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Sammendrag
Forfatter: Kristin Beck Gjellesvik
Tittel: ‘På skalaen som er meg er det ikke plass til minuspoeng’: En kvalitativ analyse av
hvordan unge voksne med lett depresjon forstår seg selv og sin lidelse
Veileder: Ole Jacob Madsen

Bakgrunn: Depresjon er en svært forekommende psykisk lidelse som kan ha ødeleggende
konsekvenser for den som rammes. Det eksisterer likevel få kvalitative undersøkelser av
hvordan depresjonen oppleves og forstås fra et førstehåndsperspektiv, selv om dette kan bidra
med nyttig kunnskap om lidelsen. Til tross for denne mangelen blir det stadig fremhevet
hvordan vi befinner oss i et individualisert samfunn som verdsetter uavhengighet og
selvansvarlighet på bekostning av en anerkjennelse av den større kulturelle konteksten (Beck,
1989; Fox, Prilleltensky & Austin, 2009; Furedi, 2004; Madsen, 2012). Depresjon bør dermed
også forstås i lys av de kulturelle normene og idealene som preger samfunnet vårt. Ettersom
unge voksne personer, definert ut fra begrepet ‘emerging adulthood’ (Arnett, 2000), befinner
seg i livsfaser preget av endring og valgmuligheter, kan det være særlig interessant å
undersøke hvordan disse forstår det å være deprimert.
Formål: På bakgrunn av dette vil denne studien undersøke hvordan unge voksne med lett
depresjon forstår seg selv og sin rolle i lidelsen. Dernest vil den utforske betydningen av å ha
depresjon i dagens samfunn, belyst fra kritiske og samfunnspsykologiske teorier og annen
relevant psykologisk forskning.
Metode: Dette er et selvstendig forskningsprosjekt hvor materialet som har blitt innsamlet er
basert på kvalitative semistrukturerte dybdeintervjuer. Disse ble utført med unge voksne
personer (20 til 29 år) som går eller har gått til psykolog eller fastlege for lette depressive
plager, eller som har en lett depresjonsdiagnose. Videre ble materialet analysert ved hjelp av
en ‘Big Q’-tilnærming til tematisk analyse (Clarke, Brown & Hayfield, 2015).
Resultater: Det ble utformet fire hovedtemaer basert på analysen: (1) forståelsen av
depresjonens årsak, (2) sammenhengen mellom depresjonen og selvforståelsen, (3)
selvopplevd kontroll over depresjonen og depresjonens innvirkning på kontrollen, og (4)
rollen av aksept i forståelsen av depresjonen. Fremtredende var hvordan de ulike
informantenes forståelser av seg selv i lidelsen er nyanserte og varierende, men fremdeles
viktige for deres opplevelser av å ha en depresjon.
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Konklusjon: De normene og idealene kritisk samfunnspsykologi hevder et individualisert
samfunn preges av, som uavhengighet, ansvarlighet og selvrealisering, virker ikke til å
samsvare med det å ha en depresjon. På noen måter opplever informantene i studien dermed
at deres depresjon er uforenlig med forventninger de møter fra omverdenen. Måten
depresjonen endrer deres atferd og fremtoning på, og hvordan den gjør det vanskelig å mestre
ulike deler av livet, er uønsket og uforståelig både for dem selv og andre. Likevel antydet
mange av informantene en aksept for hvordan depresjonen påvirker dem selv og livene deres,
og et ønske om en tilsvarende aksept og forståelse fra andre mennesker.
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Introduksjon
Depresjon
Definisjon og epidemiologi. Depresjon er en alvorlig psykisk lidelse som påvirker
livene til mange mennesker verden over. Lidelsen karakteriseres av nedstemthet, manglende
interesse og glede i hverdagen, samt redusert energinivå som ofte innvirker på atferd og
aktivitet. Samtidig er det også vanlig å oppleve psykosomatiske plager, skyldfølelse, lavt
egenverd, angstproblemer, konsentrasjonsvansker og endringer i søvnmønster og appetitt.
Disse plagene må ha pågått i minst to uker for at en depressiv episode skal kunne identifiseres
(APA, 2013; WHO, 2018). Lidelsen er også svært utbredt, og globalt estimeres det at flere
enn 300 millioner mennesker, det vil si 4,4 prosent av befolkningen, lider av depresjon
(WHO, 2017). Samtidig virker lidelsen oftere å ramme personer i velstandssamfunn: En
omfattende undersøkelse (Bromet et al., 2011) fant at flere personer i høyinntektsland (14,6
%) vil få en depresjon i løpet av sin levetid, enn hva gjelder for personer i lavinntektsland
(11,1 %). I USA rapporteres det også om at rundt 13 prosent av voksne amerikanere har
opplevd depresjon i løpet av livet (Hasin et al., 2005), og tilsvarende estimerer det norske
folkehelseinstituttet at omkring en av fem nordmenn vil få en depresjon i løpet av livet, og en
av ti i løpet av tolv måneder (Reneflot et al., 2018). Det kan se ut som lidelsen er mer
prevalent i urbane fremfor mer rurale områder, da en norsk undersøkelse (Kringlen, Torgersen
& Cramer, 2001;2006) fant at alvorlig depresjon rammet en betydelig større andel av Oslos
befolkning enn den i Sogn og Fjordane.
Depresjon hos unge voksne. Det har blitt hevdet at unge voksne personer, definert ut
fra Arnetts (2000) begrep ‘emerging adulthood’, befinner seg i en livsfase preget av endring
og valgmuligheter (Arnett, 2000), som kan være av avgjørende betydning for deres videre
psykiske helse (Schulenberg, Sameroff & Cicchetti, 2004). Selv om depresjon forekommer i
mange ulike aldersgrupper, har studier vist at lidelsen ofte debuterer hos ungdommer eller
unge voksne (Burke et al., 1991; Hankin et al., 1998; Gotlib & Hammens, 2008; Mykletun,
Knudsen & Mathiesen, 2009). Blant annet har gjennomsnittsalderen for depresjonsdebuten
blitt funnet å være 25,7 år i høyinntektsland og 24 år i lavinntektsland (Bromet et al., 2011).
Det er samtidig mange unge voksne som får en depresjon i løpet av livet, da en
epidemiologisk studie avdekket en tolvmånedersprevalens på 9,6 prosent hos personer
mellom 18 og 25 år (Mojtabai, Olfson & Han, 2016).
Lett depresjon. En depressiv episode omtales vanligvis som lett, moderat eller alvorlig,
basert på antallet symptomer som er tilstede og alvorlighetsgraden av disse (APA, 2013).
Skillet kan også defineres på grunnlag av hvorvidt depresjonen virker inn på den rammedes
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funksjonsnivå: Mens en alvorlig depresjon kan gjøre noen fullstendig uføre, kan personer med
lett depresjon, tross noen vanskeligheter, fortsatt fungere tilnærmet normalt i hverdagen
(WHO, 2018). Dette betyr fortsatt ikke at lettere depresjoner er uproblematiske, da lidelsen
kan redusere menneskers livskvalitet drastisk (Nierenberg et al., 2010). Samtidig vil en lett
depresjon medføre en betydelig høyere risiko for å få en moderat eller alvorlig depresjon
(Cujipers, de Graaf & van Dorsselaer, 2004; Hermens et al., 2004), eller en kronisk lett
depresjon, altså dystymi (Hermens et al., 2004). Samtidig kan lettere depressive plager være
vanskelige å oppdage, da de oftere feildiagnostiseres, eller ikke mottar en diagnose overhodet
(Mitchell, Rao & Vaze, 2011). På tross av dette er lette depresjoner svært vanlige, og i Norge
estimeres det at de er to til tre ganger så forekommende som alvorlige (NHI, 2019).
Depresjonens konsekvenser. Depresjon er en ødeleggende lidelse som kan medføre
alvorlige fysiske og psykiske plager, og gjøre det betraktelig mye vanskeligere å fungere på
jobb, skole eller sosialt (APA, 2018; WHO, 2018). Lidelsen har også blitt funnet å øke
dødelighetsrisikoen, selv når andre relevante faktorer som opprinnelig helsetilstand
kontrolleres for (Saint Onge, Krueger & Rogers, 2014). Ofte sameksisterer depresjon derimot
med andre fysiske sykdommer, og kan i disse tilfellene ha en særlig alvorlig innvirkning på
ens fysiske helse (Moussavi et al., 2017). Depresjon utgjør, i tråd med dette, en betydelig del
av den globale sykdomsbyrden (Whiteford et al., 2013; WHO, 2018), og regnes som den
ledende årsaken til uførhet på verdensbasis (WHO, 2018). Verdens helseorganisasjon (WHO,
2018) understreker også at selv om god behandling eksisterer, er det fortsatt for få som ønsker
eller har mulighet til å benytte seg av denne hjelpen. Ofte står en manglende forståelse eller
aksept for psykiske lidelser i veien for at noen søker hjelp, fordi de frykter stigmatisering på
grunn av lidelsen. Selv om dette problemet fortrinnsvis gjør seg gjeldende i lavinntektsland,
utgjør det også en utfordring i høyinntektsland, hvor bare rundt halvparten av mennesker med
depresjon får nødvendig behandling. Lidelsens verste konsekvens kan være at den rammede
velger å ta sitt eget liv. Det rapporteres om at 800 000 liv går tapt årlig som følge av
selvmord, og at tallene er enda høyere for selvmordsforsøk. Samtidig har selvmord blitt den
nest ledende dødsårsaken blant personer mellom 15 og 29 år (WHO, 2018).
Kvalitative tilnærminger til depresjon
Selv om temaet depresjon har blitt et omfattende forskningsfelt, er majoriteten av
empirien på området av kvantitativ natur, ofte basert på spesifikke kriterier eksempelvis fra
diagnosemanualen (DSM-5). Dette kan derimot ikke anses tilstrekkelig for å forstå den
subjektive opplevelsen av det å ha depresjon (Midgley et al., 2015). Noen studier har benyttet
kvalitative tilnærminger som en inngangsport til temaet. Blant annet har fokuset ligget på
2

hvordan personer med depresjon forklarer årsakene til depresjonen sin (Cornford, Hill &
Reilly, 2007; Hansson, Chotai & Bodlund, 2010; Kangas, 2001; Lewis, 1995; Skagestad &
Madsen, 2015), hvordan depresjonsdiagnosen forstås og oppleves (Karp, 1994; Lewis, 1995;
Petersen & Madsen, 2017), opplevelser av stigma knyttet til depresjonen (Dinos et al., 2004;
McNair, Highet & Hickie, 2002; Pollock, 2007), erfaringer med antidepressiva (Garfield,
Smith & Francis, 2003; Sandell & Bornäs, 2017) og hvordan personer skaper mening ut av
det å bli frisk (Fullagar & O’Brien, 2012; Rigde & Ziebland, 2006). Enkelte studier har også
gått i dybden på selve opplevelsen av det å befinne seg i en depresjon. Disse trekker gjerne
fram ødeleggende tanker og følelser, opplevelser av å miste kontrollen og å miste seg selv
som sentrale aspekt (Cornford et al., 2007; Gask et al., 2011; Kuwabara et al., 2007; Midgley
et al., 2015). Selv om viktig informasjon kan oppnås gjennom å utforske depresjon fra et
kvalitativt førstehåndsperspektiv, burde det fortsatt eksistert mer forskning på dette området
(Lewis, 1995).
Teoretisk rammeverk
Sammen med empirien som nå er gjennomgått, ligger en del av denne studiens formål i
å belyse hvordan kulturelle normer, idealer og idéer kan knyttes til opplevelsen av å ha en
depresjon. Dermed blir det relevant å trekke fram en kritisk samfunnspsykologisk tilnærming
til temaet. Samfunnspsykologi streber mot å fremme viktigheten av samspillet mellom
individet og konteksten (Nelson & Prilleltensky, 2010). Derfor forsøker samfunnspsykologien
å rette søkelyset mot forebygging av psykiske og sosiale problemer på makronivå, altså
gjennom en endring av overordnede strukturelle aspekter ved samfunnet. Denne tilnærmingen
blir et slags motstykke til de fleste psykologiske disipliner som jobber på mikronivå, altså
rettet mot individuelle aspekter ved mennesket (Prilleltensky, 2001). Kritisk psykologi
belyser, i tråd med dette, at dagens tradisjonelle psykologi fremviser et for individsentrert
blikk på mennesker og deres opplevelser. Samtidig underkjenner den de utenforliggende
samfunnsstrukturenes innvirkning på individet, et fokus som dermed forhindrer muligheten
for forandring på makroplan (Fox, Prilleltensky & Austin, 2009; Madsen, 2012).
Et individualisert samfunn. For å forstå depresjon i lys av samfunnstrekk som preger
tiden vi lever i, kan det sosiologiske begrepet individualisering (Beck, 1986) være relevant å
undersøke. Ifølge Beck knyttes individualiseringsbegrepet til det senmoderne samfunnet etter
den industrielle revolusjonen, hvor mennesker er mindre bundet til faste strukturer og rammer
og i stedet blir ansvarliggjorte for sine egne liv. Problemer som kunne bli forklart med lite
fungerende eller skadelige samfunnsstrukturer, blir i stedet forklart gjennom individets egne
feil og mangler (Beck, 1986; Furedi, 2004). Dermed oppstår det en slags forventning om at
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hvert menneske skal være fullstendig kapable til å utøve påvirkning over sitt eget liv, på tross
av de forutsetninger man bærer med seg og andre elementer utenfor ens kontroll. Når
samfunnsproblemer blir hvert individs personlige problem de må løse på egenhånd, skjer aldri
de strukturelle forandringene som egentlig er nødvendige (Fox et al., 2009). I tråd med dette
sammenlikner Rasmus Willig (2013) skiftet fra det han omtaler som samfunnskritikk til
selvkritikk, med et ensomt spill stangtennis. Framfor at ballen skytes over banen og mottas av
en andrepart, returnerer den hele tiden tilbake til en selv. På denne måten mister kritikken noe
av sin funksjon: Den består ikke lenger av to parter, og kan dermed ikke tilbakevises med
bedre motargumenter. Samtidig påpeker noen hvordan individualiseringen opphøyer
urealistiske krav som mennesket stilles overfor. Arne Johan Vetlesen (2004) belyser blant
annet hvordan kravene mennesker møter om å ta ansvar for sine egne liv, egentlig går på
kompromiss med grunnleggende vilkår for vår eksistens. Vi idealiserer for eksempel
uavhengighet og individualisme, men undervurderer det faktum at sårbarhet og avhengighet
av andre er en uoverkommelig del av å være et menneske.
Selvrealiseringsidealet. Når mennesker gjøres ansvarlige for livene sine, blir også
kulturelle normer og idealer rundt selvrealisering gjeldende. Konseptet selvrealisering, som
opprinnelig har sine røtter i tidlig filosofi og religion, har i moderne tid fått en sentral plass i
humanistisk psykologi. Selvrealisering, altså oppfyllelsen av ens sanne potensiale, har blant
annet rådet på toppen av Abraham Maslows (1943) anerkjente behovspyramide som det
høyeste målet vi mennesker kan strebe etter. Videre har det en essensiell rolle i positiv
psykologi, som forsøker å flytte psykologiens fokus fra sykdom over på positive styrker og
potensialer hos mennesket (Seligman & Csikszentmihalyi, 2014). Tross begrepets positive
konnotasjoner, har flere uttrykt kritikk mot selvrealiseringsidealet. Honneth (1996) beskriver
eksempelvis hvordan det moderne vestlige menneskets problemer ikke nødvendigvis
forårsakes av manglende muligheter for selvrealisering, men tvert om mislykkede forsøk på
selvrealisering (Hammershøj, 2009; Honneth, 1996). Dette er fordi selvrealisering ikke lenger
bare er en mulighet, men et krav i kulturen vår. Vi blir skuffet, og kanskje også deprimerte
dersom vi ikke klarer å oppfylle kravet og realisere oss selv (Petersen, 2011). Ehrenberg
(1998) knytter også depresjon i det moderne samfunnet sammen med idealer om såkalt
autentisk selvrealisering, eller det å bli ‘sitt beste jeg’. For å oppnå en slik form for
selvrealisering forutsettes det at man foretar en slags kontinuerlig introspeksjon hvor man
henter informasjon og ressurser fra i seg selv. Når man etterhvert innser at dette er en nytteløs
prosess, skaper dette en tomhet som i verste fall kan lede inn i en depresjon. Videre har krav
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om selvrealisering blitt sidestilt med kroniske stressfaktorer som sliter ut mennesker over tid
(Petersen, 2011), og tilsvarende blitt knyttet til utbrenthet (Thunman, 2012).
Studiens formål
I lys av depresjonsforskningen og det teoretiske rammeverket som nå har blitt
presentert, retter denne studien fokuset mot depresjon fra et førstehåndsperspektiv. Målet er
dermed å utforske hvordan personer som opplever depresjon forstår sin egen lidelse, og da
mer spesifikt seg selv og sitt forhold til depresjonen. Samtidig kan det være interessant å
utforske depresjon hos unge voksne personer, som kanskje befinner seg i en livsfase hvor de
særlig føler på kravene om å skape sitt eget liv og realisere seg selv. Problemstillingen vil
være åpen og eksplorerende, og lyder som følger: Hvordan forstår unge voksne med lett
depresjon seg selv og sin rolle i lidelsen?
Forskningsspørsmålet får sin relevans i forbindelse med det teorien jeg har tatt
utgangspunkt i, som kaster lys over de individualiserte forståelsene av samfunnsproblemer det
hevdes at det moderne vestlige samfunnet preges av. Her antas individet kanskje å spille en
avgjørende rolle i depresjonen sin. Er det derimot slik at de som opplever depresjon forstår
den som noe selvforskyldt eller noe de har kontroll over? Forstår de depresjonen som en del
av dem selv eller som noe de rammes av? Og hvordan kan lidelsen ses i sammenheng med
normer og idealer i samfunnet vårt?
I den følgende gjennomgangen av relevant litteratur vil jeg belyse forskning basert på
attribusjonsteori, og hvordan fremstillingen av depresjon som noe individuelt anliggende kan
gjøre seg gjeldende i livene til personer med lidelsen. Samtidig kommer jeg til å trekke
emosjonsforskning inn i bildet, og hvordan emosjoners kulturelle og normative verdier kan
knyttes sammen med depresjon. Til sist vil det være relevant å se på forskning på opplevelsen
av å få en merkelapp på depressive plager gjennom en depresjonsdiagnose.

