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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Depression beskrivs som en folksjukdom i Sverige och det uppskattas att den 

psykiska ohälsan kommer att öka. Det är viktigt att sjuksköterskan erhåller kunskap om 

patienters upplevelse av att leva med depression för att kunna utgå från ett patientperspektiv 

och ge bästa möjliga omvårdnad. Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter upplever att 

leva med depression. Metod: En kvalitativ studie genomfördes med en innebördsanalys 

baserad på sju självbiografier. Resultat: Resultatet presenteras i fyra teman; Att förlora 

fotfästet, Att uppleva sammanhang och stöd respektive icke stöd, Att hitta egna sätt att 

hantera depressionen och ensamhet och Att ta emot vård kan upplevas både positivt och 

negativt. Konklusion: Depression kan vara så djup att patientens ansträngning att ta sig ur 

depressionen endast fördjupar den. Mer information och utbildning behövs till vårdpersonal, 

anhöriga och patient för att minska stigmatisering av sjukdomen och den bristande kunskap 

som finns om hur det är att leva med depression.  
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___________________________________________________________________________ 

Background: Depression is described as a widespread disease in Sweden and it is estimated 

that mental illness will increase. It is important that the nurse obtains knowledge of the 

patient's experience of living with depression in order to work from a patient's perspective 

and provide the best possible care. Aim: The objective was to describe experiences of 

patients suffering from depression. Method: A qualitative study was conducted using a 

content analysis based on seven autobiographies. Results: The results are presented in four 

themes; Losing the grip, To experience the context and support and non-support, To find 

their own ways to deal with depression and loneliness and To receive care can be 

experienced both positive and negative. Conclusion: Depression can be so severe that the 

patient’s attempting to self-soothe only worsens it. Health professionals, patients and 

relatives need more information and education to decrease the stigma of depression and 

increase knowledge about what it is like to live with depression. 
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INLEDNING 

I världen lider 350 miljoner människor av depression och sjukdomen beskrivs som en 

folksjukdom i Sverige. Mer kunskap behövs om hur patienter upplever depression därför att 

den psykiska ohälsan fortsätter att öka. Detta innebär att fler patienter i större omfattning 

kommer att söka kontakt med sjukvården. Sjuksköterskor kan möta deprimerade patienter 

var som helst i vårdkedjan. Kunskapen om patienters upplevelse av att leva med depression 

är viktig därför att sjukdomen påverkar och försvårar både att klara av vardagen samtidigt 

som den förändrar patientens självbild och självkänsla och ger suicidtankar. Det finns en 

stark relation mellan suicid och depression. Samsjuklighet är vanligt vid depression som till 

exempel ångest, missbruk och kroppsliga smärtsymtom. Förklaringar till varför depression 

utvecklas kan vara fysiska, biologiska och socioekonomiska förhållanden. Depression 

innebär ett stort lidande för patienter och närstående. Idag finns goda vårdinsatser men alla 

vårdinstanser känner inte till dem. Det är viktigt att sjuksköterskan stödjer patienten så att 

patienten har möjlighet att tillfriskna och återgå till en vardag utan lidande. Sjuksköterskan 

har en central, vårdande roll när patienten kommer i kontakt med vården och därför är det 

viktigt att sjuksköterskan känner till patienters upplevelse av att leva med depression, 

speciellt eftersom sjuksköterskan ska utgå från patientperspektivet. 

BAKGRUND 

Depression 

I världen lider 350 miljoner människor av depression och sjukdomen är känd för att leda till 

suicidförsök (WHO, 2016a). Uppskattningsvis kommer depression att vara ett av de största 

hälsoproblemen i världen år 2020 (Allan & Dixon, 2009; Radfar, Ahmadi & Fallahi 

Khoshknab, 2014; Skundberg-Kletthagen, Wangensteen, Hall-Lord, & Hedelin, 2014; 

Skärsäter, Baigi & Haglund, 2006). Socialstyrelsen (2010) beskriver att i nuläget är 

depression en folksjukdom som drabbar människor i alla åldrar. Skärsäter (2014) belyser att 

den psykiska ohälsan är vanligare bland kvinnor än män. Minst 20 procent av männen och 

50 procent av kvinnorna någon gång kommer att drabbas av depression. Socialstyrelsen 

(2010) beskriver att vid 16 års ålder har 8 procent av alla unga i Sverige symptom på 

depression. Sjukdomen är 75 procent vanligare hos flickor än hos pojkar i samma ålder.  

 

I diagnosen unipolär depression ingår egentlig depression som är den vanligaste formen av 

depression. Vidare finns recidiverande depression som återkommer och dystymi vilket 

innebär kronisk lindrig depression i över två år. Egentlig depression är ett medicinskt 

tillstånd som har inverkan på patientens beteende, känsloliv, tankar och psykiska hälsa. 

Egentlig depression finns i tre nivåer. Dessa är lindrig, måttlig och svår depression 

(Skärsäter, 2014; WHO, 2016b). Symptomen framträder oftast för första gången i skolåldern 

(Skärsäter, 2014) och visar sig som trötthet, dålig koncentration, påverkade sömnvanor, 

apati, ökade skuldkänslor, minskad självkänsla, minnessvackor, en känsla av sorg och förlust 

av glädje samt suicidtankar (Skärsäter, 2014; WHO, 2016a). Patienten klarar inte av sin 
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vardagssituation, det dagliga livet blir plågsamt och svårt och känslan av mening med livet 

försvinner (Skärsäter, 2014; Skärsäter et al., 2006).  Fysiska symptom som smärta, förändrad 

sexuell lust och förändrad aptit kan uppstå. Diagnosen depression ges till en individ som 

under minst två veckor inte har kunnat känna glädje i vardagen under större delen av dagen 

och dessutom känner sig orkeslös och nedstämd. Det finns en viss skillnad i hur depression 

ter sig beroende på genus. Män får oftare symptom som irritation och aggressivitet medan 

kvinnor upplever ångest. Risk för suicid är den allvarligaste konsekvensen som depression 

kan leda till (Skärsäter, 2014). 

 

Depression kan utvecklas av kriser i livet, som psykisk ansträngning, situationer som 

upplevs pressande eller svårhanterade livshändelser. Biologiska faktorer som gör att 

depression kan utvecklas är förändringar i signalsubstanser i hjärnan eller 

hormonrubbningar. Det finns även en ärftlig risk att insjukna i depression. Denna risk är 

både genetisk och socioekonomisk (Skärsäter, 2014). Kroppsliga sjukdomar såsom kronisk 

luftvägssjukdom, kronisk astma, diabetes och leversjukdom ökar risken för att utveckla 

depression (Skärsäter, 2014; Sokal, Messias & Dickersson, 2004). Ytterligare kroppsliga 

sjukdomar som kan orsaka depression är stroke, tidig demens och hjärtinfarkt (Skärsäter, 

2014). Långvariga sjukdomar och sjukdomsförlopp kan också utveckla depression 

(Socialstyrelsen, 2010; Wasserman, 2003). 

Suicidrisk och samsjuklighet. 

Idag dör 800 000 människor per år på grund av suicid i världen och det är den näst vanligaste 

orsaken till att personer i åldern 15-29 år dör (WHO, 2016a). I Sverige dör 1500 personer av 

suicid varje år (Runeson, 2016). Av dessa har 75 procent symptom på depression 

(Wasserman, 2003). Vid svåra depressioner ökar risken för suicidtankar, suicidförsök och 

genomförda suicid (Socialstyrelsen, 2010; WHO, 2016a). För att förebygga suicid vid 

depression måste en adekvat behandling sättas in, då sjukvården kombinerar 

samtalsterapeutiska behandlingar med läkemedel (Wasserman, 2003).  

 

Samsjuklighet är ett komplicerat problem och sjukvården behöver beakta detta vid 

bedömning av patientens vårdbehov och sjukdomsbild för att ge en adekvat behandling 

(Socialstyrelsen, 2010). Samsjuklighet är vanligt förekommande vid depression och innebär 

att patienten har minst två sjukdomstillstånd. Depression och ångestsyndrom är mycket 

vanligt, liksom missbruk, kroppsliga sjukdomar eller smärtproblematik (Skärsäter, 2014; 

Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen, 2012; Sokal et al., 2004; Wasserman, 2003). 

