklubb eller 

herrklubb, de vill säga att bara sitta en grupp män och diskutera ett aktuellt ämne. 

 

 

SLUTSATSER 

Det framkommer i studien att de äldre med depression, lever med ett stort 

sjukdomslidande, som ger en allvarlig påverkan på deras livsvärld. Huvudfynden 

skuld/skam, rädsla och ensamhet visade sig påverka de äldre negativt. Det visade sig att 

rädsla för att misstolkas kunde leda till isolering och ensamhet, då de undvek att berätta 

om sin sjukdom. Men även skammen över sjukdomen var en bidragande orsak till att de 

drog sig undan och blev ensamma. Det framkom i studien att depression var en sjukdom 

som var svår att ta sig ur utan professionell hjälp. Det är viktigt att sjuksköterskor har 

kunskap och förståelse om hur depression yttrar sig hos äldre. Att vara lyhörd som 

sjuksköterska är viktigt för att förbättra livskvaliteten hos den äldre människan, så de 

vågar berätta om sina problem.  

 

Fynden från studien har gett oss en djupare förståelse för hur det är att leva med 

depression. Vi hoppas och tror att ökad kunskap och förståelse kommer att minska 

stigmatiseringen för denna patientgrupp. Något som skulle vara intressant att forska 

vidare på är hur denna patientgrupp blir bemött inom vården, hur de äldres upplevelser 

av mötet med sjukvården upplevs. 
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Bilaga 1 

 

Databas Sökord Hittade artiklar Använda artiklar Lästa abstrakt 

Medline Depression, older, 

experience, 2000-2011, 

age 65+ 

 99     4 en artikel även hittad 

i Cinahl  

(Associations) 

15 

Cinahl Depression, experience 

aged 80 and over. 2000-

2011. Per reviewed 

122 2 12 

Summon Depression, äldre. 

Endast vetenskapliga 

73 1 4 

Cinahl Depression AB, Older 

AB, experience AB. 

2000-2011. Per 

reviewed. 

114 2 en artikel även I 

Medline (Associations) 

10 

Cinahl Depression AB, elderly 

AB, experience AB, 

2000-2011,peer 

reviewed 

104 2 samma som i en 

annan sökning 

8 

Cinahl Depression AB, older 

people AB, daily living 

AB, 2000-2011, Peer 

reviewed 

82 0 4 

Cinahl Loneliness AB, 

depression AB, Per 

reviewed. 2004-2011 

150 1 8 

Cinahl Mental health AB, 

depression AB, 

experience AB.2000-

2011. Per reviewed 

77 2 3 
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Bilaga 2 

 

ÖVERSIKT AV ANALYSERADE ARTIKLAR  

 

Författare/År/Land Syfte Metod Urval 

Titel: The lived 

experience of 

depression in 

elderly African 

American women 

Författare: Black, 

Tracela With, and 

Hannum.  

Tidskrift; Journal 

of Gerontology  

Årtal:2007 USA 

Den här artikeln 

fokuserar på 

upplevelsen av 

depression hos 20 

kvinnor som deltar i 

forskningen att 

utforska upplevelser 

av depression, sorg 

och lidande hos äldre 

personer över 80 år. 

Vi placerar därför 

erfarenheter av 

depression i deras 

livsberättelser 

Kvalitativ studie 

som bygger på 

semistrukturerade 

intervjuer i tre steg 

1= livshistoria 

2=specifika frågor 

om depression. 

3=centrerade frågor 

om religion och 

andlighet. 

20 

Afroamerikanska 

kvinnor, 80 år 

och äldre. 

Titel: Older 

women´s 

experiences of 

depression: a 

hermeneutic 

phenomenological 

study.      

Författare: Allan 

och Dixon.  

Tidskrift: Journal 

of psychiatric and 

mental health 

nursing        

Årtal:  2009, New 

Zeeland 

Syftet var att 

undersöka hur äldre 

kvinnor förstod sin 

depression och 

betydelser de fäster 

vid dessa 

upplevelser. 

En hermeneutisk 

fenomenologisk 

intervjustudie. 

Intervjuerna 

gjordes under 6 

veckor. Tre 

intervjuer var 

gjordes och den 

första var 

ostrukturerad, de 

andra var 

semistrukturerade 

och inkluderade 

teman från tidigare 

intervju. 