Relevant teori og empiri
Hvorfor får noen depresjon?
For å danne en bakgrunn for problemstillingen, kan det først være relevant å se på hva
forskning kan fortelle oss om hvorfor depresjon oppstår. Depresjonens årsaker har vist seg å
være mangefasetterte, og lidelsen kan derfor ikke forklares gjennom noen enerådende årsak.
Tvert imot anses den som forårsaket av en kombinasjon av psykologiske, sosiale og
biologiske faktorer (Kendler, Thornton & Prescott, 2001; O’Keane, 2000), som må forstås
som interagerende med hverandre (Feliciano, Renn & Areàn, 2012). Dermed må både
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individuelle og kontekstuelle faktorer tas med i bildet når vi forklarer depresjon: Selv om
betydelig mange studier knytter depresjon opp mot stressende opplevelser (Hammen, 2008),
som vanskelige hendelser i barndommen (Chapman et al., 2004; Heim et al., 2008), må
aspekter ved individet tas i betraktning da disse opplevelsene synes å utløse depresjon hos
noen, men ikke hos andre (Hammen, 2008). Eksempelvis kan gener trekkes inn i bildet, og
depresjon har blitt forklart som en genetisk sårbarhet som manifesterer seg i møte med
vanskelige livshendelser (Goldberg, 2006; Levinson, 2006; Sullivan, Neale & Kendler, 2000).
Samtidig må depresjon også forstås i lys av samfunnsmessige og strukturelle faktorer. Flere
nyere studier har eksempelvis begynt å assosiere depresjon hos ungdommer og unge voksne
med moderne aspekter ved samfunnet, som bruken av internett, smarttelefoner og sosiale
medier som Facebook (Lin et al., 2016; Morrison & Gore, 2010; Thomée et al., 2011).
Lidelsen knyttes også gjerne med utfordringer mennesker i velstandssamfunn møter, som
forventninger om selvansvarlighet og prestasjonsjag (Luthar, 2003), sammen med større
økonomiske ulikheter innad i befolkningen (Wilkinson & Pickett, 2006).
Depresjon og ansvarsplassering
Attribusjonsteori. Sentralt for vår forståelse av depresjon, kan være hvorvidt vi
forklarer lidelsen på en måte som trekker fram interne faktorer i individet, eller eksterne
utenforliggende faktorer. Dermed kan det være relevant å kaste lys over attribusjonsteori, som
postulerer at når vi prøver å forstå andre menneskers atferd, attribuerer vi den til enten
disposisjonelle eller situasjonelle årsaker (Fiske & Taylor, 1991; Jones & Davis, 1965;
Kelley, 1967). Dette gjelder også vår egen atferd: Noen anerkjente konsepter, som
kontrollplassering (Rotter, 1954), lært hjelpeløshet (Seligman, 1972) og mestringstro
(Bandura, 1997) har på ulike måter bidratt til at depresjon forklares gjennom en tendens til å
attribuere hendelser til eksterne fremfor interne faktorer (Bandura et al., 1999; Benassi,
Sweeney & Dufour, 1988; Blazer, 2002; Henkel et al., 2002; Peterson & Seligman, 1984;
Seligman, 1972; Tahmassian & Moghadam, 2011). Dermed synes det som personer med
depresjon føler en manglende kontroll over hendelser i livene deres. Tross denne antakelsen,
har Becks (1967) kognitive teori fremhevet selvklandring som et av lidelsens mest sentrale
aspekt. Selvklandring, følelser av utilstrekkelighet og en overdreven og unødvendig
skyldfølelse har i senere tid blitt løftet frem som noen av kjernesymptomene på depresjon
(APA, 2013; Garnefksi et al., 2002; Sartorius et al., 1980; Zahn et al., 2015). Det kan dermed
virke som personer med depresjon føler en manglende kontroll over utkom samtidig som de
skylder på seg selv for de negative tingene som skjer, et paradoks som først ble løftet fram av
Abramson og Sackeim (1977).
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Hvordan depresjon forklares. Selv om forskning trekker paralleller mellom depresjon
og en rekke faktorer, fortoner årsaksforklaringer hos de som opplever lidelsen seg noe
annerledes. Disse kan eksempelvis uttrykke vansker med å skille depresjonens årsak fra det
som bare er normale reaksjoner på vanskelige livssituasjoner (Cornford et al., 2007). Man kan
dermed spørre seg hva som avgjør om et individ reagerer normalt eller ‘sykelig’ på bestemte
hendelser. Samtidig er det blitt belyst store variasjoner i hvorvidt forklaringene tar form av
interne eller eksterne faktorer. Informantene i en studie (Hansson et al., 2010) pekte
eksempelvis på ytre faktorer som spesifikke hendelser eller hverdagsstress i deres
årsaksforklaringer. Likevel var personlige disposisjoner som følsomhet, ambisiøsitet og
pessimisme særlig fremtredende hos disse personene når de snakket om årsaken til
depresjonen sin. Videre har depresjon blitt forklart med alt fra vanskelige barndomserfaringer
og jobbrelatert utbrenthet (Kangas, 2001) til arbeidsløshet eller genetiske disposisjoner
(Lewis, 1995), og noen har pekt på det å ha en ‘skjør personlighet’ (Cornford et al., 2007). En
studie (Skagestad & Madsen, 2015) trakk også frem samfunnstrekk ut fra årsaksforklaringene.
Her forklarte informantene depresjonen sin som forårsaket av følelsen av mislykkethet i
streben etter selvrealisering og gode prestasjoner. Til tross for at mange erkjente
samfunnsidealenes rolle i depresjonen, opplevde de den likevel som selvforskyldt, altså
forårsaket av sin egen negative kognitive stil eller fordi de presset seg for langt.
Hva allmennbefolkningen angår, har forskning påvist en generell tendens mot å
attribuere depresjon til psykososiale faktorer, ofte til fordel for genetiske og biologiske
faktorer (Jorm et al., 1997; Lauber et al., 2003; Nakane et al., 2005). Blant disse foreligger
blant annet utenforliggende faktorer som traumer eller en stressende hverdag, og indre
faktorer som individets egne personlighet. En studie (Goldstein & Rosselli, 2003) fant at selv
om mange attribuerte depresjon til genetiske, biologiske og miljømessige faktorer,
overvurderte de likevel betydningen av psykologiske faktorer. Disse inkluderte manglende
viljestyrke, melankoli eller lært hjelpeløshet. Tilsvarende har andre studier funnet at mange
anser depresjon som forårsaket av den rammedes egne manglende karakterstyrke (Link et al.,
1999), og som noe man kan komme seg ut av dersom man bare vil det selv (Griffiths et al.,
2006). Noen uttrykker også oppfatninger om at depresjon bør overkommes på egenhånd, uten
hjelp fra profesjonell behandling (Jorm et al., 2006). På tross av at disse holdningene var
utbredte i de nevnte studiene, gjaldt det derimot ikke flesteparten av deltakerne. I tråd med
dette har annen forskning kastet lys over mer sympatiske og mindre stigmatiserende
holdninger mot lidelsen i befolkningen (Hogg, 2011), som det å synes synd på personer med
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depresjon og ønske å hjelpe dem (Angermeyer & Dietrich, 2006). Det finnes tilsynelatende
variasjoner i hvordan allmennbefolkningen forstår lidelsen, og hvordan den attribueres.
Fremstillinger i media. Hvordan vi forstår depresjon og andre samfunnsproblemer, kan
reflektere måten mediene og nyhetsbildet fremstiller dem på (Iyengar, 1994). I sammenheng
med dette kan vi snakke om en såkalt forståelsesramme (Entman, 1993), hvor fremstillinger
av samfunnsproblemer enten kan være episodiske, dreid rundt enkeltindividet og anekdotiske
fortellinger, eller tematiske, med fokus på overordnede samfunnsstrukturer (Iyengar, 1994).
Skillet mellom episodiske og tematiske forståelsesrammer kan også reflekteres i hvorvidt en
kultur regnes som individualistisk eller kollektivistisk (Zhang et al., 2016). Blant annet har
forskning funnet at mens mediene i kollektivistiske kulturer ofte plasserer ansvaret for
problemer på samfunnsaspekter (Wang, 2007), tenderer mediene i individualistiske kulturer
mot en ansvarliggjøring av selve individet (Kim & Willis, 2007). Dette skillet har også blitt
trukket frem i forbindelse med hvordan psykisk helseproblematikk fremstilles i media. Blant
annet har forskning vist at vestlig media lener seg mot en mer episodisk fremstilling av
psykiske helseproblemer (Iyengar, 1994), mens det kinesiske nyhetsbildet i større grad favner
et tematisk helhetsperspektiv på psykisk helse, med søkelyset rettet mot samfunnet, forskning,
kampanjer, fakta og statistikk (Zhang, Jin & Tang, 2015).
De individualistiske tendensene i vestlig media virker å være fremtredende når temaet
som snakkes om er depresjon. I australske kvinnemagasiner for eksempel, har en studie
(Gattuso, Fullagar & Young, 2005) avslørt en diskurs rundt depresjon som tenderer mot
individualisering og ansvarliggjøring av personer med lidelsen. Diskursen ble reflektert i
magasinenes anerkjennelse av selvhjelp til fordel for profesjonell behandling og medisiner, og
antydningen til stigmatisering av de som ikke klarer å overkomme depresjonen på egenhånd.
Samtidig har en individualisert forståelse av depresjon som forbundet med genetiske,
personlighetsmessige og helserelaterte faktorer også vært prevalent i nyhetsmediene i USA
gjennom de tre siste tiårene (Zhang et al., 2016). Tilsvarende gjelder også fødselsdepresjon,
da en studie (Dubriwny, 2010) trakk fram en underkjennelse av sosiale og kontekstuelle
faktorer som har preget det amerikanske nyhetsbildet mellom år 2000 og 2007. Fremstillingen
av depresjon virker også å ha endret seg med tiden, ifølge en undersøkelse (Clarke & Gawley,
2008) av ulike amerikanske og kanadiske magasiner fra 1980 til 2005: Fra å omtale depresjon
som noe multifasettert, bestående av mange ulike sosiale og miljørelaterte elementer, ble
lidelsen i senere tid snakket om på en mer reduksjonistisk og biomedisinsk måte.
Konsekvensen av denne episodiske fremstillingen er, ifølge Iyengar (1994), at mediene styrer
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befolkningens oppfatninger rundt psykisk helseproblematikk i retning individuelle årsaker og
løsninger på problemer, til fordel for kontekstuelle og strukturelle faktorer.
Ansvarsplassering og stigma. Hvordan media, nyhetsbildet og allmennbefolkningen
forklarer depresjon, kan ha viktige implikasjoner for hvordan personer med lidelsen møtes av
omverdenen. Forskning på stigma har i mange tilfeller stadfestet sammenhengen mellom
ansvarliggjøring av individet og en økning av stigmatisering. Dette gjelder for en rekke
samfunnsproblemer, som AIDS, rusavhengighet, mishandling i barndommen, overvekt og
spiseforstyrrelser (Easter, 2012; Pearl & Lebowitz, 2014; Weiner, Perry & Magnusson, 1988).
Forskning på psykiske lidelser som schizofreni har derimot vist en motsatt tendens:
Biologiske og genetiske årsaksforklaringer, som er utenfor individets kontroll, forbindes ofte
med økt stigma som eksempelvis et syn på den rammede som ‘farlig’ eller et ønske om å ta
avstand fra vedkommende (Angermeyer et al., 2011; Jorm & Griffiths, 2008; Phelan, 2005).
Likevel demonstrerer depresjonsforskning oftest at personer som blir ansvarliggjorte for
depresjonen sin, ofte også blir mer stigmatiserte. Dette inkluderer oppfatninger om at
depresjonen er forårsaket av psykologiske årsaker (Goldstein & Rosselli, 2003), som det å
være en ‘nervøs person’ eller ha en ‘manglende karakterstyrke’ (Cook & Wang, 2011).
Intervjuer (Barney et al., 2009) av personer med depresjon belyste også ansvarliggjøring som
en av de mest sentrale delene av stigmatiseringen. Når andre mennesker anså depresjonen
som deres skyld, kunne dette gå på kompromiss med den sosiale støtten de hadde behov for.
Kunnskapen om konsekvensene av hvorvidt depresjon attribueres til faktorer i eller
utenfor individets kontroll, har blitt brukt for å motarbeide stigma (Botha & Dozois, 2015).
Blant annet har enkelte kampanjer, som National Alliance for Mental Illness (NAMI),
spesifikt kun biologisk og medisinsk terminologi i informasjonen de formidler om depresjon.
Bak dette ligger antakelsen om at biomedisinske attribusjoner, som man ikke kan klandre
individet for, vil ha en stigmareduserende funksjon (Botha & Dozois, 2015; Goldstein &
Rosselli, 2003; NAMI, 2012). Denne tilnærmingen har likevel blitt kritisert for å underkjenne
viktigheten av sosiale og kontekstuelle faktorer (Rusch, Kanter & Brondino, 2009).
Depresjon og emosjoner
De oppfatninger personer med depresjon har omkring sin lidelse kan forstås i lys av
emosjoner og deres normative verdi. Blant annet har forskning vist at synet på tristhet som
sosialt uakseptabelt paradoksalt kan forsterke denne tristheten (Bastian et al., 2012).
Sameksistensen av tristhet og det oppfattede sosiale presset blir som et tveegget sverd, fordi
selve tristheten kombineres med en selvbebreidelse for nettopp det å være trist. Dette har
videre blitt funnet å predikere depressive symptomer (Dejonckheere et al., 2017), og
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tilsvarende uttrykker personer med depresjon en sterkere følelse av å burde oppleve mer
positiv og mindre negativ affekt enn ikke-deprimerte gjør (Thompson, Kircanski & Gotlib,
2016). Samtidig viste en annen studie (Bastian et al., 2015) at oppfatningen hos deprimerte
personer av negative emosjoner som sosialt uakseptable kan gjøre at de føler seg mer
ensomme. Dette var fordi opplevelsen av kroniske negative emosjoner, som da avviker fra
den sosiale normen, gjør at de føler seg mer adskilt fra det sosiale fellesskapet.
Kulturelle forskjeller. De idealer og normer som finnes rundt emosjoner er gjerne
kulturelt betingede. Særlig sterke antas de å være i vestlige samfunn, hvor lykkefølelsen råder
på toppen (Bastian et al., 2012; Curhan et al., 2014). Her blir oppnåelsen av lykke et slags
ideal det er vanskelig å vende seg bort fra, fordi kulturen verdsetter gladfølelser og hele tiden
minner oss på hvor skadelige ubehagelige følelser er (Ehrenreich, 2009; White, 2007).
Samtidig kaster forskning lys over fordelene ved det å oppleve emosjoner som samsvarer med
normene i ens egen kultur (De Leersnyder et al., 2014). Det å føle seg trist eller engstelig kan
dermed være særlig vanskelig når kulturen man lever i idealiserer lykke. Det har eksempelvis
blitt påvist en større sammenheng mellom negative emosjoner og inflammatoriske responser
(Miyamoto et al., 2016) samt generelt flere helseproblemer (Curhan et al., 2014) hos personer
fra USA enn personer fra Japan. Dette ble forklart på grunnlag av den aksepterende
holdningen rundt emosjoner som antas å foreligge i mer østlige kulturer (Curhan et al., 2014).
I USA derimot, forstås negative emosjoner gjerne som noe man bør unngå, fordi de er ladede
med skadelige sosiale konsekvenser. Samtidig tilskrives individet selv ansvar for emosjonene,
slik at de kan reflektere negativt tilbake på en selv. I Japan betyr ikke disse emosjonene
nødvendigvis noe negativt for enkeltindividet. Tvert om blir de ansett som sosiale av natur,
situasjonsbetingede og en naturlig del av livet (Curhan et al., 2014).
Antidepressiva. Den normative verdien av emosjoner kan knyttes sammen med en
uttrykt skepsis mot antidepressiva. Haslam (2005) kritiserer eksempelvis medisinene for å
bedøve noen følelser som blir stemplet som unormale og avvikende fra normen. Noe
tilsvarende ble belyst i en studie (Sandell & Bornäs, 2017) av unge voksnes erfaringer med
antidepressiva, som trakk frem en slags ‘emosjonell nummenhet’ forårsaket av medisinene.
Sentralt her var hvordan ubehagelige emosjoner kan være meningsbærende og
retningsgivende, og dermed nyttige for å vite hvilke situasjoner man bør oppsøke eller unngå.
Samtidig beskrev noen av informantene seg selv om særlig emosjonelle personligheter som,
til tross for å anses som en medvirkende årsak til depresjonen, var noe de savnet etter å ha
begynt på antidepressiva. På tross av dette var det likevel ingen tvil om at medisinene hjalp
mot depresjonen, og at de derfor var et godt valg (Sandell & Bornäs, 2017).
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Depresjonsdiagnosen
Mottakelsen av en depresjonsdiagnose, og dermed en merkelapp på alle plagene som
hører lidelsen til, kan ha en betydning for hvordan depresjonen forstås. Karp (1994) beskrev
diagnostisering av depresjon som en reise gjennom flere stadier i en slags sykdomskarriere.
Karrierens begynnelse karakteriseres av forvirrende følelser og tanker som etter hvert fordrer
et behov for profesjonell hjelp. Når man dermed mottar en diagnose, får disse plagene et
rammeverk de kan tolkes under, og ofte medfører dette at depresjonen forstås som en sykdom
som må tas stilling til. Petersen og Madsen (2017) beskriver også diagnostiseringen som en
bane som ikke nødvendigvis beveger seg jevnt framover. Tvert imot har hvert individ sin
unike diagnoseprosess, og deres oppfatninger rundt sin diagnose trer frem på ulike måter i
ulike situasjoner.
Diagnosens innvirkning. Den merkelappen noen får på de kaotiske og overveldende
plagene kan medvirke til at depresjonen anerkjennes som et reelt problem (Karp, 1994), og
samtidig ha en lettende effekt ved å forklare symptomene og fjerne en eventuell skyld fra
individet (Lewis, 1995). Diagnosen kan også være nyttig ettersom den bidrar med en rett til
tilgang på nødvendige medisiner (Petersen & Madsen, 2017). Samtidig kan en merkelapp på
plagene gjøre det mer sannsynlig at noen oppsøker den rette behandlingsformen for å håndtere
dem, fremfor å tro at de er nødt til å overkomme plagene på egenhånd (Wright et al., 2007).
Tross de positive effektene noen studier har trukket fram, har diagnostisering av depresjon
også vært utsatt for et kritisk blikk. Karp (1994) beskrev blant annet hvordan individer kan
føle seg sykeliggjorte og stigmatiserte på grunn av diagnosen. Kokanovic, Bendelow og
Philip (2012) påpekte også hvordan depresjonens mangefasetterte natur, og det store spennet
av alvorlighetsgrader den kan omfatte, gjør diagnostisering komplisert. I deres studie av
individers opplevelse av depresjonsdiagnosen, uttrykte flere en skeptisisme mot diagnosen
sin. De mente den ikke var beskrivende for depresjonen dersom plagene var forårsaket av
utenforliggende faktorer, som en vanskelig hverdag. En annen studie (Lidz & Parker, 2003)
av depresjon hos eldre, belyste problemene ved det å diagnostisere noen som kanskje egentlig
bare responderer naturlig på en vanskelig livssituasjon. I noen tilfeller hevder de depresjonen
kan reflektere en realistisk vurdering av den situasjonen man befinner seg i, noe som
dessverre var tilfelle hos noen av de eldre personene i studien.