Smärtorna kan sitta i framför allt ryggen, magen, nacken eller i axlarna och huvudvärk, 

förstoppning och hjärtklappningar är också vanligt förekommande vid depression. Trots att 

smärtan är påtaglig kan inte någon kroppskada eller sjukdom upptäckas. Missbruk som 

självmedicinering av olika substanser är vanligt förekommande och 20-30 procent av 

patienterna som har depression har även ett alkoholberoende (Skärsäter, 2014; 

Socialstyrelsen, 2010; Wasserman, 2003). Alkohol har en kortvarig effekt och när patienten 

nyktrar till blir upplevelsen av depressionen djupare och patienterna dricker mer för att lindra 

symptomen (Wasserman, 2003).   
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Vård och behandling 

En sjuksköterska kan möta en deprimerad patient i hela vårdkedjan. Sjuksköterskans roll är 

att förmedla patienten till rätt vårdinstans. Hälften av de patienter som uppsöker en 

vårdcentral blir idag inte diagnostiserade med depression trots symptom som oftast är 

kroppsliga (Skärsäter, 2014). Vid långvarig depression sker en succesiv försämring med 

funktionsnedsättning om patienten inte får adekvat behandling. Patienterna har även större 

risk att återinsjukna om de förblir obehandlade (Socialstyrelsen, 2010). Den behandling som 

erbjuds idag, vid lindrig och måttlig depression, är att behålla vardagsrutiner som att komma 

upp på morgonen, tvätta sig, laga mat och fortsätta arbeta i den utsträckning patienten klarar 

av. Det är även viktigt att vara social och ha mänsklig kontakt för att minska oro och 

bekymmer samt att undvika hälsorisker som intag av alkohol. Att motionera 45 minuter tre 

gånger i veckan gör att destruktiva och negativa tankar bryts. Olika former av avslappning 

har visat sig vara evidensbaserad omvårdnad som gör att depression kan gå över snabbare 

(Skärsäter 2014). Avslappningsmassage minskar depression och ångest och hjärtfrekvensen 

samt kolesterolvärden går ned efter behandling (Garner et al., 2008). Antidepressiva 

läkemedel hjälper 70 procent av patienterna att bli symptomfria efter att ha testat sig fram 

till rätt läkemedel. Med en kombination av antidepressiva läkemedel och psykoterapi kan 80 

procent bli symptomfria (Wasserman, 2003). Att gå i psykoterapi till exempel kognitiv 

beteendeterapi, (KBT) och att ta antidepressiva läkemedel är andra behandlingar (Skärsäter, 

2014). KBT är en kombination av beteendemässiga och kognitiva metoder för att hjälpa 

patienten att hantera sina problem och symptom genom att förändra föreställningar och 

tankemönster som skapat och underhåller depressionen. KBT används både i öppenvård och 

slutenvård. KBT i grupp påverkar patienter med depression genom att symptomen och de 

negativa tankarna minskar och de positiva tankarna ökar (Forsyth McNally, Poppe, Nash, 

Alarcon och Kung, 2010). Vuxna med depression som har en större inlärd kunskap om att 

tänka positivt har också en mer positiv självbild och har större förmåga att utföra vardagliga 

uppgifter än de patienter som har en lägre inlärd kunskap (Lai et al., 2014). Denna inlärda 

kunskap kan en patient få genom KBT (Forsyth McNally et al., 2010).  

Vid svår depression kan patienten behöva vård på psykiatrisk klinik och få electrokonvulsiv 

behandling (ECT). Vid ECT sövs patienten ned och får muskelavslappnande medel, sedan 

ges ström i den hjärnhalvan som inte är dominerande. Detta utlöser symptom som på ett 

epilepsianfall genom att aktivitet i hjärnbarken stimuleras. EEG utvärderar hjärnbarkens 

aktivitet. Denna form av behandling upprepas 6-12 gånger, oftast tre gånger per vecka 

(Allgulander, 2008).  ECT kan bli aktuellt när inga andra alternativ fungerar. Dock är 

försämrat korttidsminne dokumenterat vid denna form av behandling (Wasserman, 2003). 

Det är viktigt att psykiatrisjuksköterskan utvärderar förmågan att klara av vardagssysslor 

och uppnådd psykiatrisk hälsa var för sig på grund av att förmågan att klara av 

vardagssysslor inte nödvändigtvis förbättras även om de depressiva symptomen minskar 

(Skärsäter et al., 2006). Patienten kan fortsatt behöva få ändamålsenligt stöd med att köpa 

matvaror eller betala räkningar under en längre tid (Skärsäter, 2014). Vid egentlig depression 

är behandlingens mål att patienten ska bli helt frisk och återgå till tidigare funktionsnivå, få 

tillbaka sin sociala förmåga och livskvalitet samt förebygga en ny depression 

(Socialstyrelsen, 2010). Statens beredning för medicinsk utvärdering, (SBU 2004) beskriver 

att om vården hade ambition att patienten skulle bli helt återställd och utnyttjade de 

behandlingsmetoder som finns på ett effektivt sätt skulle de flesta patienter kunna återgå till 
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sina liv och vara fullt återställda. Dock agerar inte alltid sjukvården utifrån denna kunskap. 

Skärsäter (2014) beskriver att det saknas kunskap om hur man förebygger depression trots 

att sjukdomen är vanlig. 

Patientcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad kan genomföras i form av stödjande samtalsbehandling, 

problemlösande samtal och patientutbildning vilka utgör den evidensbaserade omvårdnaden 

vid depression. Patientutbildning ger patienten ökat kritiskt tänkande och verktyg för att 

hantera sitt liv och vid ett tidigt insjuknande i depression kan patienten känna igen sina egna 

symptom och lära sig strategier för att hantera situationen och motverka sjukdomsförloppet 

(Skärsäter, 2014). Vårdande samtal och möten skapas genom att stärka patientens 

hälsoprocess via sjuksköterskans följsamhet och öppenhet inför patientens livssammanhang 

(Dahlberg, 2014). För att få en god vård vid debut av depression krävs ett personcentrerat 

förhållningssätt och tillgänglighet av sjukvårdsinsatser samt en regelbunden uppföljning av 

vårdförloppet (Skärsäter, 2014). Vid ett första insjuknade i psykisk sjukdom som depression 

förbättras patientens hälsotillstånd av en behovsbaserad utbildning ledd av en sjuksköterska 

i öppenvården (Chien, Leung, Chu, 2014). Det är viktigt att sjuksköterskor bygger relationer 

baserade på förtroende och förståelse genom att visa omsorg, visa en vilja att lyssna och 

förstå samt att vara respektfull och empatisk (Allan & Dixon, 2009). Fenomenet empati hos 

sjuksköterskor är nära besläktat med närhet och i fenomenet empati ingår att lära känna 

patienten (Yegdich, 1999). Det är sjuksköterskans ansvar att föra ett vårdande samtal, dock 

påverkas samtalet av både sjuksköterskan och patienten. Det viktigaste är att prata med 

patienten och undvika att prata till patienten (Dahlberg & Segersten, 2013). Som 

sjuksköterska ska inte den fysiska smärtan pratas bort utan bemötas med förståelse, aktivt 

lyssnande och patienten bör uppmuntras till att sätta ord på sina känslor (Skärsäter, 2014).  

Att främja patientens delaktighet i vårdprocessen spelar en viktig roll för att patienten själv 

ska kunna göra val som främjar hälsan (Dahlberg & Segersten, 2013). 

Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter 

Lidande 

Att lida innebär alltid en strid mellan det goda (lusten) och det onda (lidande). När en patient 

kan definiera sin oro eller ångest kan patienten gå in i lidandet. Det är nu striden börjar i 

vilken patienten omformar känslorna till lidande. Det finns tre olika former av lidande; 

vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Vårdlidande uppstår ofta på grund av 

sjukvårdspersonalens bristande kunskap och reflektion (Eriksson, 1994). Ett dåligt 

bemötande från sjuksköterskan kan göra lidandet förödande (Dahlberg & Segersten, 2013). 

Sjukdomslidande är det lidande som orsakas av sjukdomen och är förknippat med kroppslig 

smärta som patienten tillfogas vid sjukdom (Eriksson, 1994). Skärsäter (2014) anser att 

depression kan framkalla en smärta och ett lidande som gör fysiskt ont. Livslidande är det 

lidande som omfattar hela människans livssituation (Eriksson, 1994). Skärsäter et al. (2006) 

beskriver att vid svår depression är förmågan att klara av vardagsituationer och patientens 

livskvalité starkt påverkad, vilket leder till ett livslidande.  Socialstyrelsen (2010) skriver att 

patienter med depression har sämre livskvalité på grund av att de inte klarar av sin 

vardagssituation, vilket leder till lidande. Under två år ökade patienterna sin förmåga att 
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klara av vardagsituationer och deras livskvalité förbättrades, men inte samtidigt som 

depressionen minskade. Eriksson (1994) poängterar också att en människas lidande kan 

minska genom mod och tapperhet att möta livets prövningar och tro på sina egna möjligheter. 

 

Mening 

Människan har en längtan av att söka sammanhang och mening och denna längtan kvarstår 

trots lidande och sjukdom (Dahlberg & Segersten, 2013). Meningsfullhet och mening har en 

individuell betydelse och innebörd (Dahlberg & Segersten, 2013). Patienter med depression 

har få eller inga meningsfulla relationer till närstående och kamrater. Orsaken till detta är att 

patienten tar avstånd från sina närstående och kamrater på grund av det självförakt som 

depressionen ger (Allan & Dixon, 2009). En person som känner meningslöshet kan oftast 

inte uppleva hälsa (Dahlberg & Segersten, 2013). En patient med suicidbeteende som 

uttrycker känslor som meningslöshet, hopplöshet och att hans eller hennes livssituation är utom 

kontroll upplevs av sjuksköterskor som en lidande person (Carlén & Bengtsson, 2007).  

