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Sammanfattning 

Bakgrund: Depression är en vanlig sjukdom i världen, och äldre människor är särskilt 

utsatta. Den förväntas vara den näst vanligast funktionsnedsättning i världen efter 

hjärtsjukdom inom ett par årtionden. På grund av atypiska symtom är den inte alltid 

identifierad och därför underdiagnostiserad och underbehandlad, särskilt hos äldre. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldres upplevelse av att leva 

med depression 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som sammanfattar och analyserar resultatet av 

tretton kvalitativa studier.  

Huvudresultat: Identifierade teman var Känslolivets påverkan, Upplevelse av 

skamkänsla och stigmatisering, Syn på behandling och återhämtning, Samhörighet och 

meningsfullhet och Familjens roll i återhämtning.  

Flera studier visade på att de äldre inte förstod hur sjukdomen påverkade deras känslor 

och tankar. De medgav att fördomar om sjukdomen var utbredd inom åldersgruppen och 

bekände att deras egna tidigare obekantskap med depression hade lett till en saknad 

förståelse. De menade att det var en ledande faktor till att stigmatisering av sjukdomen 

tillsammans med en rädsla för att associeras med galenskap. Att kunna dela erfarenheter 

med vänner och familj ansågs viktigt för att bekämpa upplevelsen av ensamhet som 

vanligtvis är sammankopplad med depression.   

Slutsats: Denna litteraturstudie visade att upplevelsen av stigmatisering och känslor av 

ensamhet var central i den äldres upplevelse av depression. För att förbättra 

behandlingen och lindra upplevelsen var det av vikt att skingra fördomar och 

förutfattade meningar om sjukdomen samt att inkludera familjen när relationen var god 

och berikande.  

Nyckelord: Depression, Ensamhet, Stigmatisering, Äldre 
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Abstract 

Background: Depression is a common disorder in the world, especially elderly are 

particularly exposed. It is expected to become the second most common disability after 

heart disease within a couple of decades. Because of atypical symptoms it is not always 

identified and thus underdiagnosed and undertreated, particularly in the elderly 

community.  

Aim: The aim of this litterature-review was to describe the experiences of depression 

the elderly. 

Method: A descriptive litterature-review compiling and analyzing the results of thirteen 

qualitative studies.  

Main Result: Themes identified were Impact on emotional life, Experience of shame 

and stigmatization, Views on treatment and recovery, Togetherness and meaningfulness 

and The family’s role in recovery.  

Several studies have shown that the elderly did not understand the impact of the 

disorder on their thoughts and feelings. They recognized that misconceptions about the 

disorder were widespread within their age group and acknowledged that their own 

previous unfamiliarity with depression lead to a lack of understanding. They sourced 

this to be a leading factor in the stigmatization of the disorder alongside with a fear of 

being associated with lunacy. To be able to share experiences with friends and family 

were key to combat feelings of loneliness commonly associated with depression.  

Conclusion: The litterature-review revealed that the experience of stigmatization and 

feelings of loneliness were central to the elderly’s experience of depression. To improve 

treatment and ease the experience, it was useful to dispel false beliefs and 

misconceptions about the disorder and to include family when family-relations were 

deemed good and nurturing.  

Keywords: Depression, Elderly, Loneliness, Stigmatization 
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1. Introduktion 
1.1 Depression  

Depression är enligt Skärsäter (2014) en vanligt förekommande psykisk sjukdom. 

World Health Organization (WHO) (2018) menar att 300 miljoner personer i världen 

lever med depression. Enligt folkhälsomyndigheten (2017) har var femte person i 

Sverige fått diagnosen någon gång i livet, en tredjedel av dessa har fått diagnosen mer 

än en gång. Larsson och Rundgren (2017) menar att fem procent av den vuxna 

befolkningen i Sverige har någon gång haft depression och 15 procent av gruppen 65 år 

och äldre. Depression kan leda till att en person väljer att utföra suicid (WHO 2018). 

Enligt Larsson och Rundgren (2017) ökar risken för suicid med stigande ålder. 

Seifsafari et al (2013) skriver att depression, efter hjärt- och kärlsjukdom, 

uppskattningsvis kommer att vara den ledande orsaken till funktionsnedsättning inom 

ett par årtionden. 

Nedstämdhet och sorg är inte alltid en depression, utan kan även vara en normal 

reaktion på olika situationer i livet (Rolfner Suvanto, 2014). När nedstämdheten blir 

långvarig så att viktiga livsfunktioner påverkas så blir det tydliga tecken på 

depression. Sjukdomen kan vara av lindrig, måttlig eller av svår karaktär (Skärsäter, 

2014). Dessa tre grader av depression definieras och används i den aktuella utgåvan 

ICD-10. International Classification of Diseases (ICD) är den internationella 

klassificeringsstandarden utformad av WHO för att identifiera, diagnostisera och 

klassificera sjukdomar och hälsotillstånd (WHO 2019). ICD listar ett antal möjliga 

symtom till depression, varav desto fler symtom man har desto svårare depression 

anses man ha. Vid längre varaktighet kan även en lindrig depressionen påverka 

individens livskvalitet negativt. Den lindriga depressionen kan också vara början på 

en depression som djupnar med tiden. Vid svår depression är symtomen omfattande 

och varaktiga (Skärsäter, 2014). Depression ingår enligt ICD-10 (WHO, 2016) i 

gruppen affektiva störningar (sjuklig förändring i sinnesstämning). Där depression i 

det sammanhanget innebär liten variation i måendet per dag och en likgiltighet över 

sina förhållanden. Vanliga symtom som även infinner sig vid lindrig depression är 

nedstämdhet, det vill säga en dyster sinnesstämning, ett minskat emotionellt 

engagemang, minskat intresse för sin omgivning, sömnstörningar, utmärkande 

trötthet efter minimal ansträngning och nedsatt aptit, självkänsla och självförtroende. 
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Mindre kända symtom inkluderar minskad koncentrering och libido, smärta, 

anhedoni (minskad förmåga till njutning), märkbart psykomotorisk hämning och 

idéer om skuld och värdelöshet (Skärsäter, 2014; WHO, 2016). Några symtom ska 

infinna sig så gott som dagligen under minst två veckor, för att diagnosen depression 

ska kunna ställas. Den psykiska funktionsförmågan kan vara kraftigt nedsatt, liksom 

förmågan till aktivitet i det dagliga livet och till delaktighet i viktiga livsområden till 

exempel social gemenskap, utbildning, arbete och sysselsättning (Skärsäter, 2014; 

WHO, 2018). Novick et al (2013) beskriver hur smärta och somatiska symtom såsom 

vag smärta i huvud, mage, rygg eller en vagt lokaliserad smärta är vanliga hos 

patienter med svår depression. Dessa symtom utgör oftast grunden till varför de sökt 

vård från första början. Det finns olika former av behandling såsom 

läkemedelsbehandling, samtalsstöd eller psykoterapi (Spigset, 2013). 

1.2 Äldres depression 

Depression är enligt Shah, Scogin, Pierpaoli och Shah (2018) underdiagnostiserad 

och underbehandlad med äldre vuxna som söker behandling för sitt psykiska mående 

senare och i mindre grad än någon annan åldersgrupp. Äldre vuxna är utsatta för 

risker gällande depression, beroende på förluster såsom att sin partner avlider, att gå i 

pension eller hälsorelaterade problem. Detta kan leda till social isolation och 

ensamhet, som är riskfaktorer för dålig mental hälsa och livskvalité (Kim et al, 2018) 

Depression förekommer oftare vid högre ålder och vid samsjuklighet med kroniska 

sjukdomar och smärttillstånd. Äldre människor med somatiska sjukdomar uppvisar 

dubbelt så hög förekomst av depression och vid Alzheimers och vaskulär demens så 

hög som hälften av fallen (Larsson och Rundgren, 2017). Även vid cancer, 

Parkinsons sjukdom och i tiden efter stroke och hjärtinfarkter visar sig en ökad 

förekomst. Användningen av antidepressiva läkemedel är vanligare efter man fyllt 65 

år. År 2018 hämtade en femtedel av alla män i 85 årsåldern och en tredjedel av 

kvinnor, ut något antidepressivt läkemedel (Socialstyrelsen 2019). Äldre kan uppvisa 

kognitiva störningar och uppleva nedsatt motoriskt tempo vid depression, ett 

fenomen som kan ge en demenslik bild och kallas pseudodemens då depression först 

kan förväxlas med demens i utredningen (Larsson och Rundgren, 2017). Att bedöma 

och skilja på vad som är symtom av det normala åldrandet, bieffekter av läkemedel, 

diverse ålderssjukdomar eller depression är en utmaning för vårdpersonal och en 

faktor till underdiagnostisering och underbehandling (Lehmann, 2003). Skillnaden 
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mellan det normala åldrandet och depressiva tillstånd suddas ut av olika 

psykologiska, sociala och biologiska förändringar som kommer med åldrandet. 

Denna förändring bidrar till en komplex variation av beteendemässiga och 

känslomässiga tillstånd och ökar risken för den äldre att få sin depression både över- 

och underdiagnostiserad (Ludvigsson, Milberg, Marcusson & Wressle 2013). Äldre 

vuxna är utsatta för risker gällande depression, beroende på förluster såsom att sin 

partner avlider, att gå i pension eller hälsorelaterade problem (Kim et al, 2018). Detta 

kan leda till social isolation och ensamhet, som är riskfaktorer för nedsatt mental 

hälsa och livskvalité. Ensamhet kan komma att upplevas när man drabbas av 

förluster såsom förlusten av ens partner, syskon och vänner. Ensamheten kan också 

relateras till förlust av meningsfullhet, livslust och minskandet av ens fysisk och 

psykisk kapacitet (Nygren & Lundman, 2014) När ensamhet upplevs som en 

övergivenhet, så är det en negativ upplevelse och vanligtvis i samband med ohälsa 

(Nygren & Lundman, 2014). Depression hos äldre personer kan visa sig mer atypiskt 

och fångas därför inte upp (Spigset, 2013). De kännetecknade symtomen för 

depression visar sig inte tydligt och istället kan olika kroppsliga symtom som 

trötthet, huvudvärk och smärta vara det som utmärker. Följden kan bli att symtomen 

blandas ihop med det normala åldrandet (Skärsäter, 2009). Larsson och Rundgren 

(2017) betecknar även att just smärta betonades i högre grad hos äldre än yngre. 