Metode
Valg av design
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Kvalitativ metode. I valget av forskningsmetode til dette prosjektet, ble en kvalitativ
tilnærming vurdert som den beste framgangsmåten tatt i betraktning problemstillingen. Smith
(2015) fremhever at forskjellen mellom kvalitativ og kvantitativ analyse ligger i hvordan
forskningsmaterialet analyseres: Mens kvantitative metoder hovedsakelig forsøker å avdekke
størrelsen på assosiasjoner mellom enheter, retter kvalitative metoder søkelyset mot et mer
naturalistisk verbalt datamateriale, og den underliggende betydningen av dette. Spesifikt
innen psykologivitenskapen dedikeres kvalitative metoder til utforskning, beskrivelse og
fortolkning av individers personlige og sosiale opplevelser (Smith, 2015). Ved å bruke en
kvalitativ analyse har studien potensial til å fange kompleksiteten i informantenes forståelse
av sin egen depresjon, og måtene de oppfatter sin rolle og seg selv i depresjonen. Dette kan
ikke besvares tilstrekkelig gjennom en kvantitativ tilnærming, ettersom hensikten ikke ligger i
å teste en bestemt hypotese eller avdekke spesifikke årsakssammenhenger. Det åpne
forskningsspørsmålet fordrer derimot en mer beskrivende tilnærming til hva depresjon er for
de som opplever den, for å oppnå en bedre forståelse av depresjon fra deres perspektiv.
Metode for datainnsamling. For å innhente data til analysen valgte jeg å bruke
semistrukturerte dybdeintervjuer av enkeltpersoner. Et dybdeintervju kan som oftest være
semistrukturert eller ustrukturert, og karakteriseres av en diskuterende intervjustil hvor
spørsmålene er åpne og fordrer lange og omfattende svar. Hensikten er å oppdage nyanser ved
informantenes erfaringer som ellers ikke ellers kan avdekkes gjennom lukkede spørsmål
(Allmark et al., 2009). I et semistrukturert intervju forbereder intervjueren på forhånd en
intervjuguide med åpne spørsmål organisert i en viss rekkefølge, men står samtidig
forholdsvis fritt til å følge opp relevante temaer som overskrider de nedskrevet i guiden. Ved
å bruke denne typen intervju får man muligheten til å fokusere intervjuet inn på relevante
spørsmål relatert til problemstillingen, samtidig som informantene står friere til å besvare
spørsmålene på sine egne vilkår (Cohen & Crabtree, 2006). Dette står i kontrast til et
strukturert intervju, som deler mange av prinsippene vi finner i kvantitativ forskning. Her
holdes spørsmålene korte og spesifikke, leses nøyaktig som de står skrevet i guiden, og
informantenes svar kan plasseres i responskategorier og analyseres numerisk (Smith &
Osborn, 2015). Strukturerte intervjuer begrenser dermed måtene respondentene kan svare på,
og dermed også hva slags datamateriale forskeren ender opp med. Det ble dermed konkludert
med at semistrukturerte intervjuer best kunne bidra til å oppfylle studiens formål.
Valg av analyse. Ettersom formålet med studien var å utforske informantenes tanker og
følelser rundt temaet, samtidig som disse skildringene igjen skulle fortolkes i lys av
overordnede kulturelle kontekster og psykologiske teorier, virket få analyseformer fullstendig
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passende. Studiens epistemologiske og teoretiske utgangpunkt stemte ikke helt med
fortolkende fenomenologisk analyse, og den metodologiske komponenten samsvarte heller
ikke med narrativ analyse, grounded theory eller diskursanalyse. Til fortolkningen av
materialet som fremkom av intervjuene ble det dermed valgt å benytte en tematisk analyse,
nærmere bestemt en ‘Big Q’-tilnærming til tematisk analyse (Clarke, Brown & Hayfield,
2015). Den tematiske analysen muliggjør, ifølge Clarke og kollegaer (2015), en fleksibel,
flytende og stadig foranderlig interaksjon mellom forskeren og datamaterialet, noe som også
var nødvendig i dette prosjektet. Samtidig var studiens teoretiske rammeverk ikke fullstendig
etablert i begynnelsen, og krevde at det fantes en mulighet for modifisering samtidig som
analysen pågikk. En tematisk analyse tillot nettopp dette, slik at jeg kunne forfølge
problemstillingen på en åpen og fleksibel måte samtidig som den teoretiske biten kunne
justeres relativt fritt gjennom forskningsprosessen.
Rekruttering av informanter
Antall. Under rekrutteringen av unge voksne informanter til studien var målsetningen å
ende opp med omkring 6 til 10 personer. Ifølge Braun og Clarke (2013) bør et masterprosjekt
som benytter seg av intervjuer og en etterfølgende tematisk analyse inkludere omtrent 6 til 15
informanter, avhengig av hvor homogen gruppen man rekrutterer er. Hensikten bak dette
antallet ligger i å muliggjøre genereringen av temaer på tvers av informanter. Selv om den
øvre grensen i dette prosjektet ble satt til 10 deltakere, kunne dermed dette antallet ha blitt
oversteget dersom rekrutteringen hadde startet tidligere og ble gjennomført på kortere tid.
Ettersom det resulterende utvalget bestod av informanter rekruttert fra flere ulike kanaler på
ulike tidspunkt, ble det slik at intervjuene foregikk over en noe lengre tidsperiode enn det som
ellers hadde vært praktisk for prosjektet.
Alderskriterium. Inklusjonskriteriet under rekrutteringen ble satt til å omfatte personer
mellom 18 og 30 år. Det kan argumenteres for at dette er et relativt begrenset aldersspenn, og
at personer eldre enn dette burde inkluderes i studien. Eksempelvis beskriver Erikson (1950) i
sin teori om menneskelig utvikling stadiet ‘ung voksen’ som perioden fra de sene tenårene til
rundt fylte førti. Alderskriteriet i dette prosjektet kan derimot argumenteres for ved å vise til
Arnetts (2000) begrep ‘emerging adulthood’, betegnende for en livsfase unge voksne personer
sent i tenårene til midten eller slutten av tyveårene går gjennom. Denne fasen er først og
fremst beskrivende for personer som vokser opp i moderne industrialiserte samfunn, som
gjerne preges av forandring og utforskning av mulige veivalg i livet. Ifølge Arnett (2007) har
det i tiden etter Erikson vært nødvendig å innføre et slags mellomstadium, bedre tilpasset en
tid hvor unge voksne gjerne tar høyere utdannelse, gifter seg og får barn senere, og skaffer seg
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fast arbeid senere enn hva som var normalt på femtitallet. Personer innenfor dette
aldersspennet virket dermed som en interessant målgruppe, tatt i betraktning
forskningsspørsmålet og teoriene som var med på å forme det.
Den nedre aldersgrensen på atten år var først og fremst satt av etiske hensyn: Ifølge
NESH (2016) sine forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og
teologi har barn og unge særlig et krav på beskyttelse sammenliknet med voksne personer.
Dermed kunne intervjuer av personer under atten år medføre en strengere vurdering av etikk
og personvern i forkant av studien. Samtidig var det en prioritet i studien å oppnå en mest
mulig homogen gruppe, og fordi barn og ungdommers livssituasjoner gjerne skiller seg fra
unge voksnes, kan dette også antakeligvis påvirke måten de oppfatter og snakker om sin
depresjon på.
Diagnostisk kriterium. Som et andre inklusjonskriterium for deltakelse i studien,
skulle informantene gå eller ha gått til psykolog eller fastlege og fått konstatert lette
depressive plager, eller mottatt en lett depresjonsdiagnose. Opprinnelig begrenset studien seg
til personer med en lett depresjonsdiagnose alene, men senere vurdering konkluderte med at
dette kriteriet kunne skape et hinder for rekrutteringen. Vurderingen begrunnes med at mulige
informanter kan føle ambivalens rundt hvorvidt deres depressive plager tilsvarer en lett
depresjonsdiagnose. Denne tvilen kunne dermed antas å forhindre dem fra å delta, til tross for
at deres erfaringer fortsatt kunne blitt nyttige for studien. På den andre siden kunne
betegnelsen ‘depressive plager’, som jo er mer flytende og mindre spesifikke enn en
depresjonsdiagnose, bli vanskeligere å konkretisere og dermed skape en ulempe for senere
analyse. En annen ulempe kunne være at personer uten ‘reelle’ depressive plager deltok i
studien, men ettersom de ifølge kriteriet skulle ha gått til psykolog eller fastlege for plagene
ble ikke dette problemet antatt å forekomme i noen særlig grad.
Videre var det hovedsakelig av etiske hensyn at kriteriet ble satt til lette depressive
plager fremfor mer moderate eller alvorlige plager. Det å dykke ned i ubehagelige og vonde
følelser, tanker og minner, som i utgangspunktet kan være vanskelig for personer uten en
psykisk sykdom, kan antakeligvis oppleves særlig belastende for personer med en alvorlig
depressiv lidelse. Mens det å snakke om sine erfaringer eksempelvis kan ha en positiv og
lettende effekt på personer med lett depresjon, har dette blitt funnet å ikke gjelde like mye for
personer med alvorlig depresjon (Bloch & Singh, 1999). Samtidig kan det være vanskeligere
for personer med alvorlig depresjon å sette ord på det de tenker og føler, samt fortolke sine
egne opplevelser av temaet som studeres, noe som jo er en del av selve lidelsen (Emery &
Breslau, 1989; Bloch & Singh, 1999). Dette kunne dermed ha hatt en innvirkning på
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datamaterialet som fremkom av intervjuene, og ikke bare medført en ulempe for informanten,
men også for selve prosjektet.
Rekrutteringsmetode. For å rekruttere informanter ble studien annonsert i relevante
Facebook-grupper, hovedsakelig i psykologi-relaterte grupper, grupper spesifikke for
psykologistudenter i Oslo og Tromsø, en gruppe for sosiologistudenter i Oslo, og grupper for
personer med erfaring med psykiske helseproblemer. Disse gruppene ble utvalgt fordi de ble
antatt å favne medlemmer hvorav flere besitter en åpen holdning til psykiske helseplager og
kanskje er mer vante med å snakke om temaet, og som dermed kunne være mer tilbøyelige
mot å melde seg til et slikt prosjekt. For å nå så mange studenter som mulig utover disse
gruppene, ble det i tillegg opphengt flyere på ulike oppslagstavler på UiO og OsloMet. Da
disse rekrutteringsmetodene viste seg å likevel ikke være tilstrekkelige alene, kontaktet jeg
psykolog- og rådgivningstjenesten på SiO, som sa seg villige til å bistå med rekrutteringen
gjennom å legge ut infoskriv i deres lokaler og informere aktuelle studenter i behandling om
studien. På denne måten kunne studien nå potensielle informanter mer direkte.
Utfordringer i prosessen. Rekrutteringen av informanter startet litt senere enn
opprinnelig planlagt, til tross for at jeg innsendte en søknad til regionale komiteer for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før fristen 12. juni 2018. Dette var
hovedsakelig på grunn av endringsmeldinger som måtte godkjennes hos REK og forsinkelser
i den ytterligere godkjenningen av bruken av personopplysninger fra UiO, som medførte at
prosjektet ikke ble fullstendig godkjent før 30. oktober 2018. Når selve rekrutteringen kunne
starte viste det seg også å være utfordrende å finne informanter, til tross for at unge voksne
med lett depresjon, som tidligere nevnt, antas å omfatte en relativt stor gruppe. Årsaken til at
potensielle informanter vegrer seg for å delta kan muligens forklares at deltakelse var
tidkrevende uten noen form for kompensasjon, og involverte et sensitivt tema ikke alle er
komfortable med å snakke om. For å lette på rekrutteringen ble inklusjonskriteriet utvidet til å
omfatte personer med lette depressive plager i tillegg til en depresjonsdiagnose, og til å
inkludere personer utenfor Oslo som kunne intervjues over Skype. Disse endringene ble
godkjent 30. oktober og 15. november 2018. I tillegg til dette ble det gjort endringer underveis
i forskningsspørsmålet og analysemetoden, men da disse endringene ikke nødvendigvis ville
utgjøre en stor forskjell for informantene, ble det konkludert med at det var unødvendig å
melde disse inn i en søknad.
Utvalg. Da rekrutteringen var fullført hadde studien samlet inn ni informanter. Av disse
var syv kvinner og to menn, de fleste studenter, og aldersspennet strakte seg fra 20 til 29 år.
Mens seks av intervjuene kunne gjennomføres ansikt til ansikt måtte de resterende
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gjennomføres over Skype, da tre av informantene befant seg for langt unna Oslo til å kunne
møtes i person. Til tross for endringen i inklusjonskriteriet til å omfatte lette depressive plager
uten nødvendigvis noen diagnose, viste det seg at de fleste av informantene hadde mottatt en
lett depresjonsdiagnose hos psykologen sin. Mens noen få gjennomgikk en kronisk depresjon,
opplevde andre heller depresjonen i form av tilbakevendende depressive episoder. De fleste
av dem gikk også til psykolog under intervjutidspunktet og befant seg på ulike steder i
prosessen med å komme ut av depresjonen.
Datainnsamling
Intervjuguiden. Selve intervjuguiden var utformet etter retningslinjene hos et vanlig
semistrukturert intervju (Cohen & Crabtree, 2006). Den involverte åpne spørsmål som
forsøkte å dekke de viktigste aspektene ved problemstillingen, men som samtidig lot
informanten besvare spørsmålene på sine egne premisser. Guiden innledet intervjuet med
demografiske spørsmål, etterfulgt av begynnende spørsmål rundt informantens depresjon med
den hensikt å gjøre vedkommende mer komfortabel med å snakke om temaet. Videre fulgte
spørsmål rundt informantens forståelse av egen depresjon på nåværende tidspunkt, årsaker til
depresjonen, fremtidsutsikter i forbindelse med depresjonen, samt depresjonen fra
perspektivet til andre viktige og mindre viktige personer. Hensikten bak disse spørsmålene var
å fange informantens forståelse av depresjonen og dem selv i depresjonen, på en måte som
ikke ble for direkte eller ledende. Deretter fulgte mer generelle spørsmål rundt depresjon som
et samfunnsproblem, som også kunne frembringe flere nyttige erfaringer og synspunkter fra
informantens side. Avslutningsvis ble det spurt om informanten hadde mer å tilføye, for å
potensielt dekke viktige temaer som kunne ha blitt forbigått under intervjuet.
Intervjuprosedyren. Intervjuene ble gjennomført i løpet av tidsperioden fra midten av
november 2018 til slutten av januar 2019. De var utført med enkeltpersoner, inkluderte
lydopptaker og varte omkring en time avhengig av hvor lenge informanten ønsket å snakke.
Mens noen av intervjuene fant sted på Psykologisk institutt (PSI) ved UiO eller i informantens
hjem, ble andre utført ved bruk av Skype, hvor intervjueren befant seg på et seminarrom på
PSI mens informanten selv valgte sin lokasjon. Det var viktig at rommet intervjueren og
informanten befant seg i var rolig og uten forstyrrelser, slik at reglene for personvern kunne
overholdes og at informanten skulle føle seg komfortabel. Intervjueren forsøkte å dekke de
fleste spørsmålene i guiden, men det var likevel sjeldent behov for å stille alle slik de var
nedskrevet, ettersom informantenes svar på noen av spørsmålene tenderte til å dekke over
noen av de andre i tillegg. Rekkefølgen på spørsmålskategoriene ble som regel fulgt under
utførelsen av intervjuene, ved unntak av enkelte tilfeller hvor intervjueren anså det som
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naturlig å se bort fra den. Noen ganger tok informantene opp temaer som var særlig relevante
for studien, og det kunne dermed brukes mer tid på oppfølgingsspørsmål til disse.
Transkribering. Den påfølgende transkriberingen ble gjort i perioden under og etter
intervjuene var gjennomført, fortrinnsvis ved bruk av en transkripsjonspedal. Etter intervjuene
ordrett var skrevet ned, ble også ord som fremstod som særlig viktige fremhevet i teksten for å
gjøre den videre analysen enklere å gjennomføre.
Analyse
Tematisk analyse. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av Braun og Clarkes (2006)
sekstrinnsmodell for tematisk analyse. Forfatterne beskriver bruken av tematisk analyse i tråd
med dens betegnelse, nemlig som en metode for å identifisere, analysere og rapportere
mønstre, eller såkalte tema, i et gitt datamateriale. Ifølge dem er denne analyseformen en av
de mest fleksible som eksisterer innenfor psykologi, men som likevel, dens brukervennlighet
til tross, ikke har blitt ordentlig anerkjent før det siste tiåret. Det finnes to hovedtilnærminger
til tematisk analyse: ‘Big Q’ og ‘little q’ (Clarke et al., 2015). Mens førstnevnte avviser idéen
om at det eksisterer en universell sannhet og heller vektlegger forskerens subjektivitet og
aktive rolle i forskningsprosessen, opererer sistnevnte i et post-positivistisk paradigme
(Kidder & Fine, 1987) som bruker en bestemt form for koding i forsøk på å sidestille
kvalitativ forskning med den kvantitative. Clarke og kollegaer (2015) argumenterer for
bruken av en ‘Big Q’-tilnærming på grunn av viktigheten av det å anerkjenne forskerens
subjektivitet i forskningsprosessen, sammen med at den muliggjør en organisk tilnærming til
kodingen og utviklingen av tema. Dermed har denne retningen innen tematisk analyse også
formet gjennomføringen av dette prosjektet.
Epistemologi i tematisk analyse. Bruken av tematisk analyse medfører en fleksibilitet
fordi den essensielt er uavhengig av teoretiske ståsteder eller en form for erkjennelsesteori
(Braun & Clarke, 2006). Dermed kan tematisk analyse være egnet til mange forskjellige typer
forskningsspørsmål innenfor flere ulike teoretiske tradisjoner, og begrenser seg ikke
nødvendigvis til en bestemt type av disse. Likevel skiller man gjerne mellom induktiv
tematisk analyse, som springer ut fra selve datamaterialet uten å vise til noen form for teori,
eller deduktiv tematisk analyse hvor kodingen og utviklingen av tema formes av et teoretisk
rammeverk, analysen overskrider det eksisterende datamaterialet og beveger seg inn i allerede
eksisterende teorier (Clarke et al., 2015). Det kan også trekkes et skille mellom tre
epistemologiske ståsteder innen tematisk analyse, nemlig antakelsen om at datamaterialet kan
bidra med en direkte tilgang på virkeligheten (essensialisme), antakelsen om at datamaterialet
bidrar med sin versjon av virkeligheten men som må tolkes gjennom forskning
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(kontekstualisme), eller antakelsen om at en uavhengig virkelighet ikke eksisterer og at
forskning kun kan skape versjoner av virkeligheten (konstruksjonisme) (Clarke et al., 2015).
Dette prosjektet tar utgangspunkt i en deduktiv tilnærming da depresjon er et tema det
eksisterer mye forskning på, og studiens forskningsspørsmål, metodiske valg og analyse
dermed er blitt formet av et teoretisk og forskningsmessig rammeverk. Videre vil prosjektets
epistemologiske utgangspunkt beveges i retning av kontekstualisme, fordi denne muliggjør
dannelsen av assosiasjoner mellom informantenes versjoner av virkeligheten, som deres
forståelse av sin depresjon, med versjoner av virkeligheten formet av kulturen vi lever i, teori
og forskning.
Etiske hensyn
Under gjennomføringen av prosjektet har det eksistert visse etiske utfordringer som det
har vært nødvendig å imøtekomme, ettersom det har involvert sensitive helseopplysninger fra
noe som antas å være en relativt sårbar målgruppe. Derfor har informantenes ve og vel vært
en prioritet gjennom hele prosjektet. Ifølge Allmark og kollegaer (2009) eksisterer det delte
meninger i forskningslitteraturen om hvordan etiske problemstillinger under dybdeintervjuer
bør håndteres. Uenighet på dette området kan innbefatte hvorvidt forskeren bør forbli objektiv
under intervjuene, beskytte informanten eller utfordre informantens meninger, eller bidra med
råd eller støtte overfor informanten. For å illustrere noen av disse etiske problemstillingene i
dette prosjektet, kan ses i lys av med Guillemin og Gillams (2004) skille mellom prosedural
etikk, som involverer nødvendig godkjenning hos etiske komitéer, og etikk i praksis, som
favner de hverdagslige etiske utfordringene forskere møter i sitt arbeid med mennesker.
Prosedural etikk. I forbindelse med den proseduraletiske komponenten har denne
studien først og fremst blitt informert av NESH (2016) sine forskningsetiske retningslinjer for
samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Fortrinnsvis innbefattet dette nødvendig
godkjenning fra regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Den
proseduraletiske delen av studien inkluderte først informert samtykke med informasjonsskriv
til informantene. Informantene ble dermed informert om formålet bak intervjuene og hvordan
materialet skulle publiseres, og kunne komme med forespørsler om å motta mer informasjon
eller om å få tilsendt intervjuguiden på forhånd. Videre ble de informert om deres rettigheter
under og i etterkant av intervjuene. Til sist ble det endelige forskningsmaterialet anonymisert,
hvor hver informants navn ble erstattet med et pseudonym. Navnelisten, samt lydfilene og
transkripsjonene fra intervjuene, ble oppbevart på krypterte minnepinner. Forskeren er også
pålagt taushetsplikt gjennom hele prosjektet og i tiden etterpå.
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Etikk i praksis. Selv om prosjektet imøtekom de proseduraletiske utfordringene,
behøver ikke dette nødvendigvis å innebære at forskningen er etisk forsvarlig, som Guillemin
og Gillam (2004) påpeker. Etiske problemstillinger er nemlig også tilstede gjennom hele
resten av forskningsprosessen, som i forskerens interaksjoner med informantene. Et viktig
konsept i denne sammenhengen, som ifølge dem er betydelig knyttet til etikk i praksis, er
refleksivitet. Refleksivitet er et forekommende begrep i kvalitativ forskning, og kan beskrives
som en ‘umiddelbar, kontinuerlig, dynamisk og subjektiv selvbevissthet’ (Finlay, 2002. s.
532). I forskning kan dette være at forskeren påtar seg en selvkritisk holdning og erkjenner
hvordan han eller hun selv, og ikke bare objektene for forskning, spiller en rolle i
forskningsprosessen (Mason, 1996). Refleksivitet har dermed vært en viktig komponent i
dette prosjektet, og intervjueren måtte kontinuerlig vurdere seg selv og sin egen fremtoning i
møte med informantene. Samtidig måtte intervjueren være sensitiv for hvordan bestemte
temaer opplevdes for informantene, og vite når det var best å styre unna et tema, men også når
informanten kanskje ønsket å snakke seg ferdig om et tema før de neste spørsmålene ble
gjennomgått. Hvilke reaksjoner informantene uttrykte i møte med spørsmålene var også med
på å forme hvilke spørsmål som ble prioritert i de påfølgende intervjuene.