 

Stöd 

Socialt stöd kan en person få från sin familj och vänner men kräver att personen har en 

relation till dem. Professionellt stöd ges av vårdpersonal och kan ges i flera olika former som 

praktiskt, informativt eller emotionellt stöd. Det emotionella stödet har störst betydelse för 

patienten (Thorstensson, 2012).   Ambitionen att stödja och stärka är den egenskap som är 

gemensam i en vårdande relation för att främja patientens hälsoprocess. Vårdrelationen ska 

vara följsam och öppen och sjuksköterskan ska vara medvetet närvarande vilket innebär att 

se, lyssna och läsa av patientens signaler (Dahlberg & Segersten, 2013). Sjuksköterskans roll 

är att stärka patientens känsla av värde genom stöd och hjälpa patienten att främja hälsa 

genom att stödja de förändringar hen gör. Dessutom ska sjuksköterskan ge stöd till patienten 

så att denne kan återgå till utbildning eller arbete. Sjuksköterskan ska också påverka 

patientens livskvalité till det bättre och minska återinsjuknande (Skärsäter, 2014). Tidig 

diagnos och behandling samt ett stort stöd från familjen gör att lindrig och måttlig depression 

inte behöver behandlas lika länge av sjukvården i jämförelse med en sen diagnos och 

behandling (Chien, et al., 2012). 

Närståendeperspektivet 

Närstående behöver stöd för att orka finnas till för patienten och samtidigt behålla sin egen 

hälsa (Skärsäter, 2014). Anhöriga upplever att livet blir turbulent på grund av psykiska, 

fysiska och ekonomiska faktorer. De ekonomiska problemen kan vara att patienten inte kan 

arbeta och att den närstående oroar sig så mycket att hen inte kan sova och måste sjukskriva 

sig för att klara av vardagen. Depressionen tränger igenom de närståendes liv genom att de 

får utstå mycket stress under sjukdomstiden. Familjemedlemmar upplever även att 

depressionen försvårar det dagliga livet när de måste leva på patientens villkor (Radfar et 

al., 2014; Skundberg-Kletthagen et al., 2014). Anhöriga är oroliga över patientens nuvarande 

och framtida symptom och upplever att patienten kräver mycket uppmärksamhet. Dessutom 

känns situationen svår och det tar lång tid att acceptera sjukdomen (Radfar et al., 2014). 

Skundberg-Kletthagen et al., (2014) belyser att närstående upplever en kluvenhet när de 

pendlar mellan att tycka synd om patienten och att känna att de inte gör tillräckligt för att 

förbättra situationen och att tycka illa om denne på grund av att situationen påverkar dem så 
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mycket att de får negativa tankar och känslor själva. Enligt Skärsäter (2014) minskar antalet 

återfall och tiden mellan episoderna förlängs om de anhöriga får adekvat information om 

sjukdomen. 

 

Det är viktigt att alla åtgärder som sätts in till en deprimerad patient utgår från patientens 

livsvärld där anhöriga har en självklar plats (Skärsäter, 2014). Som närstående till en patient 

med depression behöver den anhörige få information och utbildning i hur de ska förhålla sig 

till patienten, till olika symptom och behandlingar. De närstående behöver även få 

känslomässigt stöd och att till sjuksköterskor få erkänna sina egna behov. Dessa åtgärder 

minskar närståendes lidande och främjar deras hälsa (Radfar et al., 2014; Skundberg-

Kletthagen et al., 2014). 

PROBLEMFORMULERING 

I världen lider 350 miljoner människor av depression och den beskrivs som en folksjukdom 

i Sverige. Dessutom uppskattas det att den psykiska ohälsan kommer att öka. Detta innebär 

att patienter i större utsträckning kommer söka kontakt med sjukvården. Dessa patienter kan 

sjuksköterskor möta i alla verksamheter och inte bara på psykiatriska instanser. Kunskap om 

patienters upplevelse av att leva med depression är viktig för att den påverkar både patientens 

självbild och förmågan att klara av vardagslivet. Det finns också en stark relation mellan 

depression och suicid. Förklaringar till varför depression utvecklas kan vara fysiska, 

biologiska och socioekonomiska förhållanden. Sjuksköterskan har en central roll när 

patienten kommer i kontakt med vården. Därför är denna kunskap viktig att erhålla för 

sjuksköterskor som i mötet med patienter med depression ska utgå från ett patientperspektiv 

och ge bästa möjliga omvårdnad. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur patienter upplever att leva med depression.  
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METOD 

Metoden var kvalitativ och baseras på självbiografier för att få en ökad kunskap om hur 

patienter upplevde att leva med depression. En självbiografi är en autentisk berättelse 

(narrativ) om patientens erfarenheter och upplevelser. Motivet till valet av metod var att den 

ger en inblick i hur patienter upplevde att leva med depression och gör det lättare att få en 

förståelse för patienternas tankar och känslor. Dahlborg-Lyckhage (2012) beskrev att 

narrativ forskning har som syfte att förstå patienters erfarenhet av hälsa och ohälsa i form av 

skrivna eller uttalade berättelser.    

Urval 

Inklusionkriterierna för studien var självbiografier där författarna själva upplevt och 

beskrivit sin depression. Självbiografierna skulle vara skrivna på svenska eller översatta till 

svenska för att inte feltolkas vid analys. Ytterligare inklusionskriterier var att inkludera både 

kvinnor och män som författare. Exklusionskriterier var förlossningsdepression då denna 

diagnos skulle kunna anses ha en helt specifik orsak. Närståendeperspektivet exkluderades 

då det inte svarar mot syftet. Vidare exkluderades skönlitterära böcker och avhandlingar som 

handlar om depression.  

Datainsamling 

Att välja en adekvat informationskälla som till exempel biografier eller dagboksanteckningar 

var viktigt för att få svar på syftet (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Böcker finns att hitta i olika 

bibliotekskataloger, alla bibliotek har en egen katalog (Karlsson, 2012). Det viktigaste i en 

sökprocess är sökorden (Friberg, 2012). Insamlingen av data av självbiografier genomfördes 

via adlibris.com, och i bibliotekskatalogerna på Högskolan i Skövde och Lidköpings 

Stadsbibliotek samt via fritextsökning på google.se. Adlibris.com gav med sökordet 

depression* och begränsningen böcker skrivna på svenska 41 stycken träffar. Efter läsning 

av samtliga sammanfattningar hittades en självbiografi som motsvarade syftet och 

inklusionskriterierna. Två självbiografier var kända av författaren av denna studie sedan 

tidigare, med en fritextsökning på adlibris.com hittades böckerna. Vid sökning i katalogen 

på Högskolan i Skövde med sökorden självbiografi och depression framkom fyra träffar 

varav alla tydligt svarade mot syftet. Av dessa böcker var en dubblett med tidigare sökning, 

totalt har nu erhållits sex böcker. Vid sökning i katalogen i Lidköpings stadsbibliotek med 

sökorden biografi* depression* framkom sex resultat varav två tydligt motsvarade syftet. 

Av dessa böcker var en dubblett med tidigare sökning, totalt har nu erhållits sju böcker. 

Trunkering användes vid vissa sökningar för att få med sökordets böjningar. Efter att ha läst 

sammanfattningar av 55 böcker som kom upp i resultatet av sökningen valdes totalt sju 

böcker ut som svarade mot syftet. För en detaljerad beskrivning av datainsamlingen se 

Bilaga 1. Självbiografierna skulle vara disponibla i första hand på legimus.se som ljudbok 

samt adlibris.com och i andra hand på biblioteken på Högskolan i Skövde och 

Stadsbiblioteket i Lidköping. En av självbiografierna hade två författare, denna bok 

inkluderades då en författare skrev boken och den andra illustrerade bilderna till boken. En 

förteckning av självbiografierna framgår av Bilaga 2. 
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Analys 

Dahlberg (2014) menar att en beskrivande innebördsanalys belyser mening och innebörd av 

olika infallsvinklar på betydelsen av vårdande och hälsa för patienter och ger en insikt i 

patienters existentiella tillvaro. Allt patienter upplever har en innebörd och en mening (a.a.). 

Anledningen till den valda modellen var att den betraktades som den mest passande när 

innebördsanalys ställdes mot studiens syfte. Genomförandet av analysen skedde i tre steg; 

helhet, delar och helhet, i enlighet med Dahlberg (2014) och började med att 

självbiografierna lyssnades och lästes igenom var för sig två gånger och efteråt kunde 

materialet kunde återberättas. Helheten bröts ned till mindre delar. Meningar och citat av 

texten togs ut som belyste likheter och skillnader av innebörder, meningarna skrevs ned i ett 

word dokument och analyserades för att sammanföras till meningsenheter. Innebörderna 

fördes samman och efter första bearbetningen fanns 64 innebörder. Därefter lästes 

meningarna på nytt och varje del bearbetades och prövades i flera omgångar. Innebördernas 

likheter och skillnader sammanfördes, sedan diskuterades innebörderna med en studiekamrat 

som gav sin syn på innebörderna och hur de skulle kategoriseras. Detta upprepades ett flertal 

gånger. Innebörderna fördes samman till en ny helhet i vilken innebörderna beskrevs, den 

nya helheten bestod av fyra teman. Text som inte svarade mot studiens syfte exkluderades. 

Samtliga självbiografier användes i samtliga teman. Exempel på analysprocessen finns i 

Bilaga 3. En analysmall med teman och subteman finns i Bilaga 4.  