Kroppsliga symtom som smärtor i bröstet, ryggen, buken eller andra kroppsdelar kan 

utmärka sig vid depression, detta fenomen kallas för somatisering. Dao et al (2018) 

skriver att äldre vuxna inte söker hjälp för depression då de också har en uppfattning 

om att det är en del av det normala åldrandet och inte vet att de kan må bättre med 

lämplig behandling. 

1.3 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har huvudansvaret att tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad 

enligt International Council of Nurses (ICN) utgivna etiska kod. Med huvudområden att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2017). Med 

särskild hänsyn till människors värderingar, vanor och tro ska sjuksköterska arbeta med 

att förebygga ohälsa och ett oberoende av vård och omsorg (Dunér & Blomqvist, 2009). 

Detta hälsofrämjande och förebyggande arbete sker inom alla åldersgrupper och ska 

behandla fysisk såväl som psykisk ohälsa. Det kan exempelvis ske med förebyggande 
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information i samband med hembesök. Sjuksköterskan kan uppmuntra den deprimerade 

till aktivitet då det hjälper personer med depression att koppla av från stimuli, distrahera 

negativa tankar och kan ge den patienten möjlighet att utöka de sociala kontakterna. 

Fysisk aktivitet minskar oron och för äldre kan det vara lämpligt att föreslå stavgång, 

promenader eller styrketräning (Skärsäter, 2009). Handlingarna kan även bestå av att 

involvera, motivera, assistera, underlägga, begränsa och skydda, och är menat att stödja 

patienten i processen av tillfrisknande samt ge säkerhet och välbefinnande, vilket 

grundar sig i den hälsofrämjande aspekten (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009). De ska 

utföras på ett sätt som stödjer individen att så snart som möjligt återfå ett oberoende. 

Det hälsofrämjande arbetet har för avsikt att ge kunskap kring hälsobringande processer 

för att förbättra den egenupplevda hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Sjuksköterskan kan med socialt och professionellt stöd ge möjligheter för att kontrollera 

faktorer som inverkar positivt genom ett hälsofrämjande eller negativt i form av sociala 

påfrestningar (Skärsäter, 2009). Här kan sjuksköterskan stärka patientens förmåga till 

egenvård, integritet och att kommunicera sin problematik samt styra upp sina aktiviteter 

och analysera destruktiva beteenden.  

1.4 Teoretisk referensram 

Studien utgår från Myra Levines omvårdnadsteori om bevarandemodellen (Mefford, 

2017). Den beskrivs genom de följande fyra begrepp “energibevarande”, “strukturell 

integritetsbevarande”, “social integritetsbevarande” och “personlig 

integritetsbevarande”. Dessa fyra begrepp berör de områden inom behandling av 

depression som bör bemötas och bevaras för att se till hela individen. De kan utgöra 

hälsofrämjande faktorer som verkar som verktyg för återhämtning och de utgör ett 

spektrum av det centrala begreppet bevarande. De samtliga fyra områdena ämnar att 

bevara olika funktioner och upplevelser hos patienten (Mefford, 2017). 

Energibevarande beskrivs som ett naturligt skydd under sjukdomsprocessen där 

kraftlösheten och önskan att dra sig undan uppkommer för att spara energi i förmån för 

läkningsprocessen. Strukturell integritetsbevarande åsyftar hur insatser för att 

upprätthålla livsfunktioner ska eftersträvas för att balansera ut angrepp på individens 

funktion, det kan innebära adaptering och rehabilitering. Social integritetsbevarande 

innebär att relationer till individens egna definierade familj bevaras, samt att en önskad 

kontakt och närvaro till samhälle såsom nyheter religiösa samfund eller andra 

föreningar upprätthålls. Personlig integritetsbevarande är att under uppfattningen av att 

kroppen inte existerar i frånvaro av själ, sinnen och känslor söka stödja och stärka 
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individens personliga integritet och identitet under processen av att skapa eventuella 

anpassningsbara gensvar till motgångar (Mefford, 2017). Bevarandemodellen beskriver 

hur individens helhet går att bevara vid adaptering, bevarandet av dessa områden avgörs 

av adapteringsförmågan som därför bidrar till bevarandet av individens helhet i sig 

(Abumaria et al 2015). Även Mefford (2017) menar att målet med adaptiv förändring är 

bevaringen av helheten, som i detta sammanhang är hälsa och integritet. 

 

1.5 Problemformulering 

Depression är något som drabbar många människor runt om i världen. I Sverige så 

många som en av fem, många av dem får diagnosen mer än en gång under sitt liv. 

Uppskattningar tror att depression kommer efter hjärt- och kärlsjukdom vara ledande 

orsak till funktionsnedsättning inom ett par årtionden. Depression förekommer i olika 

grader med psykiska symtom och kan även förekomma som fysiska symtom. Äldre 

vuxna har ett flertal risker som ibland är kopplade till psykisk ohälsa såsom förlust av 

levnadspartner, pension, ensamhet och samsjuklighet. Den äldre individen har högre 

risk att leva med samsjuklighet eller uppleva atypiska symtom. Dessa symtom kan 

misstas för depression, då symtombilden kan likna en del av det normala åldrandet eller 

symtom av redan existerande sjukdom av individen själv och sin omgivning. För att få 

en ökad förståelse över hur äldre upplever att leva med depression är denna 

litteraturstudie förmånlig. Då äldre i högre grad än den övriga populationen dels inte får 

korrekt diagnostisering, proper behandling och deras ibland mindre vanliga symtom 

misstas för det normala åldrandet. Något som i hög grad tyder på att det finns en 

kunskapslucka som vidare forskning skulle kunna överbrygga. För att fler äldre inte ska 

behöva leva med obehandlad och odiagnostiserad depression, med ökade risker för 

suicid och ohälsa är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap att våga bemöta äldre 

med depression och veta hur hen kan hjälpa dem i sin situation. 

 

1.6 Syfte 

Syftet var att beskriva äldres upplevelser av att leva med depression. 
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2. Metod 
2.1 Design    
Författarna använde sig av en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2016).  

2.2 Sökstrategi   
Datainsamlingen till litteraturstudien utfördes i första hand via databasen PubMed. 

En väldigt ingående sökning i PubMed utfördes där sökorden, Aged, Age Factors, 

Depression, Depressive disorder, Elderly, Geriatric psychiatry Interview, Older 

people, Qualitative, Qualitative Research och Semi-Structured Interview användes. 

Dessa sökord söktes som fritext, och i de fall det var möjligt även som [MeSH] och 

[MeSH Major Topic] för att få en mer ingående sökning. Polit och Beck (2016) 

beskriver MeSH eller Medical Subject Headings som ett konsekvent sätt att kunna 

hämta information där olika termer kan användas för samma koncept. För att 

kombinera sökorden användes booleska söktermern AND för att få mindre antal 

artiklar vid sökningen. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) menar 

att användandet av booleska söktermer som AND, OR och NOT kan förena och 

separera söktermerna på ett sådant sätt att sökningen kan innefatta den mest 

relevanta litteraturen samtidigt som sökningen riktas till ett avgränsat område. 

Behovet att söka ytterligare artiklar uppstod då författarna endast hittade 20 relevanta 

artiklar till studiens syfte i PubMed. Författarna valde att söka artiklar i PsycInfo och 

Cinahl där booleska söktermerna AND och OR användes. Sökorden Depression 

experiences och Depression in the elderly användes då de är etablerade söktermer på 

dessa databaser. Användandet av OR gjorde att sökningen blev väldigt bred och 

innefattande forskning om till exempel barn och tonåringar. Författarna använde sig 

av booleska söktermern NOT för att utesluta de flertalet ej relevanta studier med 

hjälp av exklusionsord för att ge en avsmalnad sökning (Polit & Beck 2016). 

Exklusionsord som användes var Adolescent, Alzheimers, Child, Cardiovascular, 

Cognitive impairment, Dementia, Middle Aged, Postpartum Depression, Teenagers 

och Young adult. I samtliga databaser användes begränsningen 10 år samt att 

artiklarna skulle vara skriven på engelska. I PubMed valdes “Högskolan i Gävle” 

som begränsning, detta gav författarna möjlighet att få tillgång till önskade artiklar. 

Det är inte ett alternativ i PsycInfo och Cinahl och där användes Full Text samt Peer 

Reviewed som en begränsning. Title/abstract var en ytterligare begränsning som 
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användes vilket innebär att sökord måste förekomma i titel eller abstract. 

Sökningarna presenteras i Tabell 1, Söktabell.  