Resultater
Under intervjuene virket det som alle informantene hadde reflektert mye rundt
depresjonen sin, og de uttrykte ofte et ønske om å kunne forstå og forklare lidelsen. Noen
klare fellestrekk var til stede mellom dem, og disse reflekterte gjerne tidligere forskning og
allmennkunnskap rundt depresjon. Likevel eksisterte det også store variasjoner mellom de
ulike informantenes opplevelser og synspunkt, og på denne måten ble det tydelig at det ikke
eksisterte noe entydig svar på hvordan det er mulig å forstå seg selv og sin rolle i depresjonen.
Samtidig uttrykte flere av informantene en ambivalens rundt sitt forhold til depresjonen, som
eksempelvis i form av konflikter mellom motstridende tanker og følelser. Det som kanskje
preget resultatene mest, var tilstedeværelsen av ulike nyanser, kontraster og en diversitet, både
i og på tvers av informantenes beretninger.
Selv om det fremkom mange interessante og viktige elementer i intervjuene, kunne ikke
alle inkluderes i analysen. Dette gjelder fortrinnsvis konkrete hendelser eller detaljer fra
informantenes liv som ikke kunne besvart forskningsspørsmålet, og som kanskje også ville
identifisert informantene. Samtidig var det mange som trakk fram angstproblematikk som en
sentral del av deres utfordringer, og da dette kan være viktig å ta i betraktning som en del av
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helheten, må detaljene rundt dette også utelates til fordel for forskningsspørsmålet. Med
hensyn til det studien søker å besvare, kunne det utformes totalt fire temaer: Det første temaet
(1) omhandler informantenes årsaksforklaringer og hvordan de ser seg selv i depresjonens
årsak, det andre temaet (2) dreier seg om sammenhengen mellom depresjonen og
informantenes selvforståelse, det tredje (3) fokuserer på selvopplevd kontroll over
depresjonen og hvordan depresjonen innvirker på denne kontrollen, og det fjerde (4) og siste
temaet beskriver hvilken plass aksept inntar i informantenes forståelse av depresjonen. Disse
temaene kunne også inndeles i ulike undertemaer, som i tabellen vist under.
Tabell 1: Oversikt over hovedtemaer og tilhørende undertemaer.

Hovedtemaer

Undertemaer

Tema 1: Årsaksforklaringer

(1) Utenforliggende årsaker
(2) Indre årsaker
(3) Ønsket om en årsak
(1) Identifiseringen av depresjonen
(2) Fremmedfølelse
(3) Selvet i relasjon til andre
(4) Verdien av åpenhet
(1) Avmakt overfor depresjonen
(2) Kontroll på sikt
(3) Manglende kontroll over livet
(4) Et utenfra-perspektiv
(5) En ‘velfungerende depresjon’
(6) Bedring avhengig av behandling
(1) Aksept av depresjonen
(2) Tilpasning av hverdagen
(3) Aksept av følelser

Tema 2: Selvforståelse

Tema 3: Kontroll i depresjonen

Tema 4: Aksept og tilpasning

Tema 1: Årsaksforklaringer
Det temaet som virket som en naturlig innledning til analysen, omhandler informantenes
forståelse av årsakene bak depresjonen sin og hvilken plass de tildeler seg selv i disse. Da
intervjuene begynte å bevege seg inn på hvilke årsaker informantene trodde hadde ledet opp
til deres depresjon, belyste de fleste en varierende og kompleks sammensetning av elementer.
Mens noen var usikre på hvorfor depresjonen hadde rammet akkurat dem, hadde andre klare
formeninger om deres depresjons årsaker. Selv om de sistnevnte gjerne utpekte én avgjørende
årsak, var denne likevel sjeldent brukt som forklaring på hele depresjonen. I stedet oppfattet
de sin depresjon som utløst av en kombinasjon av flere ulike faktorer med ulike grader av
medvirkning. Det kunne derfor bli funnet store variasjoner i hvorvidt informantene trakk fram

20

årsaker knyttet til dem selv eller ikke, og hvorvidt disse ble ansett som under eller utenfor
deres egen kontroll.
(1) Utenforliggende årsaker. Da informantene reflekterte rundt begynnelsen på sin
depresjon, betonet hendelser i barndommen og ungdomstiden seg som særlig viktige. De
opplevelsene som ble trukket fram var blant annet dødsfall i nær slekt hos Helene, skilsmisse
hos Heidis foreldre, mobbing og utenforskap hos Henrik og Frida, og relasjonsbrudd og død i
nær slekt hos Lena. Noen beskrev disse hendelsene som klare og forståelige årsaker til
depresjonen deres, som Helene:
[Jeg skjønner] på en måte at det er derfor det er vanskelig for meg å bli helt sånn… frisk, fordi
det ligger der og det er ting som på en måte må være der. Det er ikke ting man kan si at man er
ferdig med, for det blir man ikke. (Helene)

Selv om flere av disse hendelsene ble ansett som avgjørende årsaker, hadde mange også
opplevd at senere vanskelige hendelser hadde inntrådt og skapt ekstra utfordringer. Henrik
forklarte eksempelvis hvordan mobbingen han hadde opplevd i barndommen hadde fratatt
ham en «grunnleggende tillit til mennesker», noe som har vært en utfordring for ham lenge i
ettertid. Samtidig kunne det virke som noen opplevde å falle inn i en ond sirkel hvor
utfordringene bygget på seg på grunn av depresjonen, noe som igjen gjorde selve lidelsen
vanskeligere å håndtere: Heidi beskrev blant annet hvordan hennes depresjon hadde skapt
problemer for henne på skolen og sosialt:
Jeg har aldri blitt mobba men jeg har følt meg på en måte utenfor, og ikke klart å ta tak i det, og
nok hatt en tendens til å tenke veldig mye mer på det, føle at folk har gjort ting med vilje, selv
om egentlig folk bare ikke har sett hvordan jeg har hatt det eller, sånne ting. Så det har jo vært
veldig mange små store ting som bare har vært vanskelig, fordi jeg allerede har vært deprimert
uten at jeg visste det antakeligvis, tror jeg. (Heidi)

Barndom- og ungdomsopplevelser var derimot ikke de eneste utenforliggende årsakene
informantene identifiserte bak sin depresjon, ettersom Katrin og Sandra trakk fram hendelser
de hadde gjennomgått i voksen alder: Katrins depresjon ble utløst under en intens periode
med stress og press fra alle kanter, da hun forsøkte å balansere studiet sitt med en krevende
fulltidsjobb. Sandra opplevde at hennes depresjon oppstod i forbindelse med avslutningen på
studenttilværelsen og overgangen til arbeidslivet: «Det er jo veldig sånn klisjé da, men da
hadde jeg jo hatt et livsprosjekt i femogtyve år, og så… ferdig». Begge fremhever likevel at en
langvarig angstproblematikk fra barndommen av kan ha skapt en grobunn for utviklingen av
depresjonen. I tråd med dette tok informantene ofte faktorer ved dem selv med i beregningen,
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selv når bestemte ytre årsaker kunne utpekes. Frida uttrykte eksempelvis at hennes depresjon
er et resultat av en kombinasjon av mange faktorer, inklusive uflaks.
Jeg har jo litt sånn shit i barndommen som alle har tenker jeg, alle har sitt shit. Jeg tror jo på en
måte dette kunne ha skjedd med en annen person og at de likevel ikke hadde blitt deprimert. Jeg
tror jo det er litt tilfeldig at jeg var den som ble deprimert på en måte, at et annet menneske
kunne vært igjennom akkurat det samme som meg og håndtert det på en annen måte, hatt bedre
forutsetninger for å håndtere det eller hatt en annen personlighet som håndterte det på en annen
måte, og kanskje de da ikke hadde blitt deprimert likevel, kanskje. (Frida)

For mange av informantene gikk depresjonen deres i bølgedaler, hvor normale og
depressive perioder vekslet mellom hverandre. Under intervjuene skilte derfor mange av
informantene mellom en dypere årsak bak depresjonen, og mønstre av utløsende årsaker for
spesifikke depressive episoder. Tilknyttet sistnevnte, forklarte flere oppstarten av sine
depressive episoder som forbundet med stress og hektiske perioder. Heidi forklarte hvordan
hun «går inn i en boble» og «kutter ut alt av følelser» når perioder blir for stressende. Hvis
det dermed skjer noe vanskelig eller uventet som forhindrer henne fra å gjøre det, kan
depresjonen hennes oppstå på nytt. Jonas opplever at hans depresjon utløses i perioder hvor
han paradoksalt nok har knappest med tid til å håndtere den.
Det er typisk sånn i perioder med mye stress da, gjerne etter sommeren og når semesteret
begynner på skolen så er det veldig mye som skjer på en gang også, ja, julestrien er typisk, det
er sånne typiske stressperioder i livet da. […] Da blir det gjerne enda mer stress av å tenke på
‘nei, jeg kan ikke bli deprimert nå, jeg har så mye å gjøre’, også blir det bare en annen
forsterkning i det. (Jonas)

(2) Indre årsaker. Selv om de fleste informantene kunne identifisere konkrete ytre
hendelser som forårsakende for sin depresjon, sporet mange som nevnt en del av årsaken
tilbake til seg selv, altså deres biologiske utgangspunkt, personlighet eller måte å håndtere
utfordringer på. Eksempelvis tilkjennega Katrin at hun alltid har vært tankefull og opptatt av
eksistensielle spørsmål, og at dette kan ha bidratt til hennes depresjon: «Jeg har få minner
[fra barndommen] syns jeg sammenliknet med andre, sånn at jeg har alltid levd veldig mye
inni meg da, og tenker veldig mye over alt mulig, bekymrer meg over veldig mye». Heidi
mistenker også at depresjonen kan knyttes til hennes tankefulle personlighet og sterke
emosjonalitet: «Jeg pleier å prøve å forklare til folk som at jeg har en sånn gammeldags
filmrull som bare trykker på et nytt bilde liksom […] jeg kan gå fra å være kjempeglad til
kjempetrist på tre sekunder». En annen disposisjonell årsak som var gjentakende hos
informantene, var det å være hardtarbeidende og stille høye krav til seg selv. Depresjonen
kunne dermed gjøre det vanskeligere å tilfredsstille de høye forventningene.
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Jeg hadde hatt så mye press på det å ikke være tilstrekkelig, og er egentlig en sånn typisk flink
pike som alltid har gjorde det veldig bra på skolen da jeg var yngre og, ja, jeg har på en måte
alltid fulgt regler og gjort det jeg skal, og da tror jeg det har vært veldig mye vanskeligere det
da, når du ikke klarer å leve opp til det du ønsker du skal klare i hodet ditt. (Katrin)

Til tross for at de nevnte individuelle disposisjonene ble forstått som forårsakende for
depresjonen, ble ikke nødvendigvis disse egenskapene vurdert som enerådende negative.
Tvert imot fremhevet disse informantene også positive kvaliteter knyttet til det å ha et rikt
tanke- og følelsesliv, som Heidi uttrykte: «Jeg har lært meg å sette veldig pris på mange små
rare ting som jeg liker […] blir glad av veldig mange sånne småting». Det positive ved å
være hardtarbeidende trakk også Frida fram:
Jeg har alltid pressa meg veldig hardt for å oppnå ting, og det er jo klart at den driven er jo også
en veldig fin egenskap men den kan også være destruktiv ikke sant, du har begge sidene av den
egenskapen. (Frida)

Et annet disposisjonelt element som informantene belyste i årsaksforklaringene sine,
omhandlet deres genetiske utgangspunkt. Mange av informantene hadde kunnskap om tilfeller
i deres familie med psykiske lidelser, og antok at dette kunne være med på å forklare hvorfor
de også hadde blitt deprimerte. Lena for eksempel, med foreldre som begge har opplevd
depresjon, uttrykte at: «Det er ikke så lett å komme unna det [depresjonen] når man har en
genetisk komponent og i tillegg har store påkjenninger og stress». Med dette fremhevde Lena
at hennes genetiske utgangspunkt kan ha gjort depresjonen vanskelig å unngå.
(3) Ønsket om en årsak. Under delen som omhandlet årsaksforhold i intervjuene,
avtegnet det seg et skille mellom informantene: Mens årsakene for noen fortonet seg
spesifikke og forklarende, virket det derimot vanskelig for andre å identifisere noen konkret
årsak bak deres depresjon. De informantene som ikke kunne utpeke en bestemt årsak uttrykte
et slags ønske om å ha det, for å dermed kunne gjøre lidelsen og veien mot bedring mer klar
og tydelig. For Jonas gjør mangelen på årsak det vanskelig å ta kontroll over situasjonen hans:
«Når jeg ikke vet hva som er årsaken så er det vanskelig å liksom hindre at det [depresjonen]
kommer igjen». Han har likevel forsonet seg med at han kanskje ikke finner et svar. Marianne
opplever at fraværet av en konkret årsak reflekterer negativt tilbake på henne selv, og hun
sitter igjen med en skam og fortvilelse over å ikke føle seg ‘fortjent’ til å være deprimert.
Det var mye sorg i det og det er det fortsatt, fordi jeg har på mange måter alle forutsetninger for
å ha det bra, hvis du skjønner… Jeg har hatt en fin oppvekst og jeg har en samboer som er glad i
meg og jeg tar en utdanning som jeg trives med og jeg har mye gode venner, så det er litt sånn,
jeg tror kanskje jeg har skammet meg litt over å være deprimert da fordi… Jeg føler egentlig
ikke at jeg har noen grunn til det. (Marianne)
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Helene, som har en konkret årsak bak sin depresjon, uttrykte likevel en frykt for at
andre skal klandre henne for lidelsen. Dette kombineres også med en ambivalens hvor hun
preges av selvbebreidende tanker samtidig som hun anser depresjonen sin som forståelig:
«Jeg er redd for at de skal tro at det er min skyld, at jeg gjør det selv på noe vis da, […] når
rutinene glipper så føler jeg jo på en måte at jeg gjør det.» Sandra utpekte også konkrete
årsaker bak hennes depresjon, men uttrykte likevel at aspekter ved hennes livssituasjon her og
nå gjør depresjonen skambelagt. Da hun tilsynelatende har et godt og velfungerende liv for
andre, er hun redd depresjonen hennes ikke skal anerkjennes og ha en forklarlig grunn: «Jeg
er veldig redd for at noen skal se det, fordi det er jo så mye som egentlig er bra […] også
føler jeg at jeg liksom ikke klarer å se det da».
Tema 2: Selvforståelse
Det andre temaet som kunne formes ut av intervjuene omhandlet informantenes
oppfatninger av seg selv som subjekt i depresjonen, og det å være en ‘deprimert person’.
Sentralt for dette temaet er hvordan informantene opplevde en slags endring i deres
selvforståelse etter å ha mottatt en diagnose og dermed en slags merkelapp på plagene de
strevde med. Samtidig vil det ta for seg hvordan de føler depresjonssymptomene manifesterer
seg i deres egen personlighet, atferd og forhold til andre mennesker. Et viktig skille som
fortonte seg her var hvorvidt depresjonen ble beskrevet som en del av informantenes
selvforståelse på den ene siden, eller i kontrast med deres selvforståelse på den andre. Til sist
omhandler temaet også hvordan åpenhet rundt depresjonen spiller inn i informantenes
hverdag. Hvordan depresjonen mottas av andre mennesker virket dermed svært viktig, både
for informantenes åpenhet og bedringsprosess.
(1) Identifiseringen av depresjonen. Et fellestrekk hos flere av informantene var
hvordan deres forståelse av de depressive plagene ofte endret seg ettersom tiden gikk. Da flere
av dem først fikk depresjonen sin i barndommen, kunne de ulike symptomene virke flytende
og forvirrende i starten, gjerne fordi de ikke hadde noe konkret rammeverk å forstå dem i.
Dette ble reflektert i en usikkerhet hos noen av informantene rundt når depresjonen egentlig
oppstod. Marianne husker eksempelvis at plagene fikk henne til å søke hjelp, men «på en
annen side så kan jeg liksom ikke huske at jeg definerte meg selv som deprimert heller». Da
informantene beskrev tidspunktet hvor plagene først ble identifisert som depresjon, ga flere av
dem uttrykk for et slags skifte i måten de forstod depresjonen på, inklusive dem selv.
Depresjonen ble for noen mer ‘reell’, da de tidligere flytende og uspesifikke plagene fikk en
slags merkelapp og plutselig ble viktige og presserende. Diagnosen kunne dermed avdekke en
realitet knyttet til informantene selv eller deres liv som kunne virke skremmende. Heidi, som
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fikk diagnosen tilbakevendende depresjon, uttrykte eksempelvis bekymring over diagnosens
betydning: «Så har jeg jo gått og venta sånn: Okey men når skal det komme tilbake, fordi det
står at det er tilbakevendende liksom». Katrin, som tidligere har hatt erfaring med depresjon,
beskrev det nylige møtet sitt med depresjonen som «et veldig stort sjokk: ‘Å nei, jeg er her
igjen’ på en måte, ‘jeg trodde jeg var ferdig med det’». Mariannes første opplevelse med
diagnosen ble husket som ubehagelig og overveldende, på grunn av den definerende effekten
depresjonen fikk på henne og hverdagen hennes.
Jeg hadde jo på en måte hatt noen av de samme symptomene og plagene forut for at jeg gikk til
psykolog, men da jeg kom til psykolog og fikk en sånn merkelapp på det og ble mer bevisst, så
farget det meg enda mer da, det ble litt mer sånn altoppslukende og jeg tenkte veldig mye på
det. (Marianne)

Den nye forståelsen av depresjonen som mer reell og presserende, var ikke
nødvendigvis noe alle informantene opplevde som ubehagelig. Noen hadde derimot positive
minner knyttet opp mot diagnosen som lettende og forklarende, slik Frida beskrev:
Det var kanskje fint å sette ting inn i et system for da klarte jeg jo å sortere litt hva jeg hadde
gått og kjent på i lang tid. Det plaga meg kanskje litt at jeg ikke klarte å finne noe navn for det
da, eller klare å forklare hvorfor jeg følte meg sånn, men når jeg tenkte at åja kanskje jeg
egentlig bare har vært deprimert, så… Da følte jeg at jeg fikk satt litt ord på ting da. (Frida)