 

Etiska överväganden 

Studien var baserad på självbiografier. Etiska aspekter ska finnas med i alla delar av en studie 

och författaren får inte kränkas och materialet får inte heller förvrängas varken vid urval, 

insamlande av material eller analys (Kjellström, 2012; SFS, 1960:729). Självbiografier som 

är offentligt publicerade är ett offentligt material och behöver inte få ett godkänt samtycke 

av författaren (SFS, 1960:729). Att vara objektiv till materialet och innebörden i texten 

handlar om att det ska översättas korrekt utan att forskaren har för avsikt att kränka, 

manipulera eller feltolka materialet (SFS, 1960:729). Kjellström (2012) beskriver att 

oredlighet är att med avsikt förvrida, feltolka eller plagiera en text. Författaren till 

föreliggande studie har tagit hänsyn till ovannämnda etiska överväganden. 
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RESULTAT 

Analysen av självbiografierna beskriver informanters upplevelse av att leva med depression. 

Materialet presenteras i resultatet utifrån följande teman; Att förlora fotfästet, Att uppleva 

sammanhang och stöd respektive icke stöd, Att hitta egna sätt att hantera depressionen och 

ensamhet och Att ta emot vård kan upplevas både positivt och negativt. Självbiografiernas 

författare benämns informanter i resultatet och citat används för att stärka innebörden i 

temana. 

Att förlora fotfästet  

Depressionerna brukar komma plötsligt och överraskande och kan bestå av mörka tankar 

som inte går att hejda eller en pulserande smärta inne i huvudet, eller bilder av ett minne som 

upprepas gång på gång. Informanterna beskrev upplevelsen av att vara deprimerad som en 

känsla av hopplöshet och förlorad livslust. Depressionen beskrevs som att vara långt nere i 

ett svart hål utan att kunna komma upp eller som att sjunka ner i ett träsk och sitta fast, 

alternativt som att falla hårt och smärtsamt mot golvet utan att kunna hejda fallet. När 

informanterna var djupt nere i sina depressioner och omgavs av förtvivlan kom 

suicidtankarna. Om de försökte ta sig ur depressionen vid denna punkt sjönk de bara djupare 

ner i depressionen. ”Under min djupaste depression hade jag känt mig fastlåst. Det kändes 

som om jag hade gått ner mig i kvicksand” (Haig, 2016, s. 124). 

Informanterna beskrev hur de tappade all kraft och energi och blev orkeslösa av att leva i en 

depression. All kraft gick åt till att röra sig, andas, klara av vardagsrutiner. Kroppen kändes 

tung och hjärtslagen var motvilliga. Energin varierade i perioder men var övergående, ibland 

klarade de knappt av att stå, ringa ett telefonsamtal eller göra några hushållssysslor. Allt 

gjorde dem utmattade och informanterna blev paralyserad av sitt lidande. Informanterna ville 

skärpa sig, men det gick inte därför att ansträngningen var mer än vad de klarade av. En 

informant vågade inte längre utmana sig själv, genom att motionera, på grund av att 

bakslagen gjorde att informanten gick längre in i depressionen. Kraftlösheten kunde också 

visas genom att informanterna psykiskt inte orkade längre, kände apati, var utan hopp, kände 

sig hjälplösa och förtvivlade. Fysisk smärta kunde upplevas som en befrielse från den 

psykiska smärtan. Informanterna beskrev hur deras koncentrationsförmåga blev sämre och 

att de inte mindes hur de skulle leta efter ett telefonnummer. De kunde inte läsa längre, 

bokstäverna hoppade och när de läst klart en mening mindes de inte vad de läst. ”Jag har så 

svårt att koncentrera mig numera att jag knappt kan läsa” (Manning, 1999, s. 101). När 

informanterna befann sig djupt nere i sin depression kunde de inte uttrycka sig, ord var 

meningslösa och det fanns inga ord som kunde beskriva deras förtvivlan och smärta. 

Informanterna upplevde en kontrollförlust genom att vissa dagar var kraftansträngningen för 

stor för att ens tala eller upplevde att de inte hade kontroll över sina liv.  

Flera av informanterna tappade matlusten när de insjuknade i depression, en av 

informanterna klarade inte av att äta alls. När depressionen släppte kom aptiten tillbaka. Alla 

informanterna hade stora problem med sömnen och kunde inte sova eller sov oroligt och 

vaknade ofta och kunde inte somna om. De var medvetna om att sömnen är viktig och 

längtade efter att få tillbaka sömnen. Det beskrevs också att sömnen var enda gången 
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informanten inte kände fysisk eller psykisk smärta. Att inte kunna sova var anledningen till 

ett av suicidförsöken. Informanterna beskrev att de kände till knepen för att kunna somna 

men för dem var det fysiskt omöjligt ändå, vilket gjorde att tips enbart skapade frustration. 

”När jag plågades som svårast sov jag över huvud taget inte på nätterna. Sedan hade jag 

mycket långa perioder när jag somnade ganska lätt och vaknade efter två-fyra timmar. Den 

tidiga morgonen var plågsam, präglad av kval och svår ångest” (Olsson, 2011, s. 44).  

Förändrad sexuell lust beskrev ett flertal av informanterna, vissa förlorade sin libido helt 

medan andra hade mer fantasier om sex. Informanternas förmåga att tänka klart och fatta 

beslut försämrades och förmågan att kontrollera sina känslor försvårades. Informanterna 

hade fått en förändrad självbild och kände inte igen sig själva. De beskrev en känsla av 

misslyckande, minskat självförtroende och en känsla av att vara värdelös. Den förändrade 

självbilden medförde att informanterna kände sig upplösta inuti ett mörker.  

Informanternas upplevelse av tid var att tiden gick sakta och att det var svårt att härda ut till 

nästa sekund. De kämpade med att hitta på anledningar för att klara av rädslan, sorgen och 

tröstlösheten. Informanterna kände sig även kluvna inför sitt eget hem, dels upplevde de att 

de var fångar, dels var tanken på att lämna lägenheten och dess trygghet skrämmande. Ett 

flertal informanter vågade inte lämna bostaden eller så var de oförmögna att ta sig därifrån. 

”Allting utanför framstår som skrämmande och det här känns som en cell” (Kinde, 2014, s. 

11). 

Informanterna hade många varierande symptom. Flera kände fysisk smärta och värk och 

både fysisk och mental utmattning. ”Smärtan finns inte bara i huvudet. Det finns överallt 

men värst i halsen och i hjärtat. Kanske mitt hjärta har brustit. Är det så? Det känns som 

om hela bröstkorgen är trasig. Det är svårt att andas” (Brampton, 2009, s. 41). Symtomen 

kunde även vara ökad aggressivitet, stor rädsla, andningssvårigheter, 

koncentrationssvårigheter och glömska. Depressionen medförde även att informanternas 

sinnesuppfattning blev förändrad. Smaken av mat och dryck kunde förändras och färgseende 

och synfält ändras vilket gjorde att miljön uppfattades som svart och vit eller svart i 

ytterkanterna. Alla intryck som ljud och ljus förstärktes och upplevdes som tortyr, trots att 

informanterna inte gjorde så mycket som de brukar, upplevde de livet intensivt med massor 

med strider de fick ta sig an. Flertalet informanter utvecklade samsjuklighet mellan 

depression och ångest, tvångstankar eller tvångshandlingar. Det förekom även torgskräck, 

paranoia, klaustrofobi, hypokondri och separationsångest. Ångesten beskrevs som att 

informanterna trodde att de skulle dö, det var svårt att andas och att äta, sitta eller ligga ned, 

hela kroppen var fylld av ofrid under ångestattacken. Ångesten kunde vara från någon timme 

till flera veckor i sträck. 

Alla informanter utom en hade suicidtankar under sin depression. Informanterna ville och 

trodde inte att de skulle överleva depressionen och i vissa fall förstod de inte hur de skulle 

överleva tio minuter till. Samtidigt upplevde informanterna en rädsla för att dö trots att de 

aldrig varit rädda för döden tidigare. Vidare beskrevs att suicidtankarna inte handlade om att 

dö utan om att få sluta leva. Flera av informanterna beskrev att det krävdes en oerhörd 

ansträngning att fortsätta kampen att leva, men att de kämpade för sin familjs och för sina 

vänners skull. Om ingen förbättring skedde var risken stor att informanterna gav upp kampen 

och gjorde ett suicidförsök. När informanterna väl skulle göra sitt suicidförsök kom rädslan 

att överleva försöket och att bli förlamad i ett deprimerat tillstånd, oförmögen att ta sitt liv 
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igen. Vissa tvekade, andra genomförde suicidförsöket. Efter ett suicidförsök upplevde 

informanterna blandade känslor. En del fick skuldkänslor över att de hade försökt att ta sitt 

liv, dessa känslor ökade av närståendes reaktioner och agerande efter försöket, vilket bidrog 

till en ökad känsla av ångest och skam. Andra informanter beskrev en besvikelse över att ha 

fullföljt impulsen att begå ett suicidförsök, även en besvikelse över att försöket inte lyckades. 

Känslor som även framkom var likgiltighet. Efter ett suicidförsök upplevde en del 

informanter en vändpunkt, de hade nu nått botten och det gick inte att sjunka längre, de enda 

de kunde göra var att vända uppåt. ”Jag fylls av kärlek och skuldkänslor när de står bredvid 

sängen och turas om att hålla min hand. Önskar inget hellre än att komma på benen och få 

göra allting bra igen. Samtidigt förstår jag att förutsättningarna knappast är bättre nu” 

(Ekdal, 2016, s. 96). 