Tabell 1. Söktabell 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal träffar 

(om < 200 

läs 

titel/abstract) 

Antal 

artiklar 

(som 

svarar 

på 

syftet)   

Pubmed 28 Aug, 

2019,  2009- 

HiG, Engelska 

Depression [MeSH] AND Aged [MeSH 

Major Topic] 

194 5 

Pubmed 28 Aug, 2019, 

2009- HiG, 

Engelska 

Depression [MeSH Major Topic] AND 

Aged [MeSH Major Topic] 

98 6  

Pubmed 28 Aug, 

2019,  2009- 

HiG, Engelska 

Depression [MeSH] AND Elderly [MeSH 

Major Topic] 

194 1 

Pubmed 28 Aug, 

2019,  2009- 

HiG, Engelska 

Depression [MeSH] AND Age Factors 

[MeSH Major Topic] 

68 4 

Pubmed 28 Aug, 

2019,  2009- 

HiG, Engelska 

Depression AND Geriatric 

Psychiatry[MeSH] 

53 3 
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Pubmed 28 Aug, 

2019,  2009- 

HiG, Engelska 

((((((((Depressive disorder [MeSH] OR 

"Depressive disorder" OR Depressive 

disorder [MeSH Major Topic])) AND 

(Elderly OR “Geriatric psychiatry" OR 

“Older people”)) AND (Interview OR 

Qualitative OR Qualitative Research OR 

semi-structured interview OR Qualitative 

Research [MeSH])) NOT (Middle Aged 

OR Child OR Young adult OR 

adolescent))) 

180 3 

PsycInfo 28 Aug, 2019, 

2009- Peer 

Reviewed, 

Linked Full text, 

Engelska 

depression in the elderly AND Semi-

structured interviews 

22  1 

PsycInfo 28 Aug, 2019, 

2009- Peer 

Reviewed, 

Linked Full text, 

Engelska 

depression in the elderly AND depression 

experiences NOT cognitive impairment 

NOT dementia NOT alzheimers 

179 1 

Cinahl 28 Aug, 2019, 

2009- Peer 

Reviewed, 

Linked Full 

Text, Engelska 

AB depression AND AB ( elderly or aged 

or older or elder or geriatric ) AND 

qualitative NOT ( adolescents or teenagers 

or young adults ) NOT middle aged NOT 

postpartum depression 

161 10 

Pubmed 28 Aug, 2019, 

2009- Engelska, 

HiG 

((((Depressive disorder [MeSH] or 

"Depressive disorder" or Depressive 

disorder [MeSH Major Topic])) AND 

(Elderly[Title/Abstract] OR “Older 

people”[Title/Abstract] OR “Geriatric 

psychiatry"[Title/Abstract])) AND 

67 3 
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(Interview or "Semi-structured interview" 

or Qualitative or Qualitative Research or 

Qualitative Research [MeSH])) NOT 

(Middle Aged or Child or Young adult or 

adolescent or Postpartum or 

Cardiovascular) 

  

  

 

Totalt: 37 

 

2.3 Urvalskriterier   
Denna studie inkluderade enbart vetenskapliga artiklar. Genom att utvärdera 

artiklarnas relevans genom att granska titel och abstract valdes artiklar ut. 

Litteraturstudiens inklusionskriterier var äldre deltagare som enligt studiens forskare 

ansågs ha depression, men inte nödvändigtvis en bekräftad diagnos. Författarna 

använde sig av en vedertagen åldersbegränsning av urvalsgrupp som är 55 år och 

äldre för att definiera begreppet äldre deltagare. Eftersom syftet var att utforska 

urvalsgruppens upplevelse av att leva med depression valde författarna att endast 

använda kvalitativa studier. Exklusionskriterier baserades på att enbart studera 

fenomenet av upplevelsen av depression hos äldre utan koppling till andra 

sjukdomar. Därför exkluderades artiklar som avsiktligt studerat urvalsgrupper med 

sambandet mellan depression och alla typer av cancer, restsymtom från stroke, 

långvarig smärta, HIV, Alzheimers, hjärtsvikt eller upplevelser av skörhet, eller 

studier av depression i dessa urvalsgrupper. Studier som valt att fokuserat på 

antingen män eller kvinnor har inkluderats i litteraturstudien trots att syftet inte 

studerar skillnader av upplevelser utifrån kön. Aveyard (2014) menar att 

inkluderings och exkluderingskriterier ger viktig information om omfattningen och 

relevansen av studien. Samtliga artiklar som valdes ut innehöll modellen IMRaD, 

introduktion, metod, resultat och diskussion med undantag för en artikel som ansågs 

relevant trots att den saknade diskussionsdel (Polit & Beck, 2016). 

2.4 Urvalsprocess 
Sökresultaten i PubMed, Cinahl och PsycInfo gav sammanlagt 1216 sökresultat vars 

titlar granskades för relevans till syftet. 104 artiklar valdes ut efter relevant titel, 

varav 67 valdes bort efter att deras abstract granskats för att de inte stämde överens 

med de kriterier som etablerats och 37 upplevdes relevant till studiens syfte.  
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Artiklarnas relevans granskades i en mall, se Relevansgranskningsmall (bilaga 4), 

där 18 artiklar bedömdes relevant för litteraturstudiens syfte. Dessa 18 artiklarnas 

kvalitet granskades i en mall, se kvalitetsgranskningsmall (bilaga 4), varav 13 

artiklar kvarstod som bedömdes vara av tillräcklig kvalitet för att inkluderas i 

resultatet i denna litteraturstudie, se Figur 1. Flödesschema. 

 

Figur 1. Flödesschema 

 

2.5 Dataanalys 
Författarna använde sig av en metod som bidrog till att skapa de slutgiltiga temana 

genom flertalet granskningar av de 13 individuella studiernas resultat för att 

identifiera samband. Vid tidigt försök att identifiera teman användes färgkodning av 

relevanta stycken, meningar och citat efter uppfattade preliminära teman som 

identifierats vid genomläsning av resultat. Efter att ha samlat och bearbetat de 

färgkodade texterna så anpassades teman efter resultat återigen inför en andra 

genomläsning av artiklarnas resultat. Vid ny genomläsning så upprättades en ny serie 

av färgkodning av stycken, meningar och citat som ansågs relevanta och i bättre 

kontext delade gemensamt tema med textstycken hämtade ur övriga artiklar. Dessa 

färgkodade citeringar och stycken användes sedan för att fastställa de slutgiltiga 

teman som identifierats ha relevant underlag. Författarna har utgått ifrån Aveyard 

dataanalysmetod. Aveyard (2014) menar att man bör sammanfatta informationen 

som hittats, för att se styrkor och svagheter i texten, något som har gjorts av 
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författarna presenterar i Resultattabell (bilaga 1). Nästa steg är att identifiera teman, 

där man försöker sammanfatta det centrala i artikeln, något som kan göras med 

färgmarkeringar. Något som rekommenderas av samtliga artiklar. Nästa steg är att 

skapa de teman som identifieras och namnge dem. Användandet av teman kan 

underlätta för författarna att få en överblick av de granskade artiklarnas resultat och 

identifiera gemensamma teman mellan de olika artiklarna. För att författarna skulle 

få en överblick av tillvägagångssättet i granskade artiklar skrevs dess design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod ned. Detta för att ge 

läsaren en enkel bild av artiklarna, se Metodtabell (bilaga 2). 

2.6 Etiska överväganden 
Författarna söker att följa de etablerade regler, riktlinjer och etiska ställningstagande 

som förekommer inom vetenskaplig forskning och dess etablerade forskningsetik 

som att inte plagiera, fabricera och förfalska forskningsresultat och utesluta 

eventuella studier där patientintegritet inte kan uppehållas (Polit & Beck, 2016). 

3. Resultat 
Resultatet är hämtat ur 13 vetenskapliga artiklar som granskats. Dessa presenteras i 

löpande text uppbyggd av 5 teman som identifierats i de vetenskapliga artiklarna och 

som presenteras i Tabell 2, Tematabell. De kvalitativa studierna har utförts i Japan, 

Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. 

Samtliga studierna inkluderar män och kvinnor med undantag för tre, varav två 

inkluderar endast män och den tredje inkluderar endast kvinnor. 

 

Tabell 2. Tematabell 

Känslolivets påverkan 

Upplevelsen av stigmatisering och skamkänsla 

Syn på behandling och återhämtning 

Samhörighet och meningsfullhet 

Familjens roll i återhämtningen 
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3.1 Känslolivets påverkan  
De äldre undvek att använda ordet deprimerad när de beskrev sitt mående något som 

noterades av Chew-Graham et al 2012; Dickinson et al 2010; Overend et al 2015; Stark 

et al 2018; van der Weele et al 2012. Istället använde de tvetydiga uttryck som att ha 

dåliga nerver, känna sig låg, vara nere, uppleva sömnlöshet, smärta, ha ångest eller att 

vara ledsen för att beskriva sitt tillstånd. En del äldre verkade tveksamma till att vilja 

sätta ord på sitt lidande, de var rädda för något i stil med en depressionsdiagnos då de 

trodde att det skulle kunna förvärra tillståndet. De undvek hellre att berätta om sitt 

lidande överhuvudtaget eller uppfattade det inte som ett psykiskt hälsoproblem vilket 

ledde till att de äldre led i tystnad (Chew-Graham et al 2012). En anledning ansågs vara 

om de äldre deprimerade inte visste eller förstod vad som händer med deras känsloliv 

vid en depression så var det svårt för dem att förklara det för andra (Allan Dixon 2009). 

En äldre person beskrev det som “Det smög sig på mig faktiskt, hur jag mådde. Jag tror 

det hade närmat sig under en lång tid och jag förstod inte hur illa det hade blivit innan 

jag fyllde i enkäten och markerade rutorna och postade den.” (Overend et al 2015, s. 4).  

En rad olika känslor kunde infinna sig vid depression såsom att inte vara älskvärd, 

skam, otillräcklighet, tristess, värdelöshet och likgiltighet (apati) (Allan & Dixon 2009; 

Holm, Lyberg, Lassenius, Severinsson & Berggren 2013; Stark et al 2014).      Holm et 

al (2013) beskrev hur känslolivet inom sjukdomen kunde leda till beteendeförändringar 

som påverkar den egna omvårdnaden och som orsakade en känsla av främlingskap och 

ofta därav en förlorad samhörighetskänsla. De deprimerade upplevde depression som en 

rädsla för de okända känslor som de inte förstod, för förändringar i jaget, de kunde 

uppleva att de inte kände igen sig själva längre och de isolerade sig från andra (Allan & 

Dixon 2009; Stark et al 2018).  

Allan & Dixon (2009) skriver om tanken på att depressionen inte hade ett slut och att 

man aldrig skulle må bra igen, vilket var en ångestladdad del av sjukdomen. De 

känslorna var överväldigande och dominerade intervjupersonernas tankar. Upplevelsen 

av ett överväldigande självförakt som definierade en i denna värld sågs som centralt för 

deras depression. Efter att ha blivit deprimerade hade de blivit allt mer benägna till 

negativa tankar om sig själv (Tanaka 2018). Detta ledde till att det var omöjligt för dem 

att undkomma deras känsloliv och fortsätta med sin vardag. En äldre deprimerad kvinna 

uttryckte det “Många människor förstår inte att depression inte betyder att man sitter 

och gråter ögonen ur sig, du vet. Det är en oförmåga att ta beslut […]” (Allan & Dixon, 

2009, s. 870) Tanaka (2018) beskrev hur när de äldre inte längre kunde hitta mening i 
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livet, så hamnade de i ett depressivt tillstånd och upplevde mer ångest och ensamhet i 

åldrandet.  