Diagnosen kunne også virke avstandsskapende mellom informantene og de depressive
plagene, slik som det ble antydet hos Jonas: «Det var en sånn trygghet i det å vite at okey, det
er en sykdom jeg har og den går det an å bli frisk ifra også blir alt som før». Som følge av
avstanden diagnosen skapte til depresjonen, opplevde også enkelte av informantene at den
kunne lette dem for en eventuell skyldfølelse for depresjonssymptomene. Plagene deres ble
tatt mer på alvor og forstått som en sykdom de var rammet av, istedenfor noe som var deres
egen feil. For Heidi ble diagnosen et tegn på at: «det er ikke bare du som er hypokonder
liksom, du har faktisk tungt. Litt sånn er det jo med å være deprimert, det er ikke bare du som
er trist, det er en slags sykdom liksom». Hun beskrev også hvordan diagnosen var med på å la
henne innta en mer positiv rolle i depresjonen: «Jeg føler jo meg sterk når jeg klarer å takle
min egen diagnose på en måte».
(2) Fremmedfølelse. Et gjennomgående tema i intervjuene var hvordan informantene
uttrykte at depresjonen ikke bare endrer deres hverdag, men også dem selv: Deres
selvforståelse og fremtoning for andre mennesker. Dette involverer det å føle seg fremmed,
som en person med en personlighet og en atferd annerledes fra den de vanligvis har erfart hos
seg selv. Fremmedfølelsen oppleves vanskelig for flere av informantene da den gjerne er
forvirrende og negativt ladet, og fordi de ikke ønsker å bli definert av plagene sine.
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Måten jeg merka det [depresjonen] på var jo at jeg var ikke helt meg selv. Jeg tror de fleste som
kjenner meg egentlig vil beskrive meg som veldig sånn sprudlende og vital på en måte, jeg er jo
stort sett blid, men jeg mista litt den delen av meg selv. Jeg ble veldig mye trist, men litt
blandet, litt trist men og en del sånn avflata, jeg følte liksom ikke at jeg hadde kontakt med
følelsene mine helt ærlig, forstod ikke meg selv helt. (Marianne)

Den nye selvforståelsen står for enkelte av informantene i skarp kontrast til det de
oppfatter som sin egentlige personlighet. Henrik forstår vanligvis seg selv som aktiv og
energisk, noe han i intervjuet beskrev som sin «baseline», men når depresjonen inntrer
hverdagen preges hans selvforståelse mer av en energiløshet og passivitet som ikke
representerer hans egentlige selv: «Jeg føler jo nesten at når jeg er i dårlige faser da er jeg
mer bare en sånn light-versjon av meg selv». Jonas forklarte også hvordan depresjonen
forandrer hans opplevelse av seg selv og sin personlighet:
Når jeg er frisk så er jeg veldig hyper og har tusen jern i ilden og jeg driver med veldig mye
forskjellig og jeg har masse energi, så er det litt som å få et slag i trynet da, for du orker absolutt
ingenting. Så fra det å gjøre på med fryktelig mye til å knapt orke å stå opp og spise frokost så
er det veldig, veldig forskjell. (Jonas)

Henrik og Jonas antydet at deres oppfatning av seg selv som deprimert står i kontrast til
og ikke representerer den de virkelig er. For andre er derimot skillet mellom deres deprimerte
og egentlige selv ikke like tydelig, og de føler depresjonen på ulike måter har sneket seg inn i
deres identitet og selvforståelse. For Sandra har depresjonen pågått lenge, og hun uttrykte at
selv om hun har en formening om hvordan hennes opprinnelige selv er, klarer hun ikke å
huske hvordan det var å ikke være deprimert.
Vennene merker at jeg er ikke like glad. Jeg har alltid vært en sånn sprudlende person også er de
bare sånn, jammen du reagerer ikke som du vanligvis ville gjort eller ler ikke eller du er ikke
med, du er så nedstemt, hvorfor er du i så kjipt humør liksom, også er det sånn nei jeg vet ikke,
jeg vet ikke om det finnes noen annen meg lenger, ikke sant. Det har bare blitt… ja, en del av
meg da. Jeg kan ikke huske at det har vært annerledes. (Sandra)

(3) Selvet i relasjon til andre. Flere av informantene beskrev også hvordan de opplever
at depresjonen har gjort dem fremmed for andre mennesker rundt dem, ved at de trekker seg
unna og opptrer annerledes enn hva som forventes av dem. Frida opplever for eksempel at
hennes atferd overfor andre står i kontrast til det som forbindes med å være en ung person:
«…også var de sånn ‘okey, du er tjuefire år, og du er så sliten at du orker ikke å være med på
en liten fest’». Når andre mennesker heller ikke kjenner dem igjen, har depresjonen på denne
måten skapt utfordringer i relasjonene dem imellom, som Marianne nevnte:
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Familien min og samboeren min som har nok absolutt ikke tenkt noe negativt eller at jeg er svak
eller noe sånn, men jeg tror de har hatt litt større vansker med å forstå det da, og kanskje forstå
årsaken til det og… Ja, spesielt samboeren min som jeg har vært sammen med lenge som på en
måte har vært med meg gjennom mye da også plutselig får jeg en sånn reaksjon på, eller ja, at
jeg endrer meg, og at det har vært litt sånn uforståelig. (Marianne)

For å unngå at relasjonelle utfordringer oppstår, uttrykte noen av informantene et ønske
om å skjule de sidene av dem selv de opplever depresjonen frembringer. Lena fortalte at hun
ofte undertrykker depresjonen sin sammen med andre mennesker i forsøk på å skåne dem og
seg selv: «Hvis man først er en klump med negativitet og sprer det rundt seg overalt hvor man
går så blir det jo bare enda kjipere for deg selv og for de man henger med». Sandra opplever
at det er vanskelig å hente støtte hos andre personer, fordi hennes deprimerte selv fremtoner
seg så annerledes fra den sprudlende personen omverdenen kjenner henne som. Hun er redd
andre ikke vil akseptere denne delen av henne selv.
Det er jo kjipt da, for da kan man jo ikke, ja, lene seg så veldig [på noen], når du tenker at det er
det ikke rom for, at på skalaen som er meg er det bare plass til det ene på en måte, og ikke
minuspoeng da. (Sandra)

Tross de utfordringer depresjonen skaper i informantenes sosiale relasjoner, fortalte
enkelte om hvordan de føler depresjonen tvert imot kan ha styrket deres forhold til andre. For
Marianne har hennes åpenhet fordret åpenhet hos andre, noe som har ledet inn i en form for
gjensidig støtte. For Henrik og Jonas har depresjonen, på tross av å ha hatt ødeleggende
konsekvenser for deres relasjoner, også skapt en større kapasitet til å hjelpe andre i liknende
situasjoner. Mens Jonas bruker sine erfaringer i et frivillig verv, merker Henrik at hans
opplevelser med depresjon gjør det lettere å støtte andre som har det vanskelig.
Med tanke på at jeg har vært inni det og sjekka det ut, så kan jeg også gå inn i det med andre
uten at det er kjempeskummelt og skremmende nødvendigvis, ikke sant, hvis andre har det kjipt
så føler jeg at jeg har evne og kapasitet til å kunne gå inn i det og på en måte være der med
andre. (Henrik)

(4) Verdien av åpenhet. Under intervjuene ble det tydelig at de fleste informantene i
større eller mindre grad ønsker å fortelle andre om depresjonen, eller simpelthen bare dele
vanskelige tanker og følelser med andre. Deres åpenhet rundt lidelsen har vanligvis blitt godt
mottatt, og er tilknyttet positive erfaringer hos mange av informantene. Likevel har den gjerne
vært en gradvis og lang prosess, som for noen har krevd arbeid og mot å gå gjennom.
Jeg er ikke noe redd for å si det, jeg skammer meg på en måte ikke noe over det, ikke nå lenger,
før så gjorde jeg jo det, det tok veldig lang tid. Jeg begynte vel ikke å si det til folk som jeg gikk
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på ungdomsskolen og videregående med før jeg på en måte hadde kommet meg ut av det, og
bare by the way jeg har vært deprimert i ti år uten at dere har visst det. (Heidi)

Det fantes flere grunner til hvorfor de fleste har valgt å være åpen om depresjonen sin.
Noen uttrykte et ønske om å slippe å bære hele depresjonens byrde alene, og erkjente at de
behøvde hjelp og sosial støtte, som Frida forteller: «Hvis jeg får delt det med noen mennesker
så føler jeg at det letter byrden litt, og da slipper jeg den ekstra belastninga det er å føle at du
må gå og skjule noe». For andre har åpenheten blitt motivert av en nødvendighet for å unngå
misforståelser som depresjonen kan skape. For Katrin har åpenheten bidratt med en forklaring
på hvorfor hun må trekke seg unna: «Jeg har egentlig vært veldig tydelig på at jeg orker ikke
så veldig mye da, […] og da kan det innebære at jeg må avlyse når vi har avtalt noen
ganger». Det kunne også antydes en gjennomgående enighet rundt viktigheten av aksept og
forståelse fra dem de åpnet seg til. Marianne har gode erfaringer med dette:
Det har vært veldig hyggelig da, det er veldig mange som har brydd seg og veldig mange som
har stor forståelse for det, også viser det seg jo da at når jeg tør å være åpen om mine ting og
mine plager så er det jo veldig mange andre som også har liknende utfordringer, […] det har
vært litt fint at vi på en måte har kunnet hjelpe hverandre litt da. (Marianne)

Flere antydet en selektivitet i hvem de ønsker å være åpne med, og de synes det er
unødvendig å la hele deres omverden få vite om depresjonen, som Henrik sa: «Hvis det er
personer som jeg bryr meg om som jeg føler har noe fornuftig av å vite det så er det noe jeg
tar opp». Noen uttrykte også en frykt for at andres oppmerksomhet rundt deres depresjon vil
skape et feilaktig bilde av dem, og at lidelsen vil bli for definerende for dem som individer.
Jeg tør jo ikke å si til arbeidsgiveren min at jeg sliter med det her, fordi jeg vet jo at reaksjonen
kommer til å være ‘vi må verne om Sandra, vi må passe på at hun ikke blir overarbeidet’, som
jeg tenker da får jeg en sånn, jeg blir, ikke sykeliggjort da, men litt sånn svakelig i forhold til
mine kollegaer. Selv om jeg jo vet at det er en del av meg, men det er jo ikke hele meg, det må
jo være mer der enn bare det, og hvis det skal definere alle arenaer i livet da så… (Sandra)

Stadig forekommende i intervjuene var også hvordan informantene observerer en
økende åpenhet som preger dagens samfunn. Dette ble i noen tilfeller kontrastert med en
manglende åpenhet rundt psykiske lidelser noen opplevde når de var yngre og først fikk
depresjonen, som Katrin fortalte: «Jeg prata vel egentlig ikke noe om det med noen […] da
var det i hvert fall enda mer litt sånn tabu, litt mer skambelagt kanskje». Den økte åpenheten
kunne eventuelt knyttes til en oppfatning om at depresjon er noe ‘alle’ har erfaring med.
Tilsvarende påpekte Frida at «hvis man sier man er deprimert så er det sånn ‘ja men det skjer
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med nesten alle’, føler jeg, det er litt sånn folk ser på det». Dette kunne dermed for noen av
dem gjøre det lettere å dele deres erfaringer med omverdenen.
De fleste av venner og familie og nære folk har jo slitt med depresjon selv, sånn at det har vært
mest sånn at man prøver å hjelpe hverandre og kan forstå hverandre litt og sånne ting. […] Jeg
har liksom ikke opplevd noe av det stigma som folk snakker om rundt akkurat depresjon, men
jeg vet ikke om det er fordi det er så vanlig, og at alle føler at alle kjenner noen som har slitt
med det liksom. (Lena)

Enkelte av informantene stilte derimot spørsmål ved den antatte åpenheten rundt
psykisk helseproblematikk. Katrin fortalte eksempelvis at hun i starten var usikker på om hun
egentlig hadde en depresjon, fordi: «det er så mye snakk om det over alt, også blir det nesten
sånn ja men er det bare sånn vi mennesker er da?». Jonas påpekte også hvordan for mye
åpenhet kan bidra til at de som faktisk har depresjon ikke tas seriøst: «Det er forskjell på å
være litt nedpå en dag eller to og stresse litt, og det å ha en depresjon». Samtidig er noen
skeptiske til hvorvidt dagens samfunn egentlig er så åpent som alle skal ha det til. Henrik
påpekte en tilstedeværelse av et slags sosialt tabu, som manifesterer seg ved at «jeg merker at
både meg og andre blir litt sånn kleine når man prater om det». Sandra uttrykte også at «det
er jo mye offentlig åpenhet ikke sant, men jeg vet ikke om den strekker så langt. Sånn som folk
ser på ‘Jeg mot meg’ og syns det er helt fryktelig… Men dett var dett liksom». Hun har også
blandede erfaringer med å være åpen om depresjonen og angsten sin: Selv om hun tror enkelte
personer i livet hennes vil være støttende, har hun også litt for ofte blitt møtt med manglende
forståelse fra omverdenen. Helene uttrykte også skepsis til den typen åpenhet hun mener
finnes i samfunnet, som virker å eksistere på et mer overflatisk nivå.
Kanskje burde man [være åpen] mer sånn, ja, med hverandre istedenfor i offentligheten. Ikke at
vi skal tie om det i offentligheten heller, men der syns jeg vi må ha en annen form på det enn vi
har nå, for den formen vi har på det nå den skulle jeg gjerne sett mellom folk. (Helene)

Tema 3: Kontroll i depresjonen
Det tredje temaet som kunne skapes ut fra intervjuene angikk informantenes opplevelse
av kontroll, enten over seg selv, livet sitt eller selve depresjonen. Sentralt i temaet står dermed
depresjonens innvirkning på informantenes kapasitet til å påvirke egne tanker, følelser, atferd,
fremtoning overfor andre og ytre aspekter ved deres liv. Forekommende var også deres
selvopplevde evne til å påvirke depresjonen mens den pågår eller bedring fra depresjonen på
sikt. Til tross for at informantene uttrykte store forskjeller i oppfatninger og erfaringer på
dette området, preges dette temaet likevel i hovedsak av en opplevelse av å miste kontrollen.
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(1) Avmakt overfor depresjonen. Da intervjuene beveget seg inn på informantenes
selvopplevde evne til å kontrollere depresjonssymptomene mens de opplever dem, uttrykte
mange en form for avmakt i møte med depresjonen. Enkelte beskrev det som vanskelig, i
enkelte tilfeller umulig, å påvirke noe ved depresjonen når de befant seg midt i den. Når Jonas
blir spurt om noen tiltak hjelper på hans depresjon, svarte han eksempelvis: «Nei, ikke på
dårlige dager, da er alt vondt uansett». Noen belyste en manglende visshet om hva som vil
hjelpe, og andre fremhevde tid og tålmodighet som den eneste medisinen. Henrik skildret
opplevelsen med depresjonen som å befinne seg på et stormfullt hav:
De dagene hvor det er verst så er det mer sånn å bare mentalt sett finne et eller annet å holde seg
fast i og bare vente til stormen er over, og ta tida til hjelp for det er liksom, ja, jeg har prøvd
masse meditasjonsteknikker, jeg har prøvd å puste, jeg har prøvd å være i kroppen og det funker
litt, men… jeg får på en måte ikke bøtet helt med den følelsen heller. Så det hender at jeg tar
meg bare en gåtur bare for å prøve å gjøre sånne småting da, for å bare, for å gjøre det litt bedre
men jeg kommer aldri tilbake til liksom mitt vanlige meg. (Henrik)

Selv om noen av informantene klarer å identifisere tiltak de vet hjelper på deres
depresjon, ligger den største utfordringen i den faktiske gjennomføringen. Heidi beskrev det
som at «når man er deprimert så jobber hjernen veldig mot deg selv, man vil jo ikke gjøre ting
som er bra, man vil jo ikke komme seg ut av det». Hun skildret på denne måten hvordan
depresjonen virker som den skaper ønsker og tendenser hos henne som forhindrer henne fra å
bli bedre, mens tiltak som kan hjelpe på depresjonen virker uoverkommelige. Dette er også
tilfelle for flere andre, og de opplever det skaper en ond sirkel hvor depresjonen opprettholdes
eller forverres. Som et eksempel trakk mange frem et ønske om sosial isolasjon som
depresjonen frembringer. Enkelte nevnte hvordan fleksibiliteten som hører studenttilværelsen
til, kan medvirke i dette ved å gjøre det lettere å trekke seg unna omverdenen.
[Sosial isolasjon] føles så godt også er det jo det letteste å gjøre, og det er jo det du har lyst til,
du har ikke lyst til å… Den delen av hjernen som sier at nå må du finne på noe, nå må du liksom
ta tak, den er jo helt stille, den får jo ikke snakke. Nå burde du ha sendt melding, nå må du finne
på noe, men det er så vanskelig å på en måte innrømme at man trenger det, og mase på folk som
du vet er opptatt og, ja. (Helene)

Selv om depresjonen oppleves vanskelig å kontrollere, virker det på noen av
informantene som andre mennesker mangler forståelse for dette. Tvert imot opplever disse at
det fortsatt hersker oppfatninger i allmennbefolkningen som bagatelliserer utfordringene de
strever med, og som ikke anerkjenner vanskene de har med å overkomme depresjonen. Som
Henrik fortalte: «Jeg opplever at mange tror at det er en litt sånn abstrakt rar greie, det er
sånn ‘ja er det ikke bare å ta deg sammen?’». Katrin tror dette særlig gjelder de som
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«absolutt ikke har opplevd […] depresjon for eksempel, at det er mange da som tenker at nei
men herregud, får bare skjerpe deg, alle kan ha dårlige dager liksom». Idéen om at man bare
kan ‘ta seg sammen’ var noe flere av informantene uttrykte frustrasjon overfor.
‘Nei men da må du bare trene, det funker, spis sunt og tren og kom deg ut i frisk luft så går alt
over’ liksom. Jeg tror det er mange som har den innstillingen, bare sånn ‘ja men kan ikke du
bare ta deg sammen litt’, og til et visst punkt så kan man jo det, men man kan på en måte ta seg
sammen mindre og mindre. Hvis ikke det funker å ta seg sammen da så får du en knekk til
liksom. (Heidi)

Enkelte av informantene antydet hvordan deres depresjons usynlige natur kan være en
forklaring på dette. Heidi beskrev eksempelvis depresjonen som at «man har en slags skade
da, som ikke syns utenpå», noe som reflekterer det at mange av dem fungerer utad og ikke
bærer synlige preg fra lidelsen. Særlig gjennomgående i intervjuene var sammenlikningen av
depresjon med en fysisk sykdom eller skade. Katrin fortalte hvordan det kan være lettere for
andre å forholde seg til fysiske sykdommer enn en depresjon: «Om du sier at du har en
[fysisk] sykdom da er det greit, da er det ikke noen som stiller så mye spørsmål rundt det, men
om du har en depresjon så er det kanskje noen som tenker sitt». Andre påpekte i tråd med
dette også at de skulle ønske psykiske helseproblemer kunne bli like forstått og anerkjent som
fysiske. Jonas, som fikk en depresjon da han var i tenårene, opplevde å ikke bli tatt like på
alvor av skolesystemet som han kanskje ville hvis han hadde en fysisk sykdom.
Jeg følte det var litt sånn stereotypisk her er det bare en gutt som gir litt ‘f’ og skulker skolen og
bare er litt deppa og litt skolelei. […] Hadde du hatt en fysisk sykdom så hadde det nok blitt
gjort mye mer tiltak, men du må liksom enten ha en veldig alvorlig psykisk sykdom og ha med
legeerklæring liksom, men når det er bare en lett depresjon eller sånne ting, ja, det blir ikke tatt
like seriøst da. Det ble liksom bare han er litt deppa han, det går jo fint, ta deg sammen og kom
på skolen. (Jonas)