Att uppleva sammanhang och stöd respektive icke stöd 

För informanterna var det viktigt att ha en vän eller närstående som de kunde prata med och 

berätta hur de mådde och att denna person förstod informantens situation. Informanterna var 

tacksamma för att den närstående fanns där och var väldigt rädda över att situationen skulle 

göra att den närstående inte orkade med. Att få besök gav värme och kraft inombords att 

fortsätta då informanterna förstod att de hade vänner. Att vara nära en närstående och att 

kramas utan att säja något, gav tröst, lugn och en känsla av att vara älskad. ”Jag var långt 

nere i det svarta hålet och jag grät. Han lyssnade på mig en stund utan att säga något. Den 

tystnaden var obeskrivligt trösterik” (Brampton, 2009, s. 24-25).     

Informanterna längtade efter att få vara i ett sammanhang som var meningsfullt. De upplevde 

svartsjuka och hat inför personer som levde i ett sammanhang och längtade efter att vara 

någon annan. Flera informanter älskade sina arbete och att vara i detta sammanhang men när 

depressionen trängde sig på orkade de, eller ville de inte, längre arbeta. Detta ledde till rädsla, 

skuldkänslor, skam och hopplöshet. Flera av informanterna minskade sin arbetsbörda efter 

insjuknandet men efterhand slutade alla utom två att arbeta. I vissa fall tog det flera år innan 

informanten accepterade att hen inte visste när hen skulle komma tillbaka till arbetet. ”Att 

inte kunna nappa på sådant jag älskar gör situationen mer hopplös” (Ekdal, 2016, s. 178). 

Att känna sammanhang genom att träffa medpatienter som var i samma situation och få höra 

att flera personer upplever samma sak och förstår upplevdes av informanten som positivt 

och givande oavsett om det var i samtalsgrupp, samtalsterapi eller träffas privat.   

Informanterna beskrev bristande förståelse och stöd från omgivningen, de upplevde att andra 

människor var okunniga om hur depression yttrar sig och att det faktiskt är en sjukdom som 

kräver behandling. Dessutom upplevde informanterna att omgivningen hade svårt att förstå 

depression på grund av att den inte syns och att omgivningen jämför informantens depression 

med sin egen upplevelse av nedstämdhet. Omgivningen tenderade att tolka sjukdomen 

moraliskt, som en svaghet hos informanterna som ger efter för de negativa känslorna. De 

beskrev att omgivningen tyckte att de skulle rycka upp sig, ta sig samman eller 

kommenterade att de inte såg sjuka ut. Detta ledde till att informanterna upplevde ett behov 

av att förneka sin sjukdom, vilket skapade smärta och en ännu större känsla av rädsla, skuld 

och skam inför sjukdomen. Stigmatisering och jämförelser upplevdes som motbjudande och 

de upplevde ilska och förödmjukelse över att omgivningen kom med råd utan att förstå 

sjukdomen eller ha varit med om den själva. ”De närmaste kväver en med välmenande råd. 
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Jag har emellanåt frågat mig huruvida folk skulle vara lika frikostiga med sina förmaningar 

om jag lidit av någon annan sjukdom” (Manning, 1999, s. 87). Efter att varit på en 

psykiatrisk klinik trodde omgivningen och närstående att en informant var frisk, medan hen 

själv kände att så inte var fallet.  

Att hitta egna sätt att hantera depressionen och ensamhet 

Det var svårt för informanten att inse och acceptera sin sjukdom, vid sjukdomens början 

försökte de verka normala trots att de kände att något inte var bra. Vidare beskrev 

informanterna att när de väl accepterat sin sjukdom, blev det enklare för dem att läka. När 

depressionen var som djupast eller när suicidtankarna tvingade sig på försökte de flesta 

informanterna att söka hjälp genom att be, trots att de inte var troende. De informanter som 

trodde på Gud brottades med tankar om övergivenhet, ilska, Guds ondska och illvillighet 

och tvivel på Guds förlåtelse. Däremot tvivlade de inte på Guds existens. De som inte trodde 

på Gud funderade över om det var därför de fått depressionen. Trots suicidtankar fanns 

rädslan för himmelen och helvetet och funderingar på vart de själva skulle bli placerade. 

Andra var mer likgiltiga inför tanken. ”Mina armbågar vilar mot bordsytan när jag ber den 

första bön jag bett sedan jag gick i skolan. Den första bön någonsin som ingen annan 

människa tvingat mig att be” (Kinde, 2014, s. 221). 

När informanterna var som djupast i sina depressioner hjälpte inte vila eller motion och de 

kunde inte läsa, meditera eller gråta. De upplevde inte heller att det hjälpte att vara i naturen 

eller i närheten av djur som de uppskattat tidigare. ”Promenaderna hjälper inte trots att 

kroppen skriker efter rörelse. Jag skakar efteråt, genomsvett med skenande puls” (Ekdal, 

2016, s. 181). När depressionen minskade uppskattade informanterna solskenet, fåglarna, 

blommorna eller en vacker plats och motion, yoga och meditation sågs som något positivt. 

Vissa kunde inte sluta gråta, det upplevdes som renande, medan andra inte mådde bättre av 

att gråta. Å andra sidan kände en informant att bristande förmåga att gråta gjorde sjukdomen 

värre. När informanterna omsider klarade av att läsa gav det lindring, tröst och en känsla av 

att de var förstådda, vilket hjälpte dem att ta sig ur ensamheten.  

Andra sätt att hantera sin situation var genom att ljuga om sitt egna mående trots att 

informanten inte visste hur hen skulle uthärda dagen. När informanterna väl berättade om 

sina tankar kände de sig mycket bättre. Alla informanter hade fått diagnosen svår depression 

och alla utom en beskrev återkommande symptom. ”Den dyker upp igen, den blixtrar till 

när man är trött eller orolig eller har ätit fel grejer, tar en med överraskning” (Haig, 2016, 

s. 177).  Flera av dem lärde sig känna igen sina symptom och försökte hantera situationen 

på olika sätt, till exempel genom att prata om sjukdomen. Att utsätta sig för sin rädsla och ta 

sig igenom upplevelsen var också en strategi. Alla upplevde en minskning av de depressiva 

symptomen när de lyckades uthärda det som de hade utsatt sig för. Vid överansträngning, 

däremot, kastades de handlöst ännu längre in i depressionens djup. Många självmedicinerade 

sig med alkohol. Alkoholen minskade ångesten och verkade lugnande och informanterna 

menade att alkohol gav bättre verkan än receptbelagda läkemedel. Flera informanter blev 

alkoholister efter att ha börjat självmedicinera sig. Alkoholens betydelse för att må lite bättre 

gjorde att de kunde gå ut från lägenheten trots sin rädsla att lämna den. Vid en 

läkemedelsupptrappning beskrev en informant, som är nykterist, att symptomen var så svåra 
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att han hade köpt alkohol om han inte varit på en psykiatrisk klinik. Andra sätt att 

självmedicinera sig på var att spela om pengar. 

Informanterna kände sig oändligt ensamma, som om de närstående inte fanns och en kluven 

känsla uppstod ofta när vänner och anhöriga hörde av sig. Å ena sidan klarade de inte av att 

svara på sms eller mail och å andra sidan längtade de efter sällskap. De försökte hålla upp 

en fasad genom att inte berätta om sitt verkliga tillstånd utan sa det de närstående ville höra, 

vilket ledde till ensamhet. Informanterna fasade för att behöva ”spela” för sina vänner och 

släktingar och klarade knappt att dölja sitt tillstånd samtidigt som de visste att de behövde 

kontakten. När närstående eller vänner gått rasade informanterna ihop av att den sista energin 

kramats ur dem. Informanterna menade att när de var djupt nere i depressionen gav social 

samvaro ingen energi, de ville bara lämnas ensamma. ”Familjen är en flock änglar som 

cirklar kring sjuklägret, tröstande, omtänksamma, oroliga. Jag försöker att le och lovar 

bättre tider men vill egentligen bara vara ifred” (Ekdal, 2016, s. 194). 

Informanterna beskrev att känslan av skam och hopplöshet gjorde att de tvingades ta avstånd 

från familj och vänner och på så sätt isolera sig. Ensamheten var så oändligt stor att nästan 

alla informanter trodde att de var den enda i världen som mått så dåligt. ”När man mår som 

sämst föreställer man sig – felaktigt – att ingen annan i hela världen kan må så här dåligt” 

(Haig, 2016, s. 55). En informant som var varmt troende kunde söka tröst vid upplevelsen 

av ensamhet genom att tänka på att Jesus haft det svårare.  