 

3.2 Upplevelse av skamkänsla och stigmatisering 
Hos äldre fanns det förutfattade meningar om depression och kunskapsluckor om att 

depression är en sjukdom och med vad allt detta innebär bidrog till stigmatisering av 

sjukdomen, något som noterades i studierna av Allan & Dixon 2009; Conner, 

McKinnon, Ward, Reynolds & Brown 2015; Hinton et al 2018; Stark et al 2018. 

Stigmatisering av depression hos äldre tog form både via intern självstigmatisering och 

inom åldersgruppen riktad mot individen med depression. De äldre deprimerade 

förväntade sig negativa åsikter om depressionen om de skulle berätta för sin omgivning 

om sin sjukdom, till exempel att depression var något att skylla på för att inte vilja 

arbeta och att depression sågs som att vara galen. Detta ledde till vidare stigmatisering 

och en känsla av värdelöshet. Då depression var en sjukdom som inte har synliga 

symtom och därför inte syns likt andra sjukdomar så var det svårt för personer utan 

erfarenhet av depression att förstå sjukdomen och att det var därför acceptansen för 

sjukdomen var så låg (Stark et al, 2018). Nästan samtliga 77 deltagare som testades 

positivt för depressiva symtom i en studie av Chew-Graham et al (2012) ansåg att 

depression associerades med gnällande, beklagande, överdrivande och var ett påtagligt 

mer kraftfullt känsloläge än vad de själva upplevde. En äldre man uttryckte det som att 

“Det är någon som ser allt från den mörka sidan [...] och lyckligtvis är jag inte av den 

typen” (van der Weele et al, 2012, s. 273) och en äldre kvinna uttryckte “Jag är inte 

nedstämd, jag är ledsen, väldigt ledsen, men det är något helt annat än att vara nedstämd 

eller deprimerad [...]” (van der Weele, 2012, s. 273). Om förutfattade meningar kring 

depressionens innebörd uttryckte sig en deprimerad kvinna i en studie från Nya 

Zeeland: “Det är inte så att ordet depression är otillräckligt; tyvärr tvingar [ordet] 

depression upp flera saker. ‘Människor med depression tar livet av sig ibland’ eller 

‘depression; du vet, ibland måste man bo på sjukhus i många år’.” (Allan & Dixon, 

2009, s. 870).  

Allan & Dixon 2009; Conner et al 2015; Holm et al 2013 återgav bilden av ett negativt 

moln kring psykisk ohälsa och upplevelsen att vara märkt av sin depression, något som 

gjorde att det var svårt att vara med andra då de äldre kände att depressionen syntes på 

dem. Allan & Dixon (2009) skrev om en fasad eller en mask de äldre gömde sig bakom 

för att varken familj eller vänner skulle märka att de var deprimerade. En deltagare 
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förklarade sin upplevelse av fasaden att “Desto mer förtvivlad jag var… desto mer 

försökte jag att ge ett annat sken på utsidan, det viktigaste för mig var att gömma det 

[...]” (Allan & Dixon 2009, s. 868) Trots att de äldre deprimerade hade en önskan om att 

uppleva gemenskap med andra och dela med sig av sig själva, så höll de sitt lidande 

hemligt för att dölja den skamfyllda kampen inombords (Holm et al 2013). 

 

3.3 Syn på behandling och återhämtning 
Olika typer av behandling och återhämtningsprocesser och synen på dessa noterades i 

studierna av Chew-Graham et al 2012; Dickinson et al 2010; Holm et al 2013; Hinton et 

al 2017; Nyman, Josephsson och Isaksson 2012; Stark et al 2018; Tanaka 2018; van der 

Weele et al 2012. De äldre deprimerade hyste misstankar om att läkare ansåg att 

behandlingen av depression hos äldre patienter var ointressant och ett slöseri av tid och 

att de inte skulle ägna dem mycket uppmärksamhet (Dickinson et al 2010; Overend et al 

2015; Stark et al 2018). En äldre deprimerad beskrev sin föreställning på följande vis 

“Du vet läkarna, de verkar inte, de verkar inte vara intresserad tror jag. Åh, det är 

depression, ta ett piller och försvinn.” (Overend et al 2015, s. 6). Enligt Holm et al 

(2013) så var ett återkommande problem det skilda perspektivet, där vårdgivarens fokus 

ofta låg på läkemedlens effekt medan den äldre deprimerade istället försökte hantera sin 

depression.  

Perspektivet att depression inte gick att behandla för den existerade i varje persons sinne 

och inte längre var behandlingsbar på grund av hög ålder noterades av Stark et al 

(2018). Uppfattningarna att depressionen endast kunde bli bättre på egen hand och att 

läkemedelsbehandling hade fungerat om behandlingen startat i tidigare ålder 

framfördes. Dickinson et al (2010) återgav hur en annan grupp av äldre deprimerade såg 

läkemedelsbehandlingen som något nödvändigt. “Det hade varit fantastiskt att inte ta 

något [antidepressivt läkemedel] överhuvudtaget, men jag tror det är att begära för 

mycket i min ålder. Jag tror man behöver något för att hjälpa en.” (Dickinson et al 2010, 

s. 151).  En del deprimerade äldre såg att de hade problem att hantera de särskilda 

omständigheter som de ansåg påverkade deras mående negativt och istället accepterade 

och internaliserade sjukdomen som ofrånkomlig. Läkemedelsbehandling blev en 

långsiktig lösning, då de underlättade något, men de äldre såg inte en ljus framtid 

framför sig utan beskrev det som att kämpa vidare (Dickinson et al 2010). Behovet till 

läkemedelsbehandling och dess effekt att hjälpa de äldre deprimerade att lindra sina 

symtom och att återfå funktion, det uttrycktes av en äldre som “Vid det tillfället 
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[behandlingsstarten] brydde jag mig inte riktigt! Om han skulle sagt att ta lite råttgift 

skulle jag troligtvis tagit det, du vet, jag var så nere att jag inte riktigt brydde mig; och 

sen gradvis… blev det bättre” (Dickinson et al 2010, s. 146).  En annan äldre beskrev 

det som “Det verkade som någon älva hade viftat med sin trollstav och gav mig detta 

[läkemedlet] som fick mig tillbaka. Jag svär på det.” (Dickinson et al 2010, s. 146) 

 

3.4 Samhörighet och meningsfullhet 
Det var av betydelse för äldre deprimerade att känna samhörighet och gemenskap med 

andra människor, något som var nära sammankopplat med upplevd meningsfullhet 

(Conner et al 2015; Holm et al 2013; Nyman, Josephsson och Isaksson 2012; Tanaka 

2018). Stöd för att prata om depression likt andra sjukdomar som diabetes, cancer eller 

kommande operationer saknades inom den äldre åldersgruppen. Något som annars 

skulle kunna hjälpa dem identifiera sig som en grupp och leda till känslor av 

samhörighet, trygghet, stöd samt möjlighet att få ställa frågor (Conner et al, 2015). 

Nyman, Josephsson och Isaksson (2012) skrev att en del av de äldres upplevelse av 

depression var hur alldagliga aktiviteter nu utfördes mer i ensamhet, då vänner, familj 

och partners hade försvunnit ur bilden av olika anledningar, såsom bortgång. Alldagliga 

aktiviteter hade förlorat mening för dem då de inte längre delade erfarenheterna av 

dessa aktiviteter med någon annan. En änka uttryckte sig om sin depression att “Jag 

förlorade intresse i allt av det och låter bara dagarna passera förbi, ingenting är som det 

varit mer [...] Jag tycker inte om att laga en måltid eller hålla hemmet rent och snyggt, 

jag tycker bara inte längre om det något mer.” (Nyman, Josephsson och Isaksson 2012, 

s. 413). Den förlorad meningsfullhet i vardagen gjorde att de tidigare vardagliga 

aktiviteterna uppfattades som besvärliga. Då det fanns en bekymrande känsla över att gå 

ut ensam, spenderades största delen av vardagen i sitt hem istället (Nyman, Josephsson 

och Isaksson, 2012). 

Meningsfullhet kunde med tiden återigen hittas i vardagliga aktiviteter utförda 

gemensamt med andra, då det ledde till att man kunde dela erfarenheterna med någon 

annan. I Chew-Graham et al (2012) studie berättade en deltagare om vikten av att 

komma ut ur huset och träffa människor var viktigt för de äldre deprimerade, för att 

deras måendet blev sämre av att grubbla i det egna hemmet. Nyman, Josephsson och 

Isaksson (2012) skrev om att delta och skapa rutiner i gemensamma dagliga aktiviteter 

som att mötas hemma hos varandra för en kopp kaffe, äta middag, eller ta en daglig 

promenad. Detta bidrog att minska känslan av ensamhet och bryta upp isoleringen. De 
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uttryckte att med tiden kunde man återfinna meningen i det vardagliga och tidigare 

familjära aktiviteterna igen. Även om upplevelsen av ensamhet var en del av det 

alldagliga livet för de deprimerade, så var trygghetskänslorna som skapades av de 

gemensamma aktiviteterna associerade med att inte vara ensam, man hade någon att 

dela sina upplevelser med. Andra i studien upplevde problem med att skapa kontakter, 

mycket på grund av en uppfattning om att i åldersgruppen behövde man bli inbjuden på 

aktiviteter, men även en upplevd isolering på grund av lokalisering av bostad. En rädsla 

att bli en börda för de andra kunde vara ytterligare en barriär för att delta i gemensamma 

aktiviteter. I studien av Holm et al (2013) beskrev de äldre människorna sig som 

ensamma, inte endast för att de levde ensamma och inte hade nära familjeband utan för 

att de var just oförmögna att delta i gemensamma aktiviteter.    

Äldre hade olika sätt att hantera sin depression något visar sig i studierna av Holm et al 

2013; Ragan och Kane 2010; Stark et al 2018; van der Weele et al 2012. En deprimerad 

äldre berättade om samband mellan fysisk aktivitet och sinnesstämning “Jag kliver ned i 

poolen [...] du vet att det känns mycket bättre när man gjort det, inte bara för mina ben, 

men i en själv, du vet…” (Overend et al 2015, s. 6). Fysisk aktivitet som yoga, 

promenader, cykla noterades i studierna av Holm et al 2013; van der Weele et al 2012. 