Selv om opplevelsen av avmakt var fremtredende i intervjuene, gjaldt ikke dette for alle
informantene. Mens noen uttrykte en ambivalens rundt hvorvidt de kan påvirke depresjonen
eller ikke, har andre skapt seg en rutine med tiltak for å kunne komme seg ut av depresjonen.
Sistnevnte har ofte gjort dette i samarbeid med behandler, som Lena: «Jeg har en veldig god
psykolog nå, det hjelper å få litt sånn lifehacks i hverdagen for å holde depresjonen unna og
sånne ting». De informantene som opplever kontroll over depresjonen ga også uttrykk for en
trygghet på at disse tiltakene vil forbedre depresjonen eller holde den under kontroll.
Jeg dusjer alltid og jeg pusser alltid tennene som en regel, bare sånn for at jeg vet at det er
viktig, og den får jeg alltid til, men det hjelper veldig å ta på sminke og kle på seg ordentlig,
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føler meg bedre med en gang, men hvis jeg ligger inne i morgenkåpe så blir det bare verre. Små
ting. (Helene)

(2) Kontroll på sikt. Sammen med følelsen av avmakt midt i depresjonen, opplever
noen av informantene også en manglende kontroll over hvorvidt de kan forhindre fremtidige
depressive episoder. Grunnen til dette kunne knyttes til manglende kunnskap rundt hva som
kan hjelpe, og hos noen et manglende forvarsel på oppstarten av en depressiv episode.
Plutselig kan disse befinne seg midt i en depressiv episode uten at de er forberedte på det, likt
Helene beskrev i intervjuet: «Alltid når det begynner så tenker jeg nei nei, det er ikke det den
gangen her, det er bare en dårlig dag». Når hun innser at hun står overfor en depressiv
episode, er det allerede for sent. Enkelte erkjente også hvordan selve depresjonen kan frata
dem følelsen av fremtidsoptimisme som kanskje kreves i bedringsprosessen, som Sandra
fortalte: «Jeg er veldig flink til å krisemaksimere, for jeg tenker sånn dette er resten av livet,
altså, det blir ikke noe pause liksom […] det er ikke noe løsning da».
Enkelte av informantene belyste hvordan aspekter ved deres livssituasjon setter kjepper
i hjulene for deres bedringsprosess. Disse er også vanskelige å unnslippe. For Katrin, som
allerede føler at hun har kommet inn i en god sirkel med å overkomme depresjonen, er det
hovedsakelig livssituasjonen som står i veien. Snart går sykemeldingen hennes ut, og hun må
tilbake til det hektiske livet som utløste depresjonen hennes i utgangspunktet: «Sånn som et er
nå så kjenner jeg fortsatt en del… ubehag ved tanken på at jeg skal jobbe i tillegg til å
studere». Samtidig uttrykte mange av informantene utfordringer knyttet til det å oppsøke
behandling. Til tross for å generelt ha gode erfaringer med behandling, opplever eller husker
flere av dem prosessen med å skaffe seg behandling som krevende. Dette kombinert med et
psykisk helsevern mange av informantene er kritiske til, preget av lange ventelister og
kompliserte prosedyrer, kan utgjøre enda en utfordring på toppen av depresjonen.
Jeg har jo hatt mange psykologer så jeg er kjent med det at det er liksom, hvis den første ikke
passer så må du liksom prøve neste, og så på et punkt så kom det liksom, jeg vet ikke jeg, til det
at det å ta fatt i det ble liksom for stort, fordi det ville kreve å åpne seg så mye da, for så mange
folk, mennesker, og hvis den ene ikke passa så måtte du liksom hoppe videre til neste og så,
here we go again. (Sandra)

Det var derimot flere av informantene som antydet positive fremtidstanker i forbindelse
med depresjonen. Selv de som uttrykte en manglende kontroll over fremtiden ville fortsatt
ikke tro at depresjonen kommer til å vare evig. Derfor virket det som følelsen av avmakt i
intervjuene var mest fremtredende i forbindelse med depresjonen her og nå, enn den var i
sammenheng med bedring på sikt eller forhindring av fremtidige tilbakefall. Noen nevnte
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konkrete tiltak knyttet til strukturering av hverdagen, som Helene: «Jeg setter høyere krav til
meg selv på det der med rutine, det at jeg trener og spiser ordentlig og sover ordentlig».
Andre pekte på arbeid med endringer i tankemønstre eller forhold til omverdenen.
Jeg håper jo å få ned det [sosial ‘blokade’] da så jeg faktisk bare kan ha en normal, eller sånn, at
det kan være greit å være sårbar faktisk, og det er mulig å faktisk bare stole på andre uten å
liksom tenke at de plotter et eller annet konspiratorisk i sitt stille sinn på en måte, det hadde vært
veldig fint å liksom vært der. Så det er jo det jeg jobber for, for jeg tror jo at det er mulig, men
jeg må gjøre en jobb først. (Henrik)

(3) Manglende kontroll over livet. Det var ikke bare selve depresjonen mange av
informantene uttrykte at det er vanskelig påvirke. Et hyppig tema i intervjuene var også
hvordan depresjonen kan få dem til å miste kontrollen over andre livsaspekter, ofte områder
informantene opplever å mestre når depresjonen ikke er tilstede. De tingene kontrolltapet
innbefatter kan knyttes til studie eller jobb, hverdagslige utfordringer, egne følelser og
følelsesuttrykk, og deres fremtoning for andre mennesker. Hos noen av informantene ble
kontrolltapet ofte beskrevet som skremmende og vanskelig, noen ganger skamfullt.
Den [depresjonen] har på en måte har gjort det litt lettere for meg å føle at ting glipper, at jeg
mister kontrollen. For det var jo det som skjedde da, at jeg mista fullstendig kontrollen over
livet mitt, jeg bare stod der og fikk ikke til å gjøre noen ting, jeg hadde jo mestra alt, også
plutselig så mestra jeg liksom ingenting, så med en gang du føler at den glipper så på en måte
bare synker det da. (Helene)

Flere av informantene fortalte om vanskeligheter med å kontrollere følelsesuttrykk i
møte med omverdenen, som Heidi for eksempel: «Jeg er på nippet til å begynne å gråte hele
tiden, […] redd for å åpne munnen bare fordi at plutselig, jeg vet ikke hva som kommer ut
liksom». For Helene kan dette gjøre at hun isolerer seg mens det står på: «Det er som å leve
på en sånn veldig liten kant også er det så få små ting som skal til før at det bare velter helt
over at jeg blir sittende og hylgrine». For Sandra ligger mye av utfordringen i å klare å skjule
depresjonen i møte med omverdenen, noe som er energikrevende og vanskelig.
Denne fasaden som jeg så finurlig har bygget opp igjennom femten år da, med det her, den
sprekker mer og mer, og det er jo rett og slett fordi at de symptomene gjør det så vanskelig å
skjerpe seg, ikke sant, eller å skjerpe fasaden da. (Sandra)

For Lena er det å gjenoppta kontrollen over livet sitt en essensiell del av å komme ut av
depresjonen. Hun mener at dersom man føler man mestrer en del av livet, vil denne følelsen
også smitte over på hvordan man forholder seg til depresjonen. For henne har det å få kontroll
over et skadelig alkoholbruk derfor vært hjelpsomt i bedringsprosessen.
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Det å ha kontroll på det har hjulpet meg veldig mye for da, da har man mer kontroll generelt
liksom, så jeg tror det er mye av det med depresjon at man mister kontrollen veldig over
hvordan man forholder seg til seg selv og verden. (Lena)

(4) Et utenfra-perspektiv. Fremtredende i flere av informantenes beretninger var også
hvordan deres evne til å innta et slags metaperspektiv på egne tanker og følelser forandrer seg
fra en god periode til en depressiv periode. Mens vanskelige tanker og følelser blir
altoppslukende under depresjonen, opplever informantene at en god periode muliggjør en
avstand til disse tankene, som Marianne beskrev: «De periodene hvor ting er bedre litt sånn
som nå, da blir jeg litt sånn ‘herlighet hva er det jeg driver og stresser med de dagene jeg
ikke har det bra?’». På denne måten kan det virke som depresjonen fratar dem en evne til å
innta en observerende rolle, hvor de kan betrakte sine egne tanker, følelser og selve
depresjonen fra utsiden. Katrin uttrykte, i tråd med dette, at selv om hun husker noe fra
hennes verste periode, er det «kanskje vanskeligst å huske det som foregikk inni hodet da, på
den tiden». Enkelte andre fortalte også at det kan være vanskelig å forestille seg en tilstand
uten depresjon når man befinner seg i en depressiv episode, og omvendt.
Jeg har jo dagbøker i hytt og pine fra gammelt av, hvor jeg har skrevet brev til meg selv sånn
‘alltid husk at du kan være så her glad liksom, du må aldri, aldri la deg selv bli så trist som du
var den gangen’. (Heidi)

Depresjonen ble ofte skildret av informantene som noe som er vanskelig å ta tak i.
Dermed kan det kanskje være vanskelig å oppnå en kontroll over egne tanker og følelser mens
den pågår. Den ble eksempelvis betegnet som en «skygge i hjernen» (Katrin), en «dyne over
hodet» (Jonas), et «negativt filter» (Lena), en «abstrakt sky» eller en «storm» (Henrik). For
Katrin kunne den også manifesteres som et slags innvendig kaos:
Det som preget meg mest var det der at jeg klarte ikke å skille noen tanker, det var som det var
tusen tanker på samme tid inni hodet mitt, og jeg klarte liksom ikke å plukke ut én på en måte,
konstant så var det som det var stappfullt der. (Katrin)

Noen av informantene ga likevel uttrykk for å klare å innta et slags utenfra-perspektiv
på de depressive tankene og følelsene under depresjonen, og dermed skille mellom dem og
den ‘objektive’ virkeligheten. Tilsvarende påpekte Sandra: «Rasjonelt så vet jeg: Det er ikke
bra, sånn skal du ikke tenke, livet er så mye mer». Likevel uttrykte hun at tilstedeværelsen av
denne tanken ikke er nok for at hun faktisk kan ta den innover seg. Selv om et slikt utenfraperspektiv delvis eksisterer, får de depressive tankene og følelsene fortsatt større innflytelse.
Når man er langt nede så er det veldig vanskelig å se lyset da, fordi den vonde følelsen jeg får
av de vonde tankene blir så altoppslukende at jeg blir ikke kvitt følelsen på en måte. Jeg kan
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klare å si til meg selv at det stemmer ikke at jeg er helt verdiløs men da er jeg så utrolig farget
av den vonde følelsen at jeg får ikke til å avvise det likevel på en måte. (Marianne)

(5) En ‘velfungerende depresjon’. Selv om depresjonen skaper utfordringer på et
personlig og emosjonelt nivå, opplever mange av informantene at de fortsatt fungerer relativt
godt i hverdagen, i hvert fall utad. De fleste fortsetter nemlig å studere, dra på jobb eller
gjennomføre plikter til tross for depresjonen. Som Sandra fortalte: «Det er jo en såkalt
velfungerende depresjon, […] og det er nok ikke så mange som ser at det er noe jeg sliter med
tror jeg, til vanlig». I noen tilfeller antydet enkelte informanter at det å gjennomføre praktiske
gjøremål blir som en slags mestringsstrategi, som forhindrer depresjonen fra å gjøre seg
gjeldende i livene deres. For Katrin kan den hektiske livsstilen ha bidratt til å døyve
ubehagelige tanker og følelser: «Jeg har syns det har vært behagelig å ha hatt så mye å gjøre
for da har jeg hatt mindre tid til å tenke over ting innvendig». For henne har også de
hverdagslige rutinene og gjøremålene være relativt uproblematiske, noen ganger lettere å
utføre enn eventuelle aktiviteter som kommer utenom.
Alt virka så slitsomt, absolutt alt på en måte, bortsett fra de faste tingene som jeg måtte gjøre, gå
på jobb, gjøre det og det, de faste oppgavene da, eller de enkle, konkrete, klare oppgavene, om
det var med budsjett eller hva det var, det gikk veldig greit men alt annet hvor jeg måtte på en
måte prøve å finne på ting, om det er sosiale aktiviteter eller ja, bare ting som man kanskje må
ha litt lyst til å gjøre, det var jo veldig vanskelig. (Katrin)

Andre av informantene opplever at hverdagslige plikter og rutiner blir en betydelig
større utfordring å gjennomføre under depresjonen. Likevel opplever de at de må presse seg til
å fungere normalt, noe som til gjengjeld går på bekostning av deres egen trivsel og helse. For
Marianne fremhevet eksempelvis at hun ikke kan tillate seg selv å senke farten, fordi
studieprogresjonen hennes mest sannsynlig vil lide av det.
Jeg har alltid klart å fungere sånn med studier og de forpliktelsene jeg har hatt, jeg har alltid
fungert og håndtert det sånn rent praktisk, men i den verste perioden har jeg brukt veldig mye
energi på det, og en periode så følte jeg at jeg gjorde alt jeg kunne for å holde hodet over vann
på en måte. Men det var på en måte så langt det gikk da, og at det skulle lite til før jeg sank, og
da mener jeg emosjonelt, for det praktiske har jeg alltid mestra, jeg har liksom klart å ha
eksamen og bestått alt og jeg har aldri stengt meg helt inne eller at det hadde gått utover
studieprogresjonen min, men det har bare kosta meg veldig mye da. (Marianne)

For Henrik oppleves det også viktig å forhindre at depresjonen påvirker resultatene hans
på studiet, selv om han merker at presset han må legge på seg selv for å gjennomføre kan
forverre depresjonen.
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Jeg merker jo at jeg må piske meg selv til å tyne mer i de periodene jeg har følt på det da, så må
jeg liksom piske meg mer gjennom og bare få gjennomført, og jeg kjenner at det også gjør at jeg
også blir mer sliten som gjør at jeg igjen blir mer mottakelig for å ha det kjipt, men litt av
mantraet mitt er at jeg nekter å la det stoppe meg, så det er ikke aktuelt å ikke gjennomføre.
(Henrik)

Begrepet ‘velfungerende depresjon’ reflekterer derimot ikke alle informantenes
erfaringer med lidelsen. Enkelte har erfaringer med at rutinene og oppgavene blir for
krevende å utføre, og at depresjonen derfor setter en pause på hverdagen deres. Frida beskrev
eksempelvis vansker med å gjennomføre hygienerutiner, på tross av hvor skamfullt det føles:
«Du føler deg jo litt skitten og ubrukelig som ikke klarer en så grunnleggende ting, men jeg
orker ikke, jeg klarer det ikke, det er så vanskelig å gjennomføre». Andre lar bevisst være å
fortsette hverdagen, bunnet i en visshet om at presset kan forverre depresjonen. Helene, som
vet at hennes depresjoner tenderer til å oppstå i eksamensperiodene, forbereder seg derfor
med å lese til eksamen lenge i forkant: «Hvis jeg skulle gjort et skippertak så tror jeg ikke at
jeg hadde fått det til, da tror jeg det bare hadde krasjet helt for meg».
(6) Bedring avhengig av behandling. De fleste informantene betrakter psykologhjelp
eller en eller annen form for behandling som essensielt for å overkomme depresjonen. En
positiv holdning til behandling ble eksempelvis uttrykt hos Heidi: «Jeg ser så veldig at det
hjelper å bare snakke med noen et par ganger». Selv om Marianne opplevde behandlingen
som forverrende i starten fordi den gjorde depresjonen mer altoppslukende, erfarte hun også
at det var «veldig trygt å gå i behandling og ha noen å snakke med det om». I ettertid har hun
også hatt et godt utbytte av behandlingen, noe som også tilsvarer opplevelsene til de fleste av
informantene. Frida omtalte blant annet behandlingen som oppklarende og retningsgivende:
Jeg føler jo at man gjør på en måte mesteparten av jobben selv når man går til psykolog, men du
får den nøytrale personen som hjelper deg med å sortere, hjelper å sette på plass ting, hjelper å
kanskje se litt annerledes på ting og få staka ut en litt ny kurs da. At hvis man har kjørt seg litt
fast i et spor så kan de på en måte hjelpe deg med å snu litt på det og endre litt. (Frida)

De positive assosiasjonene til behandling reflekterer ikke alle informantenes erfaringer,
ettersom noen har vært uheldige i deres søken etter hjelp for depresjonen. Sandra opplevde
eksempelvis at behandlingsapparatet ikke kontaktet henne etter hun fikk henvisning: «Det er
jo allerede ganske påkjennende […] og når du da igjen må føle at du maser for å få en
time…». Hun tror likevel at dersom hun skal overkomme depresjonen, blir det viktigste steget
å «faktisk å få noe hjelp da, og det å snakke med noen som kan nøste opp i det». Hun tror
derfor hun kan være heldig i fremtiden og få god hjelp. Jonas opplevde på sin side at «den
behandlingen jeg har fått er jo bare tilbud av legemidler», noe han ikke mente var den mest
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hensiktsmessige løsningen på problemene. Mesteparten av jobben med å overkomme
depresjonen har dermed han selv vært nødt til å stå for.
Det er ikke noe behandling som har hjulpet for min del. Det er vel mer bare det jeg har gjort
selv da med å prøve å komme meg litt ut blant folk og være sosial og, ja, se litt dagslys og sånne
ting da, det er vel det som har fungert mer enn behandlingen. (Jonas)

De informantene som, likt Jonas, fikk antidepressiva som en del av behandlingen, ga
også uttrykk for mange blandede erfaringer. Da Jonas opplevde at medisinenes bieffekter
overskred de positive virkningene, valgte han å slutte med dem. For Katrin har de derimot
fungert bra, særlig siden hun fikk god oppfølging av psykologen sin. Frida opplevde på sin
side at medisinenes virkninger ble mer positive etter hvert som hun ble vant til dem: «Var
veldig rart i starten, for kroppen min virka litt sånn fremmed […] så gikk jo det over og
kroppen vente seg til medisinene, og har hatt god effekt av det».
Tema 4: Aksept og tilpasning
Det fjerde og siste temaet som kunne skapes ut fra intervjuene, dreier seg om hvorvidt
informantene inntar en aksepterende eller avvisende rolle til depresjonen. Sentralt foreligger
et uttrykk for aksept for depresjonens plass i informantenes liv, ofte som del av deres prosess
med å overkomme den. For det første uttrykte disse en aksept for selve opplevelsen av
depresjonen, og for det andre en aksept for hvordan hverdagen og livet må organiseres etter
depresjonen. På dette området dukket det også opp et skille mellom informantene, nemlig
mellom de som tilpasser hverdagen sin etter depresjonen, og de som forsøker å fortsette
hverdagen som før uten å tillate noen innvirkning fra lidelsen. Samtidig virker det som flere
av informantene prøver å være aksepterende overfor negative emosjoner eller et svingende
følelsesliv, og at dette i seg selv kan oppleves hjelpsomt i depresjonen.
(1) Aksept av depresjonen. Under intervjuene virket det som en noen av informantene
har inntatt en aksepterende rolle i depresjonen, både av selve lidelsen og dem selv som
deprimerte. Hos enkelte fremtonet dette seg også som et bevisst valg, og som i noen tilfeller
har gjennomgått en lang prosess. Sentralt for denne aksepten er oppfatninger om depresjonen
som forbigående, og mindre skremmende enn den ble opplevd som tidligere. For Marianne og
Helene har det eksempelvis vært viktig å redusere bekymringer tilknyttet depresjonen. Jonas
ga også uttrykk for en aksept gjennom deltakelse i et frivillig verv, hvor han har fått et nytt
perspektiv på de vanskelige erfaringene ved å «snu de om så blir det noe positivt, og da kan
jeg være med å gjøre at andre som har depresjon får det bedre». Frida setter sin lette
depresjon opp mot alvorligere depresjoner hun har tidligere erfaringer med: «Jeg lever ganske
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greit med det, med å bare være litt deprimert istedenfor alvorlig deprimert». For flere virket
den aksepterende holdningen å være en sentral del av bedringsprosessen: Ved å akseptere
depresjonen, er det kanskje paradoksalt nok lettere å overkomme den.
Jeg tror, når jeg begynte i behandling, så tenkte jeg at nå skulle jeg bli helt frisk og bli som alle
andre, også har jeg på en måte skjønt og akseptert at det kanskje ikke er sånn det er da, at det
kanskje er sånn at jeg må litt lengre ned enn alle andre nødvendigvis må, at det bare er en del av
livet, og at det går fint likevel. (Helene)