Att ta emot vård kan upplevas både positivt och negativt 

Flera informanter beskrev både positivt och negativt bemötande från psykiatriker, läkare och 

sjuksköterskor. Informanterna fick läkemedel men inte den samtalshjälp de skulle ha behövt 

trots att de efterfrågade psykoterapeutisk hjälp. Det beskrevs också att personkemin måste 

vara den rätta mellan psykiatriker och informant för att få en fungerande vårdrelation, 

dessutom finns det många olika samtalsformer som olika psykiatriker använder sig av och 

denna form måste också passa informanten. Samtalshjälp upplevdes både som positivt och 

negativt. Trots att samtalshjälpens mål var att förbättra informantens mående kunde 

samtalshjälpen upplevas negativt och orsaka ångest eller att kraftansträngningen att ta sig 

till psykologen kunde fördjupa depressionen. ”En vänlig KBT-psykolog försöker med alla 

tricks i boken för att få mig att bryta mönstret men jag blir förstörd bara av att släpa mig 

dit” (Ekdal, 2016, s. 173). Trots en god vårdrelation kunde informanterna ha svårt att 

acceptera vårdpersonalens diagnos och råd.  

Informanterna hade olika tankar och upplevelser angående att läggas in och att behandlas på 

en psykiatrisk klinik. Några kände rädsla, andra fick en upplevelse av att bli utsatta för 

bestraffning, vissa ville inte bli inlagda och andra kände hopp om att bli friska. Trots detta 

hopp kunde det vara svårt att acceptera att sjukdomen var så allvarlig att en sjukhusvistelse 

var nödvändig. När förväntningen på att bli frisk av att vårdas på en psykiatrisk klinik inte 

infriades beskrev en informant att känslor av katastrof uppstod. De som blev bättre av vården 

upplevde å andra sidan en stor lycka och tacksamhet. ”Rädsla för att bli galen, för att bli 

tvångsintagen, bli satt i tvångströja i en madrasserad cell” (Haig, 2015, s. 45). 
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De flesta informanterna upplevde sig läkemedelsresistenta och prövade ett flertal läkemedel 

innan några informanter till slut hittade ett preparat som minskade symptomen av depression 

eller hjälpte helt. Resterande informanter var helt läkemedelsresistenta. Trots att flera 

informanter upplevde läkemedelsresistens var alla informanter positiva till 

läkemedelsbehandling. Rädslan för läkemedelsbiverkan upplevde tre informanter. Rädslan 

uttryckte sig som oro, ångest, eller rädsla för att sjukdomen skulle försämras av läkemedlen. 

Dessutom var informanterna rädda för att den kreativitet som ingick i deras arbete och som 

de haft innan depressionen skulle försvinna när de började ta läkemedlen. En informant 

upplevde kraftigt illamående men ansåg ändå att biverkningen var bättre än symtomen. En 

annan informant beskrev hur läkemedlen inte hade effekt men att biverkningarna var så 

kraftiga att hen fruktade för sitt liv. Informanterna beskrev svåra biverkningar både vid 

läkemedelsuttrappning och vid tvärt avbrott av behandling såsom extrem smärta i kroppen, 

skakningar, ilningar, illamående, mardrömmar, paranoia, extrem aggressivitet, takypné och 

extrem ångest. ”Efter det följer min sjukdomstids mest kritiska dygn, med obeskrivligt svår 

nöd. Min ångest är på gränsen till helvetisk […] det är ett under att jag inte fullkomligt 

bryter ihop” (Olsson, 2011, s. 88). Flera informanter vände sig emot uttrycket ”lyckopiller”, 

ett vardagligt uttryck för antidepressiva läkemedel, eftersom de menade att denna typ av 

läkemedel dels inte fungerar på alla individer som drabbas av depression och dels kan ge 

svåra biverkningar. 

I de tre fall då ECT blev aktuell som behandlingsmetod tänkte de informanter som senare 

kom att genomgå behandlingen på skrämmande scener som visats på film. ”ECT? Skriker 

det inom mig. Elbehandling? Elchocker? Scener från Gökboet far genom huvudet […]” 

(Manning, 1999, s. 113). Inför ECT beskrev flera rädslan för att hjärnan skulle ”kokas”, 

handhavandefel, att maskinen skulle gå sönder, rädsla för att inte få tillbaka minnet och att 

dö. Rädslan fanns trots både muntlig och skriftlig information från sjukvårdspersonal. De 

kände både nyfikenhet, förväntansfullhet eller rädsla inför tanken på att behandlas med ECT. 

Några informanter blev hjälpta av ECT, andra informanter visade sig vara ECT resistenta. 

De som prövade ECT kunde tänka sig att göra om behandlingen om det skulle behövas vid 

en ny episod av depression. 

 

Vårdmiljön på en psykiatrisk klinik var, enligt några informanter, inte skapad för att främja 

vila eller rehabilitering. Den var präglad av medpatienters våldsamhet och deras närgångna 

nyfikenhet gentemot informanterna. Den fysiska miljön beskrevs inte som läkande, med 

oförståelig konst och 70-tals färger på väggarna. De inlagda transporterades i mörka 

källargångar till olika behandlingar istället för att uppleva ljusa miljöer. ”Det får aldrig vara 

vackrare inne på ett lasarett än utanför. I Flemingsberg har den principen ställt 

inredningsarkitekterna inför särskilt stora utmaningar. Ändlösa korridorer med orangeröda 

plastgolv, vita väggar, gula kontor, konstig konst” (Ekdal, 2016, s. 200).  

Informanterna beskrev tillfällen då vårdpersonal gett ett dåligt bemötande. Dessutom 

beskrev några informanter feldiagnostisering och handhavandefel. I det första fallet handlade 

det om att sjukvårdspersonalen inte uppmärksammade att informanten drabbats av 

samsjuklighet med en somatisk sjukdom utan tolkade symptomen som 

läkemedelsbiverkningar. I det andra fallet hanterade inte vårdpersonalen medicinteknisk 

utrustning på rätt sätt. En informant beskrev hur bristen på information om hur stor andel av 

patienterna som alls inte får någon läkemedelseffekt gjorde att hen kände sig bortom allt 
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hopp när läkemedlet inte hjälpte. De flesta informanterna upplevde att de var resistenta mot 

nästan alla läkemedel. När en av informanterna var inlagd på en psykiatrisk avdelning 

bestämde sig läkarna för att trappa ner ett läkemedel på grund av att det kunde ge ångest. 

Depressionens symptom blev så svåra av att trappa ned läkemedlet att informanten inte stod 

ut med situationen, men vårdpersonalen struntade i informanten. På en psykiatrisk avdelning 

ansåg vårdpersonalen att det viktigaste för en informant var att få ordning på dygnsrytmen 

och gå upp på morgonen. Efter fem dagar var informanten i sämre skick än då hen kom in 

på grund av sömnbrist och valde att åka hem och begå ett suicidförsök. ”Dock blev jag väckt 

på mornarna, fast jag bönade och bad om att få sova ut efter hästdosen av tabletter. – Du 

måste fixa till dygnsrytmen” (Ekdal, 2016, s. 22). 

Resultatsammanfattning 

Resultatet beskriver sju olika personer och deras upplevelse av att leva med depression. 

Depressionen beskrivs som att sitta fast i ett mörkt, svart hål och att vara oförmögen att ta 

sig därifrån. Symptomen varierar kraftigt och är både fysiska och psykiska såsom 

utmattning, kraftlöshet, smärta, suicidtankar och påverkad aptit, sömnvanor och sexuell lust. 

De flesta har samsjuklighet med någon annan sjukdom och de självmedicinerar med alkohol. 

Depressionen hanteras genom att informanten accepterar sjukdomen, pratar om sina känslor, 

läser eller motionerar. Det är viktigt att få stöd av vänner och närstående som kan förstå 

situationen. Dock vill informanterna vara ensamma därför att de inte orkar träffa vänner och 

anhöriga trots att informanterna längtar efter dem. Stigmatiseringen som omger sjukdomen 

upplevs som ett stort problem. Samtalsformen och en god personkemi mellan psykiatrikern 

och informanten är viktig för att få en igång en läkande process. Rädslan för ECT och 

läkemedelsbiverkan är stor och hälften av informanterna är läkemedelsresistenta.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I självbiografierna beskrev författarna sina upplevelser av att leva med depression. 

Informationen svarade mot studiens syfte och därmed var självbiografistudie en relevant 

metod att använda. I självbiografiska böcker är texten redan färdigskriven, upplevelser och 

tankar som inte svarade mot studiens syfte exkluderades. Andra metoder som kunde ha 

använts var intervjustudie eller en analys av bloggar eller vetenskapliga artiklar med en 

kvalitativ metod. Tidsramen för en intervjustudie gjorde att denna form av studie valdes bort. 

Analys av bloggar valdes bort på grund av att författaren av denna studie inte hade kunskap 

om bloggar och inte var bekväm med att läsa på datorn. Vid en litteraturstudie skulle 

materialet ha analyserats och tolkats av artiklarnas författare och bli en andrahands- 

information vilket inte var aktuellt för denna studie. Innan arbetet påbörjades skrev 

författaren av denna studie ner sin förförståelse för att vara medveten om den under 

arbetsprocessens gång. Förförståelsen bestod i detta fall av erfarenhet av möten med 

deprimerade patienter på verksamhetsförlagd utbildning. Resultatet ökade författarens av 

föreliggande studies kunskap om att en depression kan vara så djup att förebyggande 

omvårdnad kan fördjupa depressionen. Genom att vara medveten o förförståelsen uppnåddes 

en större följsamhet och öppenhet inför texten och påverkan av egna antaganden minskade. 