Fyra kvinnor. 

69-82år. 

Titel: Loneliness, 

health and 

depression in older 

males.   

Författare: Alpass 

och Neville.    

Tidskrift: Aging & 

mental Health    

Årtal:2003 New 

Zeeland 

Denna studie 

undersökte 

sambandet mellan 

hälsa, ensamhet och 

depression hos äldre 

män. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

217 män. 65-89 

år. 
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Titel: Negative life 

events and 

depressive 

symptoms in the 

elderly: a life span 

perspective. 

Författare: Kraaij 

och De Wilde,  

Tidskrift: Aging& 

mental Health  

Årtal: 2001 

Holland 

Syftet är att 

undersöka om äldre 

med högre 

depressionssymtom 

och har en lång 

karriär drabbas av 

negativa händelser. 

En kvalitativ, 

randomiserad 

intervjuvstudie. 

Skalor användes 

för att mäta 

depressionen 

 

194 äldre 

personer. 65 år 

och äldre. 

Titel: Barriers to 

treatment and 

culturally endorsed 

coping strategies 

among depressed 

African-American 

older adults. 

Författare. Conner 

et al 

Tidskrift: Aging 

and mental Health 

Årtal 2010, USA 

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelsen av att 

vara deprimerad 

bland afro-

amerikaner äldre, 

och deras 

uppfattningar om de 

hinder de möter när 

de överväger söka 

hjälp.  

Kvalitativ, 

intervjustudie. 

Studien gjordes på 

personer med minst 

lättare form av 

depression. 

37personer, 60-

81år 

Titel: Association 

between loneliness, 

depressive 

symptoms and 

perceived 

togetherness in 

older people 

Författare: 

Tikkainen och 

Heikkinen 

Tidskrift: Aging 

and mental Health 

Årtal: 2004. 

Finland 

Syftet med studien 

var att utforskar 

sammanslutningarna 

av upplevd 

gemenskap och 

ensamhet med 

depressiva symtom. 

Studien var en 

uppföljande studie 

under 5 år. 

Kvantitativ en 

uppföljande studie. 

Där man har använt 

sig av enkäter. De 

använde sig av 

skalor för att mäta 

depressionssymtom 

och ensamhet. 

Studien gjordes när 

personerna var 80år 

och sedan 

uppföljning när de 

var 85år.  

207 personer. 80-

85år  

Titel: 

Understanding the 

lives of older 

women. 

Författare: 

Traynor 

Tidskrift: Nursing 

standard.   

Årtal: 2005 

Storbritannien  

Syftar till att förstå 

varför en del kvinnor 

justerar framgång 

senare i livet medan 

andra under liknande 

omständigheter blir 

överväldigande av 

livet och ogillar 

deras ålderdom 

Kvalitativ en 

observations studie 

som pågick under 

10 månader.  

Grounded teori 

11 personer 60-

69år 
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Titel: Loneliness 

and depression in 

independent living 

retirement 

communities. 

Författare: Adams 

och Sanders och 

Auth. 

Tidskrift: Aging 

and Mental Health. 

Årtal: 2003. USA  

Syftet var att studera 

ensamhet och 

depressions symtom 

på äldre personer  

Kvantitativ studie, 

använde sig av 

skalor för att mäta 

depressionssymtom 

och upplevd 

ensamhet. enkäter. 

De mäter upplevd 

ensamhet och 

jämför depressions 

symtom. detta 

gjordes på alla 

äldre personer som 

bodde på ett ställe i 

USA. 

150 personer, 60-

99år 

Titel: Mutuality as 

background music 

in women`s lived 

experience of 

mental health and 

depression. 

Författare: 

Hedelin och 

Jonsson 

Tidskrift: Journal 

of psychiatric and 

Mental Health 

nursing. 

Årtal: 2003. 

Sverige  

Syftet med denna 

studie var att få en 

djupare förståelse av 

psykiska fenomen 

genom äldre 

kvinnors upplevelser 

av psykisk hälsa och 

depression. 

Kvalitativ, 

intervjuer. En 

fenomenologisk 

studie. 

21personer 71-

92år 

 

 
 

 

 

 

 

 