Til tross for den aksepterende holdningen som fortonet seg i intervjuene, var det ikke
alle informantene som ga uttrykk for tilsvarende oppfatninger. Mens noen opplever aksept
som vanskelig, tilkjennegir andre heller en oppfatning om at depresjonen ikke bør aksepteres.
Henrik antydet eksempelvis et mer bevisst valg om å ikke akseptere depresjonen som
normalen, nettopp fordi den ikke representerer normalen for ham. Han har også tro på at han
en gang i fremtiden kan ha sluppet unna depresjonen og fått et liv han er fornøyd med: «Jeg
nekter å tro at jeg liksom bare er stuck her jeg er nå». Sandra merker at det er vanskelig å
akseptere depresjonens tilstedeværelse i livet, til tross for at hun tror en større anerkjennelse
for den vil gjøre den enklere å håndtere.
Den har en stor plass også prøver jeg å ignorere den masse men den er som et sånn lite monster
som til varierende tidspunkter tar mye og lite plass da, men mesteparten av min eksistens går ut
på å på en måte prøve å skjule det her, for omverdenen, så sånn sett så kan man vel si at jeg, ja,
unnviker da, mye mer enn jeg burde, man burde jo ta det head on. (Sandra)

(2) Tilpasning av hverdagen. En vesentlig måte noen av informantene uttrykte en
aksept for depresjonen på, var gjennom å utforme hverdagene sine og livene sine med hensyn
til egne begrensninger tilknyttet depresjonen. Dette er ikke nødvendigvis en situasjon som
anses som ideell, og heller ikke noe som muliggjøres av alles livssituasjon, men antydes
likevel å være viktig for bedringsprosessen. Noen ganger involverer dette å gå på akkord med
visse normer, som Frida påpekte: «Alt skal være så effektivt og man skal få gjort så mye på så
kort tid […] man skal ha satt timeplanen for uka hvor du skal putte inn veldig mye, og for meg
funker hvertfall ikke det». Også for Katrin har dette fordret at hun stiller spørsmål ved
forventningene hun møter fra omverdenen og seg selv: «Jeg tenkte at ‘men folk klarer jo å
jobbe og studere samtidig, noen får det jo til’, men jeg har ikke kanskje innsett at ‘ja, noen får
det til men det betyr ikke at jeg gjør det med min psyke’». Hun erfarer at det å prioritere seg
selv og kjenne sine egne begrensninger har hjulpet henne med depresjonen. Helene er også
bevisst på dette, og beskrev hvordan hun justerer målene sine under depresjonen slik at hun
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blir fornøyd med det hun klarer å oppnå en bestemt dag. Dette har dermed medført at hun har
måttet senke kravene til seg selv.
Jeg legger lista lavt, for hvis du tenker at i dag så skal jeg kle på meg og jeg skal spise ordentlig
frokost og jeg skal dra på trening og jeg skal få lest, hvis jeg ikke får til én av de tingene så blir
det jo helt krise, da blir jeg sånn åh, mislykka og… Men hvis jeg har lagt lista litt lavere så er
det fort at det blir sånn ja, fikk til alt jeg skulle gjøre i dag, det var bare én ting, men ja. (Helene)

Enkelte av informantene har også ansett det som nødvendig å tilpasse sine livsvalg i
håndteringen av depresjonen, og for å prioritere sin psykiske helse. Frida, for eksempel, er
glad for at yrkesvalget hennes passer hennes personlighet og forutsetninger: «Nå går jeg inn i
en litt sånn standard åtte til fire-jobb, og det tror jeg for min del passer veldig greit». Heidi
tror også at en hverdag preget av stress og press kan være ødeleggende for henne, depresjonen
tatt i betraktning. Hun har derfor bestemt seg for å senke ambisjonene og heller satse på et liv
hun kan trives med.
Det kan godt hende at jeg blir en av de som tjener litt lite penger, og det kan godt hende at jeg
ikke får det store huset eller har råd til den bilen eller alt det der hvis jeg skal bli et sånn a-fire
menneske en gang, men at liksom… Det er ikke så viktig, fordi det er veldig mye viktigere at
man har det bra, for ingenting er bra hvis du ikke har det bra liksom, uansett hvor fin bil eller
fint hus du har. (Heidi)

(3) Aksept av følelser. Under intervjuene forklarte flere av informantene en del av
deres depresjon gjennom noe de oppfatter som et lite fungerende forhold til følelser. Ofte ble
dette forholdet beskrevet som preget av fornektelse eller avstenging av følelser informantene
selv vurderte som uakseptable, særlig i andres øyne. Paradoksalt kunne undertrykkingen av
disse følelsene, ifølge informantene, ha bidratt til depresjonens utvikling ved at de vanskelige
følelsene hadde blitt internalisert og ikke tilstrekkelig prosessert. Marianne beskrev
eksempelvis dette som kjernen i problemene som ledet opp til hennes depresjon: «Jeg er litt
opptatt av å beskytte andre for følelsene mine, og blir fort veldig sånn selvkritisk som en
reaksjon på mine egne følelser istedenfor å la det gå ut». Heidi erfarte at hun, under
foreldrenes skilsmisse, ikke fant noe rom å få utløp for følelsene sine. Dette ledet dermed til
en tendens til å undertrykke dem, som hun nå forbinder med depresjonen: «Jeg tror den der
biten med hvordan jeg takler ting, at jeg bare går inn i en boble og blir liksom litt sånn
følelsesløs […] det kan godt hende det har noe med det å gjøre». Tilsvarende sporet mange av
informantene også det fornektelsespregede forholdet til følelser tilbake til hvordan de i
barndommen lærte å forholde seg til bestemte følelser, som Henrik:
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For å overleve gjennom barneskolen med all mobbing og sånt så er det noen type følelser som
bare har blitt lagt lokk på, for å på en måte kunne fungere, så da har det liksom kommet og
manifestert seg som depressive symptomer hvor jeg på en måte ikke helt klarer å få tak i hva det
er, det er liksom bare en litt abstrakt sky som henger over meg. (Henrik)

I tråd med oppfatningene om at undertrykkelse av emosjoner på ulike vis kan gjøre en
sårbar for depressive plager, ble det å akseptere og være imøtekommende mot alle typer
emosjoner nevnt som en essensiell del av bedringen fra depresjonen. Synet på følelser som
naturlige svingende, og på livet som naturlig bestående av nedturer og oppturer, blir derfor til
noe som kunne gjøre depresjonssymptomer lettere å håndtere, i hvert fall ifølge noen av
informantene. Marianne har eksempelvis funnet det hjelpsomt å «tillate meg selv å være
bevisst på at det kan gå litt opp og ned da, det er ikke sånn at livet skal bli en dans på roser
fra og med nå på en måte». Katrin uttrykte også en holdning til følelser som en normal del av
livet: «Jeg er ikke kvitt alle de negative følelsene da, men det blir man vel ikke heller, det er
ikke sånn at de forsvinner». Helene mener også det er viktig å være aksepterende overfor
ellers uakseptable følelser:
Jeg syns det er veldig sterke krav til hva vi skal føle og hvordan vi skal ha det i forskjellige
situasjoner, også er ikke det faktisk tilfelle. Jeg er hun som ler i begravelser fordi jeg er stressa,
jeg har opplevd at ting har vært veldig morsomt i veldig triste situasjoner. Sånn skal det ikke
være, men sånn er det, og sånn er det med alle følelser. (Helene)

Tilknyttet informantenes forhold til emosjoner, gjorde noen av de som hadde mottatt
antidepressiva seg flere tanker rundt hvordan medisinene påvirket deres følelsesliv. Frida og
Jonas beskrev hvordan medisinene hadde en tendens til å flate ut følelseslivet deres, slik at
positive så vel som negative følelser ble utjevnet. Jonas var kritisk til dette aspektet ved
medisinene:
På en måte så er det jo bra ting å ikke være veldig depresjon og trist og sånn, men jeg hadde jo
lyst å kjenne på hele følelsesspekteret. Å kunne være sint når du er sint, og være glad når det
skjer en bra ting. Det er noe med det å være et menneske at du har mye følelser og når alt blir
veldig likt og veldig flatt så ble jo det kjedelig i lengden. (Jonas)