Dahlberg (2014) och Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver att öppenhet begränsas av 

förförståelse. Danielsson (2012) menar att det är viktigt att vara medveten och kritisk mot 

sig själv angående sin egen förförståelse. Författaren av föreliggande studie beaktade sin 

förförståelse genom att vara noggrann och följsam till de självbiografiska böckernas text och 

strävade efter att inte förvränga dess grundbudskap. Informanternas upplevelser och känslor 

respekterades för att uppnå ett sanningsenligt resultat. Efter att resultatet skrevs gjordes ännu 

en genomläsning av självbiografierna och innehållet jämfördes med studiens resultat för att 

säkerställa rätt sammanhang och att grundbudskapet inte ändrades.  

Författaren använde en beskrivande innebördsanalys för att få en fördjupad förståelse för 

informanternas upplevelser av att leva med depression. Enligt Dahlberg (2014) ska 

materialet analyseras för att öka och fördjupa kunskapen om patienten. Innebördsanalys 

beskriver den underliggande betydelsen av en text och de innebörder och teman som uppstår 

kan, i en innebördsanalys, överlappa varandra även om det bör undvikas. 

Trovärdigheten stärks av att det är informanterna som själva beskriver sin egen upplevelse 

och att citat använts i resultatet. Citaten speglar även analysprocessen. Dahlborg-Lyckhage 

(2012) belyser att det är viktigt att teman har citat som påvisar innebörden av temat. En 

nackdel med studien är att författaren skrivit studien ensam, dock har författaren haft 

regelbundna diskussioner med en studiekamrat. Pettersson och Lindskov (2012) skriver att 

en medbedömare ger möjlighet till fördjupad reflektion som stärker resultatets trovärdighet. 

Wallengren och Henricson (2012) beskriver att överförbarhet handlar om att studiens resultat 

går att överföras till andra kontexter, situationer eller grupper. Med tanke på studiens resultat 

skulle den kunna användas vid andra möten med deprimerade patienter. 



 

17 

 

Resultatdiskussion 

Informanterna i föreliggande studie upplever att en depression kan vara så djup att minsta 

försök att ta sig bort från den gör att personen sjunker längre in i sin depression. Forskning 

beskriver att när patienter inte klarar av någonting får de sämre livskvalité som leder till ett 

livslidande (Skärsäter et al., 2006; Socialstyrelsen, 2010). Ett livslidande består av hela 

människans livssituation (Eriksson, 1994). Resultatet visar att när depressionen blir 

lindrigare kan informanten hantera situationen genom samtalshjälp, egenvård och aktiviteter 

som minskar depressionen. För att ta sig ur en depression måste informanten må så bra att 

kroppen svarar positivt på aktivitet och att sinnet klarar av att ta emot hjälp. Informanterna i 

studien hade alla svår depression och ett flertal av dem befinner sig så långt ner i sin 

depression att behandling inte hjälper. En reflektion är att detta inte beskrivs i den 

facklitteratur som använts för denna studie. Tidigare forskning belyser att en kombination 

av läkemedel och samtalsterapeutiska behandlingar behövs för att minska suicid vid 

depression (Wasserman, 2003). I resultatet framkommer det däremot att informanterna kan 

vara bortom dessa behandlingar och det enda som återstår är självläkning. När de sedan mår 

bättre kan de använda behandlingsmetoder för lindrig och måttlig depression. Ytterligare 

forskning om hur man behandlar lindrig och måttlig depression bekräftar att motion, 

avslappningsövningar och att utföra vardagsrutiner gör att personer tar sig ur depressionen 

snabbare (Garner et al., 2008; Skärsäter, 2014). En reflektion är att sjukvårdspersonal 

behöver uppmuntras till att fråga hur patienten upplever åtgärder som rutiner, aktiviteter och 

samtalshjälp för att ta reda på om patienten blir bättre eller sämre av åtgärderna. 

 

Forskning betonar hur olika former av psykoterapi och personcentrerad omvårdnad hjälper 

patienter att hantera sina problem, förändra tankemönster och föreställningar, känna igen 

symptom samt hindra sjukdomsförloppet (Forsyth McNally et al., 2010; Skärsäter, 2014). 

Sjukvårdspersonalens strategi för att stödja patienten är att genomföra patientutbildning, 

utveckla en vårdrelation, lära ut läkemedelshantering, utveckla patientens beteendemönster 

samt kartlägga och bygga upp patientens sociala och stödjande nätverk (Chong, Aslani, & 

Chen, 2012; Wadell, & Skärsäter, 2007). Tidigare forskning visar även att målsättningen att 

stärka och stödja en patient är grunden i en vårdrelation (Dahlberg & Segersten, 2013). 

Enligt resultatet kan samtalshjälp upplevas såväl positivt som negativt och att 

ansträngningen att ta sig dit kan fördjupa depressionen. En reflektion är att vårdpersonal 

behöver beakta djupet av depressionen för att utvärdera om samtalshjälp hjälper eller 

fördjupar patientens depression. Det beskrivs även i resultatet att det var viktigt att 

samtalsformen och personkemin med psykiatrikern måste passa informanten för att kunna 

leda till en väg ur depressionen. Informanterna i föreliggande studie upplever att när de är 

för djupt nere i depressionen försämras den av att de fortsätter med sina vardagsrutiner som 

till exempel att motionera och läsa. En reflektion är att sjukvårdspersonal behöver kunna 

informera patienter om strategier för att kunna vänta ut depressionen. Enligt forskning kan 

lidande minska genom att patienten är tapper och har mod att möta livets prövningar 

(Eriksson, 1994). Det framkommer i en studie att olika sjuksköterskor bemöter patienterna 

på olika sätt. Sjuksköterskorna beskriver också att det är viktigt att bygga upp en relation 

med patienten och att ett förtroende för vården är en utgångspunkt (Wadell, & Skärsäter, 

2007). Ytterligare forskning belyser att i en vårdrelation ska sjuksköterskan vara medvetet 

närvarande, följsam och öppen (Dahlberg & Segersten, 2013). Det finns flera olika sorters 

behandlingsformer av psykoterapi och personcentrerad rådgivning (Skärsäter, 2014).  KBT 
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i grupp ökar positiva känslor och minskar negativa tankar och symptom (Forsyth McNally 

et al., 2010). Resultatet tyder på att känslan av ensamhet kan minskas genom att den 

drabbade pratar med andra personer som själva upplevt sjukdomen.  

Forskning har kommit fram till att en personcentrerad omvårdnad innebär att 

sjukvårdspersonalen ger stöd som till exempel att vara öppen, lyssna och läsa av patienten. 

Det är viktigt att skapa en vårdande relation då respektfullhet, empati, följsamhet, öppenhet 

och medveten närvaro inför patientens livssammanhang krävs (Allan & Dixon, 2009; 

Dahlberg, 2014; Dahlberg & Segersten, 2013). Sjukvårdspersonal anser det vara viktigt att 

skapa en god vårdrelation genom att patienten får träffa samma personal regelbundet, att 

personalen visar empati, har en god kommunikationsförmåga och ett icke dömande 

tillvägagångssätt (Chong, Aslani, & Chen, 2012). Dock upplever vårdpersonalen att de har 

tidsbrist och saknar utbildning i kommunikationen med patienter som har psykiska problem 

(Chong et al., 2012; Wadell, & Skärsäter, 2007). Resultatet beskriver att informanterna inte 

känner sig sedda som en helhet av vårdpersonalen, då informanterna upplever att dessa 

enbart ser till den psykiska sjukdomen, något som skapar ett vårdlidande. Annan forskning 

belyser att lidandet kan bli förödande när sjukvårdspersonal visar ett dåligt bemötande 

(Dahlberg & Segersten, 2013). Bristande kunskap hos vårdpersonal och att de inte vidtar 

åtgärder skapar vårdlidande (Eriksson, 1994). Några exempel från resultatet på vårdlidande 

är att vårdpersonalen inte informerar om läkemedelsresistens, inte lyssnar på patienten eller 

handhavandefel. Detta resulterar i att patienten tror sig vara utom hopp och en informant 

valde i denna situation att skriva ut sig och utföra ett suicidförsök. Ytterligare forskning har 

kommit fram till att 70 procent kan bli symptomfria av antidepressiva läkemedel, dock 

återstår 30 procent som inte blir hjälpta (Wasserman, 2003). En reflektion är att vårdpersonal 

behöver informera, lyssna och beakta det patienterna upplever och ge dem förutsättningar 

att delta i sin vård. Tidigare forskning anser att patientens hälsa främjas av att få vara delaktig 

i sin vårdprocess (Dahlberg & Segersten, 2013).  

 

Forskning styrker att informanternas symptom (Skärsäter, 2014; Skärsäter et al., 2006), 

samsjuklighet och missbruksproblem ökar vid depression (Skärsäter, 2014; Socialstyrelsen, 

2010; Socialstyrelsen, 2012; Wasserman, 2003). Risken för suicidtankar, suicidförsök och 

genomförda suicid ökar vid depression (Socialstyrelsen, 2010; WHO, 2016a). 