Aktiviteter som fick de äldre att komma ut och träffa andra människor var en viktig del 

av hanteringen av sin depression. Ragan och Kane 2010; Stark et al 2018 noterade 

spiritualitet som ett sätt för de äldre att hitta en mening. Att be till Gud eller att befinna 

sig i kyrkan hjälpte vissa äldre att finna en mening i sin situation och hantera sin 

depression. 

3.5 Familjens roll i återhämtningen  

Studier visade att familjen kunde utgöra både hinder och möjlighet för återhämtning 

från sjukdomen, något som inom samma familj inte var ömsesidigt uteslutande, då 

enskilda familjemedlemmar som barn och maka kunde inta roller med både stödjande 

och hindrande beteende (Hinton et al 2014; Hinton et al 2017; Holm et al 2013; Ragan 

& Kane 2010). Stödjande relationer karaktäriserades av hängivenhet medan den icke-

stödjande varianten karaktäriserades av förpliktelse. Att må dåligt och eventuellt vara i 

beroendeställning och mötas av hjälp som inte är ovillkorlig, utan snarare ses som en 

skyldighet kan förvärra den deprimerades känsla av värde, värdighet och 

självförtroende. I studierna av Hinton et al (2014, 2017) där de endast studerat 

deprimerade män och deras relationer till familjen noterade de att familjemedlemmar 
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kunde ha negativa attityder till behandling för männen. Familjerna trodde att männen 

skulle bli beroende av de läkemedlen som förskrivits av läkaren eller att läkemedlen var 

till för galningar. Familjen kunde även vara en möjlig källa till stress som ansågs ha 

tagit del i sjukdomens intåg eller förvärrat existerande symtom. Detta kunde bli förstorat 

när familjemedlemmar lade skuld på mannen för dennes egna depression eller hade 

stigmatiserande uppfattningar om depression och behandlingen av sjukdomen. Det 

kunde utforma sig i att avslå hjälpsökande då de ansåg depressionen som en naturlig del 

i åldrandet och inte en medicinsk angelägenhet. Familjens roll i behandlingen och 

återhämtningsprocessen kunde anses olämplig om de i deras relationen med den äldre 

deprimerade ansågs kontrollerande, kritiska eller på andra vis dysfunktionella. Studierna 

av Chew-Graham et al 2012; Hinton et al 2014; Hinton et al 2017; Stark et al 2018 

visade att äldre inte vill berätta om sina problem för sin familj eller har svårt att visa 

känslor för sin familj då de menade att familjemedlemmarna har sina egna problem och 

ville inte belasta familjen med sina problem eller väntade sig negativ respons, även om 

de redan uppfattade att de berördes av sjukdomen. 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldres upplevelser av att leva med 

depression. Tre fynd var tydliga: stigmatisering av depression var en stor barriär för 

att äldre skulle identifiera, söka vård, behandla och adekvat hantera sin depression. 

Ensamhet kunde upplevas när man inte hade någon att dela sina upplevelser med. 

Familjen kan ha stor påverkan på hur den äldre hanterar sin depression och hur 

familjemedlemmarnas åsikter kan influerar den äldres beslutstagande.  

4.2 Resultatdiskussion 
Ensamhet 

Studierna föreslår att mycket går att generalisera om sjukdomen, men att depression 

trots det är en subjektiv upplevelse som är unik för varje individ och därför kan 

upplevas på olika sätt. De granskade artiklarna (Conner et al 2015; Holm et al 2013; 

Nyman, Josephsson & Isaksson 2012; Tanaka 2018) presenterade underlag för hur 

äldre kom att uppleva ensamhet, ett tillstånd som väsentligt påverkade deras mående, 

något som författarna kopplade till en studie av Kim et al (2018); Skärsäter (2009). 

Äldre fick ökad risk för depression på grund utav den naturligt ökade risken för att 
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partner, syskon och vänner i hög ålder avlidit och med det riskerade social isolation 

och just upplevd ensamhet. Dessa omständigheter ledde till att den äldres sociala 

nätverk förminskades vilket igen kunde leda till en känsla av ensamhet och isolering 

från sin omgivning. Författarna till vederbörande litteraturstudie tror att det kunde bli 

svårare i högre ålder att hitta nya vänner. Vid förlust av sysselsättning, minskad 

aktivitet och bristen på tillgängliga naturliga mötesplatser, något som författarna 

fann stöd i hos Kim et al (2018). En till begränsning var att den äldre inte klarade av 

att komma ut på grund av exempelvis smärta eller trötthet. Skärsäter (2009) menade 

att de kunde vara atypiska symtom för en depression som den äldre kan istället tror 

att är en del av det normala åldrandet. Utifrån Myra Levines omvårdnadsteori skriver 

Mefford (2017) om hur strukturell integritetsbevarande såväl som social 

integritetsbevarande. Det innebär att insatser för att upprätthålla livsfunktioner och 

hälsofrämjande kopplingar med samhälle och familj ska eftersträvas för att bevara 

individen och samtidigt täcka upp individens sociala behov. Detta rimligtvis genom 

att stödja individen att med hänsyn anpassa sig till nya omständigheter och med 

insatser för att rehabilitera förmåga att utveckla eller återskapa tidigare förmåga. Alla 

har ett behov av att träffa människor för att få sitt sociala behov uppfyllt. Lepp 

(2014) beskriver enligt Maslows strukturella pyramid över människans behov där det 

mest grundläggande behovet efter mat, dryck och sömn är trygghet, säkerhet och just 

behovet av mänsklig kontakt. Något författarna kopplade till det resultat som 

framlade att ensamhet var ett genomgående drag i den äldres upplevelse av 

depression. Studien av Nyman, Josephsson och Isaksson (2012) skriver specifikt om 

hur just äldres ensamhet är en betydande faktor i den upplevda förlusten av 

meningsfullhet i livet, och därför är en faktor för psykisk ohälsa. Författarna tycker 

att det är en genomgående mänsklig aspekt, att känna ett behov att återge och 

återkoppla sina upplevelser till någon annan. Något som återfinns i alla åldrar, och 

hos de allra flesta. Inte nödvändigtvis enbart knutet till den äldre människan, men 

nära kopplat med just deras upplevelse då de riskerar att bli mer isolerade. 

Författarna tror att depression kan leda till ensamhet och att ensamhet kan leda till 

depression. Vidare var det svårt att dra någon tydlig slutsats, om hur och varför 

ensamhet är så starkt kopplat till den äldres upplevelse av depression. Inte heller 

huruvida ensamhet hos äldre tär och kan vara en av flera faktorer som leder till 

depressionens utbrott eller om depression kan orsaka ensamhet genom isolering och 

utvecklat främmandeskap inför sig själv. Endast att depression och upplevelsen av 
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ensamhet tenderar att existera tillsammans hos äldre och inverkar negativt på 

varandra. Gemensamma aktiviteter noterades av författarna som ett sätt att hantera 

sin depression hos de äldre (Holm et al 2013; Ragan och Kane 2010; Stark et al 

2018; van der Weele et al 2012). Ringsberg (2014) menar att aktiviteter inte endast 

var ett sätt att uppleva gemenskap, utan aktiviteter såsom promenera, cykla eller 

övrig fysisk aktivitet även påverkade kroppen fysiologiskt. Motion kunde påverka 

bland annat individens psykiska välbefinnande, gav ökad sömnkvalitet och 

förebyggde psykisk ohälsa. Bristande kunskap om att det påverkade hela kroppen 

inklusive sinnet och därför psykiska måendet tror författarna är utbrett hos 

majoriteten av befolkningen. Denna bristande förståelse kan leda till att motion som 

ett alternativ för hanteringen av depression uteblir hos de äldre. När vi blir äldre 

försämras den fysiologiska förmågan, återhämtningen blir försämrad och 

tillsammans med eventuella smärttillstånd tenderar de att minska den fysiska 

aktiviteten. Nygren & Lundman (2014) menade att kroppen kan ses som ett hinder 

när lederna värker och att äldre kan känna en trötthet som ej försvinner trots vila. 

Detta uppfattades som ett hinder av författarna för de äldre för att kunna tillämpa 

fysisk aktivitet som ett sätt att hantera sin depression när värk kvarstår trots vila. Vid 

smärta och trötthet kan det vara svårt för de äldre att finna motivationen att orka 

motionera. Smärtproblematik vid fysisk aktivitet tror författarna är en bidragande 

orsak till ett ökat stillasittande hos de äldre som inte varit fysisk aktiva tidigare i 

livet. Adekvat kunskap om motionens påverkan och stöttning från vårdpersonal tror 

författarna kan hjälpa de äldre att finna vägar till ett aktivare liv.  

Stigmatisering 

Stigmatisering är enligt Lilja och Hellzén (2014) det som en person upplever från sin 

omgivning, och ses som ett fenomen som är negativt för individen, då det anses ha 

negativa effekter på återhämtning och då individen upplever att den inte bli betraktad 

som normal och är utstött ur samhället. Författarna identifierade en oanad tyngd i 

skam och stigmatisering kopplat till depressionen hos äldre i studierna av Allan & 

Dixon 2009; Conner, McKinnon, Ward, Reynolds & Brown 2015; Hinton et al 2018; 

Stark et al 2018. Det gjorde denna företeelse relativt central till de äldres upplevelse 

av depressionen. Äldre tenderade att ha en negativ och oförstående syn på 

depression, något som var ett överraskande fynd. Vissa äldre i de granskade 

studierna hade väldigt starka fördomar mot depression och distanserade sig från 
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sjukdomen. Flertalet deprimerade beskrev själv hur de varit skeptisk eller negativt 

inställd till depression som sjukdom innan de själv blev drabbade. Den negativa 

synen kan tolkas som en önskan att distansera sig från depression. Genom 

distansering kunde författarna notera hur de äldre inte ville kännas vid en 

depressionsdiagnos. Tydliga förklaringar för det framstod inte, men kan bero på egna 

fördomsfulla föreställningar om att det skulle vara ett extremt sjukdomstillstånd, 

galenskap eller sinnessvaghet. En depressionsdiagnos skulle således vara associerade 

med skamkänslor och en ovilja att visa sig svag inför bekant. Det noterades i studier 

att de äldre tyckte att depression var en starkare känsla än vad de själv upplevde, 

kanske är det just därför de väljer att distansera sig. Detta kan kopplas till personlig 

integritetsbevarande ur Myra Levines omvårdnadsteori, genom att stärka den 

personliga integriteten och bevara jaget (Mefford, 2017). Bevaringen av sin identitet 

kopplar författarna som en anledning till att äldre väljer att inte se sig själv som 

deprimerad och istället väljer att distansera sig. Något som kan vara ett sätt för de 

äldre att förneka och försöka skölda sig från psykisk ohälsa.  