Frida var enig når det gjaldt innvirkningen medisinene hadde på følelseslivet hennes,
men på sin side ønsket hun denne effekten velkommen:
Jeg følte meg litt avflata i starten, men det i seg selv trenger ikke være negativt for jeg er et
ekstremt følelsesmenneske, jeg føler veldig intenst og veldig mye, og jeg gjør jo fortsatt det,
bare kanskje littegrann mindre. Så det funker greit da syns jeg, jeg føler meg ikke nøytral hele
tida, jeg har jo gode dager eller dårlige dager […] så jeg føler jo at det er mer på en normal
variasjon enn det jeg kanskje har vært før. (Frida)
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Diskusjon
Gjennom intervjuene virket det som det eksisterer store variasjoner i informantenes
opplevelser og forståelser av sin depresjon. Til tross for at noen temaer fremstod tydelige og
fortrinnsvis preget av enighet blant informantene, inneholdt de aller fleste temaene mange
ulike nyanser og fasetter. Det var til gjengjeld noen merkbare tendenser som ble uttrykt
gjennom intervjuene som oppfordrer til nærmere utdypning: (1) Følelsen av å miste
kontrollen, ikke bare over seg selv og tilværelsen men også over selve depresjonen, (2)
betydningen av årsaksforklaringene og det å ha en årsak i utgangspunktet, (3) endringen i
forståelsen av depresjonen som følge av diagnostisering, (4) opplevelsen av fremmedgjøring
av selvet, som om depresjonen skaper en personlighet i kontrast til deres opprinnelige jeg, (5)
aksepten av selvet og hverdagen som preget av depresjonen, og til sist (6) behovet for aksept
og forståelse fra andre mennesker. Gjennomgående og relevant for alle temaene er hvordan
depresjonen virker å være motstykket til de normene og idealene kritisk samfunnspsykologi
retter søkelyset mot. Det synes dermed som om mange opplever at det ikke alltid finnes rom
for å være en deprimert person i dagens samfunn.
(1) Å miste kontrollen
Depresjon og attribusjonsteori. Informantenes opplevelse av å miste kontrollen over
seg selv og hverdagen grunnet depresjonen, var et gjennomgående tema i intervjuene. Særlig
fremtredende var en følelse av avmakt overfor selve depresjonen: Mange uttrykte at lidelsen
av ulike grunner er vanskelig å påvirke, særlig når de befinner seg midt i en depressiv
episode. På noen måter tilsvarte disse resultatene forskningen innenfor attribusjonsteori, hvor
det å føle en manglende kontroll over utkom forbindes med depressive plager (Henkel et al.,
2002; Seligman, 1972; Sweeney et al., 1986). Samtidig antydet enkelte en skam eller
skyldfølelse over tingene de ikke lenger mestret, selv om tilstedeværelsen av selvklandring
ikke virket så åpenbar blant informantene som det har blitt hevdet den skal være (Garnefksi et
al., 2002; Sartorius et al., 1980; Zahn et al., 2015). En forklaring på dette kan bunne i
motstridende tanker og følelser noen av informantene ga uttrykk for. Enkelte beskrev
eksempelvis hvordan de i noen situasjoner kunne oppleve skyldfølelse og andre ikke, og
antydet samtidig en ambivalens rundt hvorvidt skyldfølelsen var realistisk eller ikke.
Selv om visse forbindelser er tilstede mellom informantenes selvopplevde kontrolltap
og attribusjonsteori, er ikke disse teoriene tilstrekkelige for å forklare alt. Henkel og kollegaer
(2002) belyser eksempelvis at det er nødvendig å skille mellom hjelpeløshet eller håpløshet
som et trekk som gjør noen sårbare for depresjon på den ene siden, eller som en tilstand skapt
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av depresjonen på den andre. I tråd med dette skildret informantene under intervjuene det
opplevde kontrolltapet som en faktisk og reell del av det å være deprimert, og som et resultat
av selve depresjonssymptomene. Derfor blir det nødvendig å stille seg spørsmålet om
mangelen på kontroll under depresjonen kan reflektere en del av virkeligheten og ikke bare en
individuell attribusjonsstil. Enkelte kvalitative studier har belyst dette temaet, hvor depresjon
har blitt skildret som en opplevelse av å miste kontrollen over både ytre hendelser og egne
følelser (Gask et al., 2011), eller betegnet som en ‘felle’ man kan bli ‘fanget i’ (Fullagar &
O’Brien, 2012). Mangelen på kontroll har også reflektert seg i vansker med å forutse
depresjonens tilstedeværelse fra dag til dag, og en frykt for at symptomene skal ta fullstendig
overhånd (Cornford et al., 2007). Informantenes beretninger tilsvarte på mange måter funnene
i disse studiene, hvor opplevelsen av kontrolltap knyttes til selve depresjonen og ikke
nødvendigvis disposisjoner hos informantene selv.
Ansvarliggjøring. Når informantene opplever at depresjonen tar overhånd og de ikke
lenger klarer å mestre hverken den eller andre deler av livet, kan det kanskje være særlig
utfordrende å leve i en kultur som nettopp verdsetter selvstendighet og selvansvarlighet. Blant
annet er fremstillingen av depresjon som noe individuelt anliggende, som tidligere nevnt,
prevalent i vestlig media (Dubriwny, 2010; Gattuso et al., 2005; Iyengar, 1994; Zhang et al.,
2014). Synet på årsakene og løsningene på depresjon som forankret i enkeltmennesket,
reflekterer også noe av essensen rundt individualiseringen i moderne vestlige samfunn som
flere forskere og teoretikere retter søkelys mot (Beck, 1989; Fox et al., 2009; Furedi, 2004;
Madsen, 2012; Willig, 2013). Dermed kan det antas at noen med depresjon står overfor en
dobbel utfordring: Ikke bare opplever de å miste kontrollen over livet, men de blir også
ansvarliggjorte for sin situasjon. Tilsvarende uttrykte noen av informantene frustrasjon over
omverdenens manglende forståelse for den vanskelige situasjonen de befinner seg i. Når andre
bagatelliserer utfordringene deres og tror de bare kan ‘ta seg sammen’, oppleves dette
nedslående fordi de selv vet hvor vanskelig nettopp det er. Idealene rundt selvansvarlighet
kom også til syne i form av den skammen enkelte av informantene ga uttrykk for, enten over
selve depresjonen, eller over den manglende kontrollen de erfarer over seg selv og livet.
Til tross for individualiseringen som setter sitt preg på mediene og samfunnet, og noen
av informantenes opplevelser med dette, virket dette heldigvis ikke å være de eneste
responsene informantene møter fra omverdenen. Tvert imot var informantenes erfaringer på
dette området svært blandede, både i og på tvers av intervjuer. Mens noen opplever at deres
depresjon ikke tas på alvor, føler andre at folk rundt dem besitter mye kunnskap om lidelsen
og viser sympati og forståelse. Dette reflekterer forskning på området som demonstrerer store
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variasjoner i hvorvidt individets rolle blir vektlagt i befolkningen, og om depresjon forstås
som noe utenforliggende som rammer individet (Angermeyer & Dietrich, 2006; Hogg, 2011),
eller noe som er individets egen skyld (Goldstein & Rosselli, 2003; Griffiths et al., 2006; Link
et al. 1999). Noen av informantene var ambivalente på dette området: Selv om de riktignok
blir møtt på en god måte utad, uttrykte noen likevel en redsel for at forståelsen er ureell eller
overflatisk, eller at andre før eller siden vil gå lei av depresjonen deres.
Behandling eller selvhjelp. Et annet forekommende trekk ved intervjuene var den
ansette nødvendigheten av behandling for å håndtere eller overkomme depresjonen. Selv om
enkelte sverget til selvhjelpsteknikker og andre var kritiske til antidepressiva, mente likevel
samtlige at bedringsprosessen er avhengig av profesjonell hjelp, enten med eller uten
medisiner. På tross av denne gjennomgående enigheten blant informantene, preger ikke dette
nødvendigvis allmennbefolkningens idéer på området, som tvert imot kan undervurdere
verdien av behandling (Jorm et al., 2006). Fremstillingen av depresjon i medier har også vært
varierte, hvor noen fremhever selvhjelp til fordel for behandling (Gattuso et al., 2005), mens
andre trekker fram medisiner som foretrukket behandlingsform (Clarke & Gawley, 2008). For
de fleste av informantene hadde det blitt mye vanskeligere å håndtere depresjonen hvis de
ikke hadde fått hjelp gjennom god behandling eller medisiner. For noen kan også behandling
medvirke til at de klarer å gjenoppta kontrollen over depresjonen og livet generelt.
Depresjon som sykdom? Noen av informantene ga uttrykk for en opplevelse av at
deres depresjon, eller depresjon generelt, blir bagatellisert på grunnlag av å være en ‘abstrakt’
og ‘usynlig’ lidelse. Flere sammenliknet blant annet depresjonen med en fysisk sykdom eller
skade, og påpekte hvordan fysiske tilstander gjerne er enklere for omverdenen å forholde seg
til. Dermed blir fysiske sykdommer anerkjent og tatt på alvor mens psykiske lidelser
misforstås og bagatelliseres, på tross av at flere av informantene opplever depresjonen som
minst like ødeleggende som flere ulike typer sykdommer. I tråd med dette eksisterer det
teorier om at fremstillingen av depresjon som en sykdom på lik linje med fysiske sykdommer,
har potensiale til å redusere stigma rundt lidelsen, og skape en større aksept for den hos andre
mennesker (Angermeyer et al., 2011; Goldstein & Rosselli, 2003; NAMI, 2012).
Virkemiddelet som ligger til grunn for disse teoriene er bruken av en biomedisinsk diskurs,
som plasserer ansvaret på ting individet selv ikke kan kontrollere, og som dermed antas å lette
individet for ansvar eller ‘skyld’ for lidelsen (Angermeyer et al., 2011).
(2) Årsaksforklaringene
Årsaken og individet. De fleste av informantene pekte mot et bredt spekter av ulike
interagerende faktorer som forårsakende for deres depresjon, og mange uttrykte også
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ambivalens rundt hvilke årsaker som var mest avgjørende. De fleste trakk frem årsaker som er
kjente i forskning, som vanskelige erfaringer i barndommen (Chapman et al., 2004; Heim,
2008) eller genetiske disposisjoner (Goldberg, 2006; Levinson, 2006; Sullivan et al., 2000).
Som regel forklarte de depresjonen med en kombinasjon av ytre hendelser og individuelle
faktorer, noe som betød at selv om depresjonens begynnelse kunne spores tilbake til
spesifikke hendelser utenfor dem selv, opplevde mange at de selv også spilte en rolle i
depresjonens utvikling. Et eksempel på dette var Frida som, tross vanskelige erfaringer fra
barndommen, påpekte hvordan depresjonen hennes kanskje ikke hadde oppstått dersom hun
hadde hatt bedre forutsetninger eller håndtert alt annerledes. I likhet med henne anså flere av
informantene også sin egen personlighet som forårsakende for deres depresjon, til tross for å
utpeke ytre faktorer som utløsende for lidelsen. Fremtredende var likevel hvordan disse
individuelle trekkene, til tross for å være årsaker til depresjonen, ikke nødvendigvis ble omtalt
som noe negativt. Disposisjoner som følsomhet, tankefullhet, samvittighetsfullhet og
perfeksjonisme ble tvert imot beskrevet som trekk som kunne manifestere seg på både
positive og negative måter i ulike situasjoner eller perioder. På noen måter tilsvarte dette
Sandell og Bornäs’ studie (2017), som belyste hvordan et intenst følelsesliv kan verdsettes på
tross av å kunne være en årsak til depresjonen. Felles for begge disse studiene var at
informantene ofte satte pris på disse aspektene ved deres personlighet. Selv om depresjonen
tilsynelatende ble ansett som delvis selvforskyldt, betød ikke dette nødvendigvis noe negativt
for dem selv som individer.
Betydningen av en årsak. Et særlig interessant element ved intervjuene var hvordan
det å ha en årsak i utgangspunktet kunne knyttes til informantenes forståelse av lidelsen og
seg selv. For eksempel indikerte flere et ønske om å ha en konkret årsak eller utløsende
hendelse bak sin depresjon, fordi dette ville gjøre depresjonen mer håndterbar og meningsfull,
eller gi den en mer positiv betydning for dem selv. En annen studie (Lewis, 1995) fant
tilsvarende uttrykk hos sine informanter, hvor de som ikke hadde noen konkret årsak å vise til
opplevde dette som vanskelig og forvirrende. Ifølge Lewis er ikke dette så bemerkelsesverdig,
da vi som mennesker generelt er opptatt av å skape mening i tilværelsen. Depresjon, som
tilsynelatende er en irrasjonell tilstand, skaper dermed et behov for forklaring, ikke bare for
vår egen del, men også for at andre skal forstå situasjonen bedre. For informantene i denne
studien virket det også viktig å kunne forklare depresjonen med en eller annen logisk årsak,
og fraværet av den kunne i enkelte tilfeller reflektere negativt tilbake på dem selv.
Tilstedeværelsen av en logisk årsak virket derimot som en slags positiv legitimering av
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plagene, selv om de fleste, som Helene, forståelig nok ga uttrykk for at de helst skulle vært
foruten de negative erfaringene sine.
(3) Diagnosens betydning
I intervjuene fremkom det tydelig at identifiseringen av depresjonen, altså det
tidspunktet de depressive plagene gikk fra å være uspesifikke og abstrakte til å få
merkelappen ‘depresjon’, var viktig for informantenes forståelse av lidelsen. Til tross for at
studien ikke spesifikt søkte etter informanter med en diagnose, viste det seg under intervjuene
at flere av informantene hadde fått en diagnose når de var i behandling, og de fleste hadde
også konkrete minner fra tidspunktet de fikk depresjonsdiagnosen. Samtlige opplevde at
identifiseringen av depresjonen forandret deres forståelse av de depressive plagene fra noe
flytende og abstrakt til noe konkret og reelt, tilsvarende Karps (1994) studie. Varierende var
derimot den betydningen diagnosen bar med seg. For noen skapte diagnosen eksempelvis en
skremmende nærhet mellom dem og depresjonen, hvor lidelsen begynte å definere dem og
hverdagen på en uønsket måte. For andre bidro diagnosen derimot til å skape en større
avstand mellom dem og depresjonen, hvor depresjonen ikke definerte dem men tvert imot ble
til noe utenforliggende de var rammet av. Sistnevnte reflekterer noe av forskningen på
området som stadfester hvordan diagnosen kan bidra med en slags avstand, forklaring og
lettelse fra skyldfølelse tilknyttet depresjonen (Lewis, 1995; Petersen & Madsen, 2017).
Opplevelsen av diagnosen som skremmende og i overkant definerende var derimot en mer
foruroligende tendens som kan oppfordres til videre utforskning. De fleste av informantene i
denne studien sine beretninger beveget seg likevel i retning av det positivt betonede aspektet
ved diagnostiseringen. Disse opplevde at diagnosen legitimerte utfordringene deres, fratok
dem skyld for plagene, og ble sett som en virkelig sykdom det går an å bli frisk fra.
(4) Depresjonen, selvet og samfunnet
Sentralt i intervjuene var hvordan mange av informantene opplever depresjonen
forandrer dem inn i en ‘annen person’, som føles fremmed for dem selv. Følelsen av å miste
seg selv eller sin identitet som følge av depresjon er ikke et nytt fenomen, men har også blitt
trukket fram i andre studier (Cornford et al., 2007; Kuwabara et al., 2007). Basert på måtene
flere av informantene snakket om denne endringen på, kan det være nødvendig å skille
mellom det opprinnelige eller ‘egentlige selvet’ og det ‘deprimerte selvet’. Dette skillet
reflekterer en slags opplevd endring i informantenes fremtoning for seg selv og andre som
oppstår sammen med depresjonen, og som har en kontinuerlig eller periodevis tilstedeværelse.
For enkelte av informantene fremtoner dette skillet seg tydelig, og det egentlige og deprimerte
selvet står i skarp kontrast til hverandre. For andre er skillet derimot mer uklart, og det
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deprimerte selvet har begynt å flyte inn i deres egentlige selv. Skiftet fra det egentlige til det
deprimerte selvet utgjør for mange også en betydning for deres relasjoner med andre, og
hvordan andre mennesker oppfatter dem. Ofte ble det beskrevet hvordan andre personer
uttrykker misnøye over at informanten forandrer seg, og ikke er ‘den samme’ som før.
Tilsvarende antydet de fleste et syn på det deprimerte selvet som noe negativt ladet, som er
uønsket både hos dem selv og andre mennesker i livene deres, og som ikke passer inn i deres
hverdag.
På akkord med samfunnsidealer. I tråd med inntredelsen av det deprimerte selvet,
vektla noen av informantene hvordan dette nye selvet ikke er tilpasset de forventninger de
opplever fra seg selv, andre og samfunnet. Som flere teoretikere allerede belyser, kan det
virke som det moderne samfunnet preges av en konkurransementalitet, hvor vi verdsetter
prestasjoner og oppnåelsen av eget sanne potensiale (Beck, 2002; Ehrenberg, 1998; Honneth,
2004). Dette reflekteres også blant annet i en florerende selvhjelpslitteratur og den
medfølgende oppmuntringen til å hele tiden forbedre seg selv, som eksempelvis forekommer i
USA (McGee, 2005) og i Norge (Madsen, 2014). Gjennom intervjuene virket det som dette er
noe som også opptar informantene, da flere nevnte hvordan de føler samfunnet er preget av
effektivisering, prestasjonsjag og sammenlikning mennesker imellom. Den nedstemtheten,
energiløsheten og emosjonaliteten de opplever på grunn av depresjonen, virker simpelthen
ikke ønskelig i et slikt samfunn. Dermed blir disse trekkene forbundet med skam hos noen av
informantene, og et behov for å opprettholde en slags fasade overfor omverdenen.
Eksempelvis fortalte noen at de føler de måtte presse seg for å fungere normalt utad i
hverdagen, fordi de ikke opplever at det finnes rom for å senke farten. Samtidig fremhevet de
hvordan disse moderne standardene for vårt levesett kun appellerer til, og gagner, noen få
mennesker. På sidelinjen står alle de andre som ikke klarer å tilpasse seg denne måten å leve
på. Enkelte av informantene plasserte seg selv i den siste kategorien, men ikke nødvendigvis
bare forbundet med sitt deprimerte selv. Selv om depresjonen riktignok gjør det vanskeligere
å imøtekomme disse kravene, påpekte noen at kravene heller ikke er forenlige med deres
egentlige selv, som deres personlighet og forutsetninger. Enkelte uttrykte eksempelvis at de
ikke føler seg skapt for en hektisk og utfordrende hverdag, og at de heller ikke ønsker et slikt
liv. Dessverre er en sånn hverdag for mange vanskelig å velge bort, og informantenes
livssituasjon gjør det dermed vanskelig å holde depresjonen på avstand.
Det er flere teoretikere og forskere som knytter depresjon sammen med samfunnsidealer
og forventninger til hvem vi skal være og hvilke liv vi skal leve. Sosiologen Alain Ehrenberg
(1998), som knytter depresjon sammen med å mislykkes i streben mot selvrealisering,
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beskriver det deprimerte mennesket som selve kontrasten til samfunnsidealet (Ehrenberg,
1998; Petersen, 2011; Petersen & Madsen, 2017). Når det forventes at vi kontinuerlig beveger
oss mot selvrealisering, blir dermed elementer som initiativ, bevegelse og aktivitet løftet frem
som idealer mennesket bør strebe etter. Depresjonen forbindes derimot heller med passivitet
og stagnasjon. På denne måten representerer lidelsen, ifølge Ehrenberg, motsetningen til de
idealene som løftes fram i kulturen. Den som rammes av depresjonen må derfor ikke bare
utstå de utfordringene som hører selve depresjonen til, men også den stigmatiseringen som
følger det å være en deprimert person som ikke passer inn i den kulturelle standarden.
Depresjon og identitet. Til tross for det tydelige skillet mellom det egentlige og det
deprimerte selvet som enkelte av informantene ga uttrykk for, var det, som tidligere nevnt,
andre som opplevde at dette skillet ble visket ut. På mange måter føler de at depresjonen har
blitt en del av dem. Det å definere seg som en ‘deprimert person’ kan frembringe skadelige
konsekvenser ifølge en studie (Cruwys & Gunaseelan, 2016), som utforsket depresjon som en
sosial identitet. Dette er fordi identiteten antas å oppfordre til tanker og atferd som igjen
forsterker de depressive symptomene. En annen studie (Kuwabara et al., 2007) belyste
viktigheten av identitet i depresjon hos unge personer i den såkalte fasen ‘emerging
adulthood’ (18-25 år). Her opplevde flere av informantene at depresjonen hadde forstyrret
deres identitetsutvikling i overgangen fra å være ungdom til å bli ung voksen, og i enkelte
tilfeller blitt en del av deres identitet. Depresjonen bar både positive og negative betydninger
for identiteten deres, noe som tilsvarer enkelte av informantenes opplevelser i denne studien:
Mens noen betegnet depresjonen som en negativ del av deres identitet, antydet andre en
oppfatning om at depresjonen har styrket dem i det lange løp.
(5) Egen og (6) andres aksept av depresjonen
Å senke kravene. Gjennom intervjuene virket det som flere av informantene vektla en
aksept av negative eller ubehagelige emosjoner som en essensiell del av bedringsprosessen.
Underliggende dette var ofte en oppfatning om at det å stenge unna slike emosjoner er usunt
og lite hensiktsmessig, og samtidig kan ha bidratt til depresjonen. Denne oppfatningen
underbygges av forskning på området, som knytter undertrykking av negative emosjoner med
depresjon og angst (Campbell-Sills et al., 2006). Noen av informantene påpekte også
viktigheten av å innta en mer aksepterende holdning til negative emosjoner, en antakelse som
på flere måter deles av emosjonsforskningen som tidligere ble nevnt (Bastian et al., 2012;
Dejonckheere et al., 2017; Thompson et al., 2016). Samtidig fremstod en aksept av selve
depresjonen som en sentral del av noen av informantenes beretninger. Dette betyr ikke at
disse er likegyldige til depresjonens tilstedeværelse, ettersom den fortsatt har ødeleggende
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konsekvenser for dem selv og deres liv. Aksepten fremstod derimot heller som en slags
strategi for å gjøre depresjonen lettere å håndtere, og kanskje også overkomme. En viktig del
av dette bestod i å senke kravene og sette grenser for seg selv i hverdagen. Samtidig fremstod
det som viktig å kunne anerkjenne sine begrensninger, både knyttet til det egentlige og det
deprimerte selvet. På mange måter kunne det virke som disse informantene forsøker å vende
seg bort fra forventninger og idealer i samfunnet som ellers går på akkord med det å være en
deprimert person. Eksempelvis ga enkelte, som nevnt, uttrykk for en aksept for at en hektisk
og prestasjonsrettet hverdag kanskje ikke passer for dem og deres forutsetninger, på tross av
en slags kulturell oppfatning om at mennesker ‘burde’ klare det. Istedenfor å tvinge seg selv
til å leve etter denne standarden, har det vært mer hjelpsomt i bedringsprosessen å følge sine
egne behov og ønsker. Tilsvarende belyste også en studie (Ridge & Ziebland, 2006) at en
viktig del av bedringen handlet om å være ærlig med seg selv om hva man ønsker og trenger.
Dette innebar gjerne å revurdere måten man levde på, og begynne å ta mer hensyn til seg selv.
Åpenhet og aksept. Mens noen av informantene uttrykte en aksept rundt sin depresjon,
virket det desto viktigere for samtlige at andre personer i livene deres aksepterer depresjonen.
Derfor ble åpenhet rundt lidelsen løftet frem som essensielt blant nesten alle informantene.
Samtidig involverte dette å dele informasjon om seg selv som ikke nødvendigvis ville bli godt
mottatt, og som kanskje ville gå på akkord med hvordan andre opprinnelig oppfattet dem.
Selv om de fleste har hatt positive erfaringer med å åpne seg for omverdenen, gjaldt dette
derfor dessverre ikke alle, og noen opplever at det ikke finnes rom for depresjonen i andres
øyne. Flere belyste, i tråd med dette, hvor viktig andres forståelse er for dem: Erkjennelsen av
at andre relevante personer forstår hvordan de har det, støtter dem i prosessen og ikke legger
noe overflødig press på dem har vært essensielt i håndteringen av depresjonen.
Mange av informantene pekte også mot eksistensen av en økt åpenhet rundt psykisk
helseproblematikk i samfunnet, som gjør det lettere for dem å dele sine erfaringer selv. Dette
fenomenet har blant annet blitt belyst gjennom en økning av bruken av psykologiske termer i
mediene og nyhetsbildet siden åttitallet (Furedi, 2004), og en økt rapportert anerkjennelse for
lettere psykiske lidelser fra 1950-tallet til like før årtusenskiftet, selv om dette ikke gjelder
tyngre psykoselidelser (Phelan et al., 2000). I Norge peker noen også mot en antydning til en
større anerkjennelse av, og åpenhet rundt, psykiske plager. Dette reflekteres i en økt
rapportering av psykiske plager (Lunde, 2001) og en økning av uførhet og behandling grunnet
psykiske lidelser (Knudsen & Mykletun, 2010), uten at flere nødvendigvis sliter psykisk
(Reneflot et al., 2018; Weiss, Westerhof & Bohlmeijer, 2016). Tilsynelatende kan dette være
en positiv tendens, men ifølge noen av informantene kunne denne åpenheten også ha en
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bakside. Blant annet belyste flere hvordan de følte åpenheten og den medfølgende
psykologiske diskursen i samfunnet kunne være med på å bagatellisere opplevelsene til de
som faktisk hadde en psykisk lidelse, som dem selv. Når alle bruker begreper som ‘angst’ og
‘deppa’, føler enkelte av informantene at deres psykiske problemer blir tatt mindre alvorlig.
Samtidig betviler flere den formen på åpenheten de mener i samfunnet, som virker å eksistere
på et mer overflatisk nivå. Dermed ble det tydelig at selv om en viss forståelse og aksept for
depresjon eksisterer i samfunnet, er den ikke nødvendigvis tilstrekkelig. Samtidig fremhevet
flere av informantene at dersom andre mennesker bedre kunne forstå de utfordringene som
hører lidelsen til, kan dette også bidra til at deres egen depresjon blir lettere å håndtere.
Begrensninger og videre forskning
Det eksisterer noen få begrensninger ved utførelsen av denne studien. De første
begrensningene ligger hovedsakelig i de delvis løse rekrutteringskriteriene som medførte et
variert utvalg informanter. Selv om de aller fleste informantene meddelte å ha fått diagnosen
lett depresjon, var det likevel en viss usikkerhet rundt hvorvidt dette gjaldt alle. Noen av
informantene hadde også erfaringer med moderat eller alvorlig depresjon fra tidligere, og
disse erfaringene kunne, på tross av å bidra med nyttig kunnskap om depresjon, frembringe
nokså varierte opplevelser med lidelsen. Samtidig var de ulike informantene på forskjellige
steder i bedringsprosessen: Mens noen fortsatt befant seg midt i depresjonen, var andre et
stykke ut i prosessen med å overkomme den. Et par av informantene var også nesten ferdige
med bedringsprosessen, og deres utfordringer lå i størst grad i det å forhindre depresjonen fra
å gjenta seg i fremtiden. Likevel kan alle disse nevnte variasjonene også tenkes å reflektere
kompleksiteten i depresjon, og alle de ulike måtene den forstås og manifesterer seg på. På
tross av dette ville det fortsatt vært interessant for videre forskning å utføre en liknende studie
med et mer homogent utvalg.
Videre kan det faktum at nesten alle informantene var studenter ha skapt begrensninger
for utvalgets representativitet av unge voksne personer. I tillegg var det mange av
informantene som hadde mye kunnskap om psykologi, enten gjennom studiet sitt eller andre
arenaer i hverdagen deres. Dette kan være en naturlig følge av de rekrutteringsplattformer
som ble brukt for å finne potensielle informanter, men kan likevel ha skapt et noenlunde
forskjøvet utvalg. Dermed kan det være interessant for videre forskning å undersøke hvordan
personer med eksempelvis gjennomsnittlig psykologisk kunnskap forstår sin egen depresjon.
Til sist omhandlet andre begrensninger hovedsakelig intervjuerens manglende erfaring
med utførelse av intervjuer og annen kvalitativ forskning. Det var derfor flere endringer og
modifiseringer som ble gjort underveis i prosessen, ettersom viktige og uforutsette temaer
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kontinuerlig oppstod. Eksempelvis var det temaer som fremtonet seg som viktig først etter
noen av de første intervjuene var utført. Likevel kan dette antas å være en del av den
refleksive naturen i kvalitativ forskning med eksplorerende forskningsspørsmål, hvor man
ikke nødvendigvis har en formening på forhånd om hva man kommer til å finne.

Konklusjon
Denne studiens formål var å belyse depresjon ut fra kritiske samfunnspsykologiske
teorier og annen psykologisk forskning som understreker hvordan moderne vestlige samfunn
kan karakteriseres av en individualisert forståelse av mennesket. Forskningsspørsmålet siktet
seg dermed inn på hvordan unge voksne med lett depresjon forstår seg selv og sin rolle i
lidelsen, og trakk dernest paralleller til betydningen av det å være en deprimert person i
dagens samfunn. Resultatene antydet at det ikke eksisterer noe enerådende svar på
forskningsspørsmålet, da informantene uttrykte svært varierende og nyanserte oppfatninger
rundt deres depresjon. Gjennomgående var derimot hvordan depresjonen fortrinnsvis virket å
gå på akkord med idealer et individualisert samfunn preges av, som uavhengighet,
ansvarlighet og streben mot selvrealisering. Depresjonen forandrer blant annet den forståelsen
informantene har av dem selv, en endring som blir ansett uønsket av dem selv og andre
mennesker rundt dem. Mange ga også uttrykk for å miste kontrollen over seg selv og livet,
selv om det eksisterer forventninger rundt dem som krever at de er selvstendige og presterer i
hverdagen. Flere av informantene ga derfor uttrykk for at det ikke alltid finnes rom for
depresjonen deres i dagens samfunn, og den smale standarden for hvordan man skal være og
hvilke liv man skal leve. Samtidig opplever flere at utfordringer de møter tilknyttet
depresjonen ikke blir tatt på alvor, enten grunnet manglende forståelse i befolkningen, eller
tendensen til en for bred bruk av depresjonsbegrepet. Til tross for dette var det heldigvis
mange som også belyste oppløftende erfaringer med å åpne seg for andre mennesker, og det
virker som omverdenens forståelser av lidelsen er like nyanserte som informantenes. Som en
del av bedringsprosessen uttrykte flere at det å erkjenne egne begrensninger og akseptere
disse kan være en viktig komponent i å overkomme depresjonen. Dermed kan det være
positivt å ta hensyn til egne behov og ønsker, selv om de ikke samsvarer med idealer og
normer i kulturen. Likevel antydet de at denne aksepten alene ikke var tilstrekkelig dersom
omverdenen ikke møtte dem på en god måte. Viktig for informantene var derfor også andre
menneskers forståelse og aksept av både depresjonen deres, og dem selv som individer med
depresjon.
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