Sjuksköterskor förvånas över deprimerades självdestruktiva beteende och upplever att 

deprimerade patienter har stor risk för att begå suicid (Wadell, & Skärsäter, 2007). Resultatet 

visar att de flesta informanterna hade suicidtankar. Informanternas symptom är att inte klara 

av vardagssituationer, kraftlöshet samt förändrad aptit och sexuell lust. Samsjuklighet med 

ett annat sjukdomstillstånd som ångest, fysisk och psykisk smärtproblematik, 

hjärtklappningar och alkoholmissbruk som självmedicinering är vanligt förekommande. 

Annan forskning belyser att depression kan ge ett lidande som gör fysiskt ont (Skärsäter, 

2014) och att sjukdomslidande är kopplat till kroppslig smärta (Eriksson, 1994). Vidare 

betonar resultatet alkoholens betydelse för att lindra symptomen på depression och att inget 

receptbelagt läkemedel är lika effektivt. Flera informanter blir alkoholister efter att ha 

självmedicinerat. Tidigare forskning bekräftar att självmedicinering förekommer ofta 

(Skärsäter, 2014; Socialstyrelsen, 2010; Wasserman, 2003) och att alkohol ger en tillfällig 

effekt, dock blir symtomen starkare när patienten blir nykter och hen behöver därför dricka 

ännu mer (Wasserman, 2003). Sjuksköterskor upplever att patienter förnekar sitt 
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alkoholmissbruk. De anser att det är viktigt att patienten får insikt av att ha ett 

alkoholproblem och att motivera denne till att sluta dricka och att fortsätta sin behandling. 

Dock finns det sjuksköterskor som inte vågar prata om alkoholvanor för att det kan skada 

vårdrelationen. Dessutom finns det en delad uppfattning bland sjuksköterskor om när 

alkoholkonsumtionen är ett problem för de deprimerade patienterna (Wadell, & Skärsäter, 

2007).  Resultatet tyder på att fysisk smärta kan lindra depressionens psykiska smärta 

tillfälligt. En artikel bekräftar att samsjuklighet förekommer, som till exempel depression 

och självskadebeteende med suicidtankar, framförallt hos flickor i tonåren och att dessa 

patienter behöver psykiatrisk vård (Laukkanen, Rissanen, Tolmunen, Kylmä, & Hintikka, 

2013). En annan studie beskriver också att depression ökar risken för självskadebeteende 

tillsammans med drogmissbruk (Moller, Tait, & Byrne, 2013). I resultatet framkommer att 

samsjuklighet med kroppsliga sjukdomar förekommer vilket feldiagnostiseras som 

biverkningar när vårdpersonalen inte ser informanten som en helhet. Ytterligare forskning 

belyser att samsjuklighet är komplicerat och behöver tas hänsyn till för att bedöma patientens 

sjukdomsbild och vårdbehov (Socialstyrelsen, 2010). Fysisk smärta ska bemötas med aktivt 

lyssnande, förståelse och inte pratas bort (Skärsäter, 2014). 

 

Informanternas förförståelse i föreliggande studie inför ECT är otäcka filmscener från 

Hollywood. Trots muntlig och skriftlig information från sjukvårdspersonal är informanterna 

rädda för att hjärnan ska ”kokas” och för att få biverkningar såsom minnesförlust. De 

informanter som prövar ECT kan tänka sig att göra om behandlingen om det skulle behövas 

vid en ny episod av depression trots att behandlingen inte hjälpte alla informanterna. Två 

artiklar styrker informanternas upplevelse av att informationen är bristfällig och de uttrycker 

rädsla för behandling och biverkningar såsom minnesluckor (Ejaredar & Hagen, 2014; 

Rajagopal, Chakrabarti, Grover och Khehra, 2012). Informanters upplevelse av att ECT är 

positivt styrks av Rajagopal et al., (2012) i motsats till den negativa upplevelse som beskrivs 

av Ejaredar och Hagen (2014). Forskning bekräftar att biverkningar som försämrat 

korttidsminne är dokumenterat (Wasserman, 2003). En reflektion är att sjukvårdspersonal 

behöver informera patienter och närstående för att påverka deras förförståelse inför en ECT 

behandling. 

 

Att leva med depression belyses i resultatet som att de flesta informanter har 

depressionssymptom som återkommer efter att informanterna har tillfrisknat. Tidigare 

forskning redovisar att vården inte har som ambition att få patienten helt frisk trots att det 

finns behandlingsmetoder som skulle kunna göra patienterna helt återställda (SBU, 2004). 

Dock beskriver Socialstyrelsen att behandlingsmålet för egentlig depression är att patienten 

ska bli helt frisk, utan varken fysiska eller psykiska symptom kvar och att patienten ska 

kunna förebygga en ny depression (Socialstyrelsen, 2010). En reflektion är att vården skulle 

behöva utvecklas så att patienter ska kunna bli helt återställda.  

 

Informanterna i föreliggande studie upplever bristande förståelse från både 

sjukvårdspersonal och omgivning på grund av att de har sjukdomssymptom som känns men 

inte syns. En reflektion är att vårdpersonal behöver ha ett helhetsperspektiv på patienten för 

att se både den fysiska och psykiska hälsan. Depression är fortfarande idag en sjukdom som 

inte belyses. Eftersom sjukdomen inte syns förstår inte allmänheten och sjukvården hur det 

är att leva med depression trots att tidigare forskning visar att minst 50 procent av kvinnorna 

och 20 procent av männen någon gång kommer att drabbas (Skärsäter, 2014). 
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Vårdpersonalen i studien av Chong, Aslani och Chen (2012) upplever att omgivningens 

uppfattning om att depression handlar om att patienten inte kan hantera sina problem och att 

patienten är svag, något som överensstämmer med denna studies resultat. Vidare upplever 

vårdpersonalen att patienterna har egna förutfattade meningar om sjukdomen och att detta 

påverkar behandlingen negativt, något som informanterna i föreliggande studie inte 

beskriver. 

 

Det är viktigt att belysa anhörigperspektivet därför att närstående behöver stöd för att behålla 

sin egen hälsa och kunna vara ett stöd för patienten (Skärsäter, 2014). Vårdpersonalen 

tydliggör att stödet från närstående är viktigt och att de behöver utbildning om patientens 

behandlingar (Chong, Aslani, & Chen, 2012). Resultatet visar att stöd från närstående och 

vänner som förstår informantens situation och som hen kan prata med är mycket viktigt. 

Dock finns en rädsla hos informanterna att omgivningen inte ska orka med. Forskning 

bekräftar att människor längtar efter och söker meningsfullhet och sammanhang (Dahlberg 

& Segersten, 2013). En paradox som kommer till uttryck i resultatet är att informanterna 

längtar och vill ha stöd och sällskap från vänner och närstående men väljer att hålla sig borta 

för att kraftansträngningen är för stor. När informanterna får besök tycker de att det är jobbigt 

att hålla upp en fasad genom att ljuga, dölja sitt tillstånd och de önskar att de ska bli lämnade 

ensamma igen men omgivningen kan trösta genom att bara vara närvarande och tysta. En 

reflektion är att det är viktigt att närstående är medvetna om dessa känslor och hur de kan 

trösta för att kunna stödja patienten på bästa sätt. Tidigare forskning styrker att patienter med 

depression tar avstånd från vänner och närstående, vilket leder till att de endast har ett fåtal 

meningsfulla relationer (Allan & Dixon, 2013). Enligt resultatet visar omgivningen bristande 

stöd och förståelse inför depressionen som sjukdom på grund av en felaktig uppfattning om 

att informanten skulle vara psykiskt svag eller ha gett upp för negativa känslor. 

Vårdpersonalens uppfattning styrker patientens upplevelse av hur omgivningen har en 

felaktig uppfattning om depression (Chong, Aslani, & Chen, 2012). Forskning beskriver 

även att om anhöriga fick adekvat information om depression, utbildning i hur de ska förhålla 

sig till patienten och känslomässigt stöd av sjukvårdspersonal (Radfar et al., 2014; 

Skundberg-Kletthagen et al., 2014; Skärsäter, 2014) skulle återfallen minska. Dessutom 

skulle tidsintervallerna mellan sjukdomsepisoderna öka (Skärsäter, 2014) samt 

behandlingslängden inom sjukvården minska, vilket skulle sänka sjukvårdskostnaderna 

(Chien, et al., 2012). Dessutom främjas närståendes hälsa och deras lidande minskas (Radfar 

et al., 2014; Skundberg-Kletthagen et al., 2014). 

Konklusion 

Denna självbiografistudie bidrar med kunskaper om att depression kan vara så djup att 

patientens ansträngning att ta sig ur depressionen endast fördjupar depressionen. 

Personkemin mellan vårdpersonal och patient måste fungera liksom formen av samtalshjälp. 

För att minska bristande kunskap om hur det är att leva med depression och felaktiga 

antaganden av vårdpersonal, omgivning och patient behövs mer information och utbildning 

om sjukdomen. När ECT blir aktuellt behövs information om vad ECT är och hur det går till 

för att minska upplevelsen av skräck inför behandlingen. Det är viktigt att närstående får 

stöd och utbildning från sjukvården för att kunna finnas till för patienten. Det är 

anmärkningsvärt att behandlingsmålet för depression är att patienten ska bli helt frisk men 

att sjukvården inte uppfyller detta mål. 
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Sjukvårdspersonal behöver få kunskap om att en depression kan vara så djup att 

egenvårdsråd kan utveckla en ännu djupare