Familjens roll i återhämtning 

Författarna noterade att familjen kan ha stor påverkan hur den äldre hanterar sin 

depression i studierna av Hinton et al 2014; Hinton et al 2017; Holm et al 2013; 

Ragan & Kane 2010. Familjemedlemmarnas åsikter kan influera den äldres 

beslutstagande och aktivt inverka på den deprimerades mående. Den äldre kan vara 

och var ofta i beroendeställning till sin närmaste familj, och hur de fungerar 

tillsammans har inverkan på hur individens självförtroende och förmåga att hantera 

sin depression. Fyndet att familjen påverkar den äldre i den grad som presenteras i 

resultatet var något som inte förväntades som ett resultat av författarna när denna 

litteraturstudie påbörjades.  

Att den äldres omgivning och sociala upplevelse vid sjukdom kan centreras kring ens 

barn, partner eller syskon är förståelig. Deras åsikter och reaktioner på ens sjukdom 

förefaller sig då naturligt ha en stark inverkan på hur den äldre ser på sin sjukdom, 

situation och identitet. Familjen utgörs av personer som varit en del av den äldres liv, 

som den äldre själv valt att inkludera i familjeperspektivet (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2014). Deras åsikter har betydelse för den äldre och medverkar att forma 

individens upplevelse av sjukdomen. Det är viktiga personer vars inflytande har med 

sannolikhet medvetet eller undermedvetet påverkat den äldre under deras livstid. Att 
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identifiera familjens roll och inverkan på den äldres sjukdomsupplevelse och 

återhämtningsprocess är en potent åtgärd som kan ha stor betydelse för 

tillfrisknandet eller symtomlindring. Benzein, Hagberg & Saveman (2014) skriver att 

familjen kan påverka hur den äldre deprimerade upplever sin sjukdom och 

hälsoutveckling. Författarna hittade belägg även hos studierna av Hinton et al (2014, 

2017) för att den äldres relation till sin familj, hur god och öppen den hade varit 

tidigare hade en betydelse för hur attityden till den äldres depression upplevdes och 

uttrycktes. Den relationen som tidigare varit dålig kunde leda till att den äldres 

hjälpsökande hindrades och påverkade den deprimerades förmåga att hantera sin 

depression genom att inte stödja behandlingen av sjukdomen. Dysfunktionella 

familjerelationer kan handla om en ovilja att söka lösa problem utanför familjen. En 

partner eller ett barn kan känna sig försummad eller otillräcklig i sin roll att sköta 

och uppfylla den deprimerades behov och därför avråda hjälpsökande. Familj, 

anhöriga och andra närstående kan vara viktiga i återhämtningen för den äldre och 

kan ge samhörighet och stöd. De anhöriga kan själva behöva stöd genom information 

till sjukdomen och behandling. Genom detta kan de få underlag hur de bäst kan 

bemöta den deprimerade (Alphonce, 2014). 

4.3 Metoddiskussion 
Designen var en beskrivande litteraturstudie med en kvalitativ ansats vilket med 

fördel kan användas när upplevelser ska presenteras enligt Polit och Beck (2016). 

Författarna formulerade sin sökstrategi kring insamlandet av artiklar för 

litteraturstudien till att använda tre bibliografiska databaser PubMed (MedLine), 

Cinahl och PsycInfo. MedLine är enligt Polit och Beck (2016) erkänd som primär 

källa för bibliografisk litteratur och ansågs därför tillförlitlig till att presentera den 

senaste forskningen. Författarna ansåg det fördelaktigt att använda de främsta och för 

ämnet relevanta databaserna för att söka fram artiklar som håller vetenskaplig 

kvalitet. Vid preliminära sökningar upptäckte författarna att nivån på indexeringen 

av artiklar i databaserna varierar, där en del artiklar har fått tydliga ämnesord medans 

en del artiklar saknade relevanta ämnesord (Willman et al, 2016). Det motiverade 

författarna till att använda flera ämnesord och varianter (synonymer) på dessa i 

databassökningarna. Den stora variationen i söktermer ansågs därför vara nödvändigt 

för att nå ett tillförlitligt resultat av studier utförda på ämnet. Sökningen var väldigt 

ingående och tidskrävande, dock ledde detta till en noggrann genomgång av de 

artiklar som fanns. Det stora antalet exklusionsord ansågs nödvändigt då syftet var 
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att undersöka den äldres upplevelse av depression i frånvaro av samsjuklighet. 

Willman et al (2016) menar att användandet av booleska termen NOT för att studier 

med vissa söktermer ej ska inkluderas i sökningen. Generaliserbarheten minskar vid 

samsjuklighet och det kan vara svårt att urskilja om något är typiskt för en viss 

samsjuklighet eller för upplevelsen av depression hos äldre i allmänhet. Då en rad 

sjukdomar har statistiskt stor inverkan på den äldres mående. Denna syn har påverkat 

vilka artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie och kan indirekt påverka dess 

resultat. Författarna till vederbörande litteraturstudie var införstådd att de äldre som 

ingick i studierna sannolikt hade andra sjukdomar än depression. Dessa sjukdomar 

redovisades inte av författarna av de granskade studierna och inga slutsatser eller 

korrelationer drogs mellan dessa sjukdomar och depression. Författarna ansåg trots 

att många relevanta artiklar kan ha uteslutits att det var rätt beslut att fatta för att få 

fram upplevelsen av depression hos äldre. Urvalskriterierna för de inkluderade 

studierna var 55 år och äldre då att det var en vedertagen term för äldre som använts i 

stora tvärsnittsstudier med internationella perspektiv. Eventuellt för att fånga upp 

människor med liknande upplevelser grundat på olika pensionsåldrar med den 

internationella faktorn. Författarna inkluderade artiklar där både läkare och äldre 

ingick. Författarna kunde inkludera sådana artiklar om det var tydligt beskrivet i 

artikeln om det var en läkare eller den äldres syn som presenterades och därför kunde 

urskiljas. Författarna har inkluderat artiklar där äldre med depressiva symtom 

förekom. Detta beror på då det sällan redovisades eventuella diagnoser i studierna, 

om endast artiklar med diagnostiserad depression presenterats i resultatet kan det 

tagit en annan riktning. Användandet av relevansgransknings- och 

kvalitetsgranskningsmallarna i urvalsprocessen gav en konkret granskning av 

artiklarna där vissa kriterier för dess kvalitet var tydlig redovisade, se 

relevansgranskningmall (bilaga 3) och Kvalitetsgranskningsmall (bilaga 4). 

Användningen av dessa mallar gav författarna stöd i ambitionen att vara opartisk i 

urvalsprocessen av artiklar. Vid dataanalysen granskade författarna texten, 

diskuterade och genomförde analysen gemensamt, något som uppfattas som 

fördelaktigt och ett sätt att bekräfta att de uppfattade resultatet överensstämmande 

och därför med enkel teknik kunde identifiera teman utifrån det förenade 

perspektivet (Aveyard, 2014). En kvalitativ studie av Hinton et al (2015) använde sig 

av 77 deltagare, något som Polit och Beck (2016) inte rekommenderar. Då färre än 

50 deltagare bör förekomma i en studie för att garantera att intervjuerna studeras 
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intensivt. Trots det upplever författarna att resultatet är utförligt arbetat och 

användbart för att ge en representativ bild av hur de äldre männen i studien upplever 

sin depression. Även om en kvalitativ studie inte strävar efter att vara generaliserbar 

bör de samlade subjektiva upplevelserna kunna erbjuda möjligheten att dra någon 

samlad slutsats. Willman et al (2016) menar att en kvalitativ metod söker att vara 

rigorös, pålitlig, trovärdig och tillförlitlig snarare än att sträva efter reliabilitet och 

validitet. Författarna har följt de etiska riktlinjerna och ej fabricerat ett resultat eller 

uteslutit något som inte överensstämt med ett eventuellt förväntat resultat. 

Författarna anser att de har upprätthållit en konsekvent opartiskhet genom 

litteraturstudien (Polit & Beck, 2016). 

4.4 Kliniska implikationer 
Denna litteraturstudie kan ge sjuksköterskan viktig kunskap och ökad förståelse för 

hur depression kan upptäckas hos den äldre människan, genom en utveckla förståelse 

för den äldre människans upplevelse av depression. Med en fördjupad insikt i hur 

symtomen kan utspela sig, kan man förstå den ibland atypiska symtombilden hos den 

äldre deprimerade individen. För att kunna bemöta den deprimerade som kan sakna 

förståelse för sin sjukdom eller vara helt ovetandes om att de är drabbade, och att det 

inte är normalt åldrande bakom (de) upplevda besvären/symtomen. Med kunskapen 

att genom samtal stödja den äldre med adekvat information om sjukdom och 

behandlingsalternativ, samt med insikt om hur den negativa upplevelsen av 

stigmatisering kan bearbetas och hur en förlorad meningsfullhet kan återskapas. För 

att påverka de kunskapsbrister som finns hos den äldre befolkning, skulle 

lättillgänglig information till äldre om sjukdomen och hur den inte grundar sig i 

svagheter i personligheten utan har andra orsaker. Förslagsvis skulle denna 

litteraturstudie ge vetskapen om ett behov för att framställa sammanfattad 

informationsunderlag som kan användas för att utveckla utbildningsmaterial om 

depression till äldre. Samt för att utveckla möjligheterna och underlaget för 

gruppsamtal där de äldre deprimerade kan berätta om sina upplevelser och få en 

samhörighet till andra i liknande situation. 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 
Författarna ser behov av fortsatt forskning och ökad kunskap om hur en depression 

kan utspela sig hos den äldre människan för att de ibland atypiska symtomen inte ska 

misstas för somatiska symtom och att minska underdiagnostisering och 
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underbehandlingen av depression hos äldre patienter. Författarna föreslår forskning 

och utbildning för att vårdpersonal bättre ska kunna identifiera depression hos den 

äldre patienten, samt att vårdpersonal ska kunna stödja patienten i sitt vårdsökande. 

Vidare forskning kring om äldres stigmatiserande syn på depression skulle vara 

fördelaktigt för en inblick om stigmatiseringen hos den äldre befolkningen beror på 

kunskapsbrist eller grundar sig i andra orsaker. Forskning om ensamhet är generell 

och karaktäristisk för all depression, eller hur ofta de återfinns sammankopplade och 

sambanden mellan dem anses av författarna av betydelse. Därför anser författarna till 

föreliggande litteraturstudie att intervjustudier på fenomenet ensamhet bör utföras för 

att vidare eventuellt samband mellan depression och ensamhet.  

4.6 Slutsats 
Det centrala i litteraturstudiens fynd är att stigmatisering är ett genomgående 

problem och grundar sig i den kunskapsbrist kring sjukdomen som återfinns inom 

åldersgruppen. Upplevelsen av stigmatiseringen kan förvärra sig av den inre 

självstigmatisering som även ofta förekommer vid en depressiv episod, då den 

deprimerade äldre tror att läkare, anhöriga eller samhället i helhet ser negativt på 

individen. Självstigmatisering bidrog även till en ovilja att acceptera och associera 

sig med diagnos, men en insikt om att depression var ett extremt tillstånd som de inte 

kände igen sig i. Känslor av skam, isolering, förlorad samhörighet, förlorad identitet 

och en känsla av mindervärdeskomplex var något som bidrog till en ond cirkel av 

stigmatisering. Känslan av samhörighet till samhället var en viktig del för de äldre att 

kunna återskapa upplevelsen av meningsfullhet genom känslan av sammanhang. Att 

utföra aktiviteter gemensamt med andra personer var avgörande för att skapa mening 

i aktiviteterna och i de nya erfarenheterna för den äldre deprimerade. Med denna 

förståelse kan sjuksköterskan hjälpa den äldre deprimerade i att förstå sin sjukdom 

och stödja i att hantera den stigmatisering som upplevs i samband med den samt att 

se tecken som påvisar en pågående depression hos den äldre.   
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6. Bilagor 
6.1 Resultattabell (bilaga 1)  
 

Författare Titel Syfte Resultat 

Allan J. & Dixon 
A. (2009)  
Nya Zeeland 

Older women's 
experiences of 
depression: a 
hermeneutic 
phenomenological 
study. 

Att utforska hur äldre 
kvinnor förstår sin 
depression och betydelsen 
de förknippar med dessa 
erfarenheter  

Depression visade sig ha 
stor effekt på hur kvinnorna 
såg på sig själva med ett 
centrum i ökad självförakt 
och känslan av 
misslyckande. Att lyssna på 
de individuella berättelserna 
hjälper sjuksköterskan i en 
terapeutisk roll   

Chew-Graham 
C., Kovandžic 
M., Gask L., 
Burroughs H., 
Clarke P., 
Sanderson H. & 
Dowrick C 
(2012) 
Storbritanien 

Why may older 
people with 
depression not 
present to primary 
care? Messages 
from secondary 
analysis of 
qualitative data 

Att utforska anledningar 
till att äldre personer med 
depression undanhåller 
det för primärvården.  

Äldre är ovillig att känna 
igen och namnge depression 
som en uppsättning symtom  

Conner K., 
Mckinnon S., 
Ward C., 
Reynolds C. & 
Brown C. (2015) 
USA 

Peer Education as a 
Strategy for 
Reducing 
Internalized Stigma 
Among Depressed 
Older Adults 

Undersöka genom vilka 
mekanismer som Peer 
Education påverkar intern 
stigma hos äldre 
deprimerade.  

Utbildning från jämlikar 
(äldre med historik av 
depression) är potentiellt 
värdefullt för att minska 
upplevda intern stigma hos 
äldre med depression  

Dickinson R., 
Knapp P., House 
O. A., Vandana 
D., Zermansky 
A., Petty D., 
Holmes J., 
Raynor K. D. 
(2010) England 

Long-term 
prescribing of 
antidepressants in 
the older 
population: a 
qualitative study 

Att utforska attityden och 
inställningen till 
behandling av depression 
hos äldre deprimerade 
patienter och deras 
allmänläkare  

Trots oro över långtids 
användning av 
antidepressiva läkemedel 
saknas bevis för en 
existerande attityd till 
förändring för minskad 
användning från de äldre 
samt läkare, då behovet för 
fortsatt medicinering ansågs 
balansera ut fenomenet 

Hinton L., 
Sciolla A., 
Unützer J., 
Elizarraras E., 
Kravitz R. & 
Apesoa-Varano 
E.  (2017) 
USA 

Family-centered 
depression 
treatment for older 
men in primary 
care: a qualitative 
study of stakeholder 
perspectives 

Beskriva utmaningar som 
kan existera i 
sammanhang där 
familjemedlemmar deltar 
i den äldre mannens 
behandling, och 
potentiella strategier för 
att övervinna dessa 
utmaningar 

Studien identifierade 
flertalet utmaningar för att 
integrera familjemedlemmar 
i den äldre mannens 
depressionsbehandling, även 
om den typen av behandling 
visar potential 
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Hinton L., 
Apesoa-Varano 
E C,. Unützer J., 
Dwight-Johnson 
M,. Park M,. & J 
C. Barker 
(2015)  
USA 

A descriptive 
qualitative study of 
the roles of family 
members in older 
men’s depression 
treatment from the 
perspectives of 
older men and 
primary care 
providers 

Att beskriva 
familjemedlemmarnas 
roller i äldre mäns 
depressionsbehandling 
från perspektivet från 
äldre män och läkare 
inom primärvården.  

Studien berättar om hur 
familjen kan påverka den 
äldre mannen på olika sätt 
genom hur stöd eller hur 
familjen kan negativt 
påverka den äldre mannen i 
sitt beslutsfattande kring sin 
behandling. Resultatet 
presenterar huruvida och på 
vilket sätt familjen kan 
påverka med exempel. 

Holm A., Lyberg 
A, Lassenius E, 
Severinsson E. & 
Berggren I. 
(2013)  
Norge 

Older Persons’ 
Lived Experiences 
of Depression and 
Self-Management 

Utforska och öka 
förståelsen för äldre 
personers genomlevda 
upplevelse av depression 
och egenbehandling av 
den 

Reflektion och diskussion 
kan främja öppenhet som 
underlättar processen att 
integrera egenbehandling i 
vårdplanen för depressionen 
hos den äldre personen. 
Ansvarig vårdgivare bör 
omstruktureras för att 
utveckla lagkompetens som 
främjar tillvaratagandet av 
egenvårds- principerna 
baserade på den äldres levda 
erfarenheter  
- 

Nyman A., 
Josephsson S. & 
Isaksson G. 
(2012) 
Sverige 

Being part of an 
enacted 
togetherness: 
Narratives of 
elderly people with 
depression 

Utforska hur äldre 
människor med 
depression upplevde 
meningsfullhet i samband 
med vardagliga 
aktiviteter  

Samhörighetskänslor skapas 
över tid genom att delta i 
vardagliga aktiviter med 
andra, och uppkommer inte 
ur förhoppningar och 
övertygelse.   

Overend K., 
Bosanquet K., 
Bailey D., Foster 
D., Gascoyne S., 
Lewis H., 
Nutbrown S., 
Woodhouse R., 
Gilbody S. & 
Chew-Graham 
C. 
(2015) England 

Revealing hidden 
depression in older 
people: a qualitative 
study within a 
randomised 
controlled trial 

Utforska både patient och 
vårdpersonalens 
perspektiv för att kunna få 
multipla synvinklar på 
förståelsen av depression 
och hanteringen av 
sjukdomen hos äldre.  

Depression hos äldre är ofta 
dold och kan samexistera 
fysiska tillstånd som 
prioriteras av både 
patienterna och 
vårdpersonalen. Att delta i 
en studie kan tillåta äldre att 
delge sina känslor, namnge 
problemet och söka hjälp. 
Att erbjuda äldre 
möjligheten att prata utanför 
primärvården uppskattas av 
patienter och läkare. En 
psykosocial insats från en 
patientansvarig redan inom 
primärvården kan 
överkomma den lucka som 
kan existera i den äldre 
personens 
depressionsbehandling. 
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Ragan M. & 
Kane C. F. 
(2010) USA 

Meaningful Lives: 
Elders in Treatment 
for Depression 

De studerar äldres 
upplevelse av att leva med 
depression för att kunna 
förbättra ev. framtida 
behandlingsstrategier. 

En process att hitta mening 
någon annanstans i deras liv 
upptäcktes. Oberoende, 
motivation och andlighet 
möjliggjorde att de kunde 
identifiera deras behov av 
behandling och att kunna 
hantera deras sjukdomar. 
Under behandlingen började 
de äldre uppskatta sina 
upplevelser av sociala och 
familjära relationer och 
uppskatta deras liv.  
- 

Stark A., 
Kaduszkiewicz 
H., Stein J., 
Maier W., Heser 
K., Weyerer S., 
Werle J., Wiese 
.6, Mamone S., 
König H. H., 
Bock J. O., 
Riedel-Heller S. 
G. & Scherer M. 
(2018) Tyskland 

A qualitative study 
on older primary 
care patients’ 
perspectives on 
depression and its 
treatments - 
potential barriers to 
and opportunities 
for managing 
depression 

Utforska patienternas 
kännedom, attityder, 
föreställningar och 
erfarenheter av depression 
för att fastställa 
möjligheter till 
behandling såväl som de 
potentiella barriärer mot 
behandling som kan 
existera hos den äldre 
individen. 

Studien identifierade 
positiva perspektiv inför 
depression såväl som flera 
hinder för dess behandling. 
För att förbättra 
behandlingen av depression 
bör åldersanpassad 
information användas såväl 
som personal som 
förtydligar att depression är 
en riktig och känd sjukdom 

Tanaka K. 
(2018) 
Japan 

Strengths 
promoting the 
recovery process in 
older adults with 
depression 

Att klargöra styrkorna för 
att främja 
återhämtningsprocessen 
bland äldre vuxna med 
depression i Japan 

En känsla av emotionell 
koppling utgjorde en grund 
för att främja 
återhämtningsprocessen. En 
“dialog med livet” och 
utforska tycktes representera 
den visdom och andlighet 
som finns i upplevelsen av 
ålderdom och depression.  

van der Weele 
G., de Jong R., 
de Waal M., 
Spinhoven P., 
Rooze H., Reis 
R., Assendelft 
W., Gussekloo J. 
& van der Mast 
R. (2012) 
Nederländerna  

Response to an 
unsolicited 
intervention offer to 
persons aged ≥ 75 
years after 
screening positive 
for depressive 
symptoms: a 
qualitative study 

Att utforska limiterade 
och motiverande 
faktorerna som kan spela 
en roll i beslutstagandet 
att delta i en kurs för att 
hantera sin depression.  

Resultatet presenterar vad de 
äldre har för syn på 
depression och hur de ser på 
deras möjlighet att kunna få 
behandling. Vissa deltagare 
hade en väldigt fördomsfull 
syn på depression och hade 
uttalade fördomar om 
depression.  Det presenteras 
hur de själva kan hantera sin 
depression, syn på kursen 
samt vad dem tror kursen 
skulle påverka dem.  

 

 



 

6.2 Metodtabell  (bilaga 2)  

Författare + 
publikationsår/ 
studieland  

Titel Design 
och 
eventuellt 
ansats 

Undersöknings-grupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Allan J. & 
Dixon A. (2009)  
Nya Zeeland 

Older women's 
experiences of 
depression: a 
hermeneutic 
phenomenological 
study. 

Kvaliativ 65+, kvinnor, 
diagnosticerad 
depression 

Upprepade intervjuer, 
första en berättande, 
följt av två intervjuer 
med semistrukturerad 
design baserad på teman 
identifierad i den första 
intervjun  

Identiferade teman i varje 
individuell intervjuberättelse och 
sedan jämfördes de identifierade 
temana mellan de olika deltagarna 
för att framföra deras upplevelse av 
depression   

Chew-Graham 
C., Kovandžic 
M., Gask L., 
Burroughs H., 
Clarke P., 
Sanderson H. & 
Dowrick C 
(2012) 
Storbritanien 

Why may older 
people with 
depression not 
present to primary 
care? Messages 
from secondary 
analysis of 
qualitative data 

Kvalitativ 58-84år med 
depression.  

Semistrukturerade 
intervjuer från två 
tidigare studier av 
författaren  

Teman uppkom redan under 
intervjuerna och dessa utvecklas 
genom iterativ hermeneutiska 
tolkningar av intervjuerna tills 
huvudteman uppkom för varje 
intervju. Sedan jämfördes de olika 
deltagarnas teman med varandra för 
att identifiera strukturer av 
gemensamma erfarenheter  

Conner K., 
Mckinnon S., 
Ward C., 
Reynolds C. & 
Brown C. (2015) 
USA 

Peer Education as a 
Strategy for 
Reducing 
Internalized Stigma 
Among Depressed 
Older Adults 

Kvalitativ 60 år med depression 
utvalda av läkare, 
sjuksköterskor och 
vårdkoordinatorer 

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Tematisk analys och en kvalitativ 
analysmetod, efter genomläsning av 
transkriptet från intervjuer.  
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Dickinson R., 
Knapp P., House 
O. A., Vandana 
D., Zermansky 
A., Petty D., 
Holmes J., 
Raynor K. D. 
(2010) England 

Long-term 
prescribing of 
antidepressants in 
the older 
population: a 
qualitative study 

Kvalitativ  75 år eller äldre som 
använt antidepressiva 
läkemedel under de 
senaste 2 åren 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Kodade datan och skapade teman 
baserat på dessa 

Hinton L., 
Sciolla A., 
Unützer J., 
Elizarraras E., 
Kravitz R. & 
Apesoa-Varano 
E.  (2017) 
USA 

Family-centered 
depression 
treatment for older 
men in primary 
care: a qualitative 
study of 
stakeholder 
perspectives 

Kvalitativ.  60 år eller äldre män 
med depression, blev 
intervjuad, även deras 
familjemedlemmar och 
vårdpersonal blev 
intervjuad.  

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Tematisk analysmetod assisterad av 
dator. Kodning och teman framkom 
efter genomläsning av flera 
författare.  

Hinton L., 
Apesoa-Varano 
E C,. Unützer J., 
Dwight-Johnson 
M,. Park M,. & J 
C. Barker 
(2015)  
USA 

A descriptive 
qualitative study of 
the roles of family 
members in older 
men’s depression 
treatment from the 
perspectives of 
older men and 
primary care 
providers 

Kvalitativ 60 år eller äldre 
mexikanska eller vita 
män med depression 
och även läkare.   

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Datorassisterad analys följt av 
systematisk genomläsning av 
intervjuerna och kodning och 
indelande av resultat i förberedda 
teman.  

Holm A., 
Lyberg A, 
Lassenius E, 
Severinsson E. 

Older persons' 
lived experiences 
of depression and 
self-management. 

Kvalitativ 60 år + med diagnosen 
depression eller 
förstämningssyndrom.  

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Iterativ hermeneutisk analys tills 
teman kunde identfieras 
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& Berggren I. 
(2013)  
Norge 

 
 
 
 

Nyman A., 
Josephsson S. & 
Isaksson G. 
(2012) 
Sverige 

Being part of an 
enacted 
togetherness: 
Narratives of 
elderly people with 
depression 

Kvalitativ.  Personer 78-85 år 
diagnostiserad med 
mild eller måttlig 
depression, diagnosen 
ska ha kommit senare i 
livet.  

Semistrukturerade 
intervjuer.  

En narrativ metod där  fokuset låg 
på helheten i 
intervjuberättelserna.Reflektioner 
och preliminär satser togs fram 
under hela processen. Olika 
tolkningar utformades utforskades 
och diskuterades inom 
forskarlaget.  

Overend K., 
Bosanquet K., 
Bailey D., 
Foster D., 
Gascoyne S., 
Lewis H., 
Nutbrown S., 
Woodhouse R., 
Gilbody S. & 
Chew-Graham 
C. 
(2015) England 

Revealing hidden 
depression in older 
people: a 
qualitative study 
within a 
randomised 
controlled trial 

Kvalitativ 65-85 år, vissa av 
deltagarna har haft 
depression, dock säger 
vissa att de har ingen 
erfarenhet av ämnet.  

Semistruktureraade 
intervjuer 

Tematisk analys med jämförande 
metod. Kodande efter beskrivning. 
Teman fastställdes gemensamt av 
forskarlaget.  

Ragan M. & 
Kane C. F. 
(2010) USA 

Meaningful lives: 
elders in treatment 
for depression. 

Kvalitativ  60+ år under 
behandling för 
depression 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Fenomenologisk analys, kodade 
datan och skapade teman baserat på 
dessa  

Stark A., 
Kaduszkiewicz 

A qualitative study 
on older primary 

Kvalitativ 75år + med symtom av 
depression. 

Semistrukurerade 
intervjuer. 

Datorassisterad dataanalys med 
kodning av fynd i texten för att 
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H., Stein J., 
Maier W., Heser 
K., Weyerer S., 
Werle J., Wiese 
.6, Mamone S., 
König H. H., 
Bock J. O., 
Riedel-Heller S. 
G. & Scherer M. 
(2018) Tyskland 

care patients' 
perspectives on 
depression and its 
treatments - 
potential barriers to 
and opportunities 
for managing 
depression. 

sedan kunna skapa teman efter 
genomläsning och diskussion 
mellan författarna.  

Tanaka K. 
(2018) 
Japan 

Strengths 
promoting the 
recovery process in 
older adults with 
depression. 

Kvalitativ 60 år eller äldre som 
haft diagnosen 
depression efter 60 år 
och varit inlagd på 
psykiatrisk 
slutenvårdsavdelning 

Berättande intervju med 
uppföljningsintervjuer.  

Tematisk analys med fokus på de 
personliga berättelserna, efter att ha 
tolkat texternas innebörd så delades 
de upp i kodade stycken. De 
jämfördes sedan för att utveckla 
subteman. Teman utvanns ur 
grupperandet av subteman.  

van der Weele 
G., de Jong R., 
de Waal M., 
Spinhoven P., 
Rooze H., Reis 
R., Assendelft 
W., Gussekloo J. 
& van der Mast 
R. (2012) 
Nederländerna  

Response to an 
unsolicited 
intervention offer 
to persons aged ≥ 
75 years after 
screening positive 
for depressive 
symptoms: a 
qualitative study 

Kvalitativ 75år och äldre med 
positiv screening för 
depressionssymtom.  

Semistrukturerade 
intervjuer 

De läste transkriptet för att koda 
intervjuerna för att kunna skapa 
teman.  
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6.3 Relevansgranskningsmall (bilaga 3)  

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 
Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 

som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad 

studie relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och design 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 
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5. 

Sammanvägd bedömning: bör granskad 

studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 

den aktuella studien**? 

 

 

 

 

  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie.   ** Med detta menas er litteraturstudie.  
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6.4 Kvalitetsgranskningsmall (bilaga 4)  
 

  
Ja, med motiveringen 

att… 

Delvis, med motiveringen 

att… 

Nej, med motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 
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4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

7. Är metoden för datainsamling relevant? 

 

 

 

 

 

   

8. 
Är analysmetoden redovisad och tydligt 

beskriven? 
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9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

10. 
Är det resultat som redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 
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12. 

Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet av 

studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 

 

 

 

 

 

 

   

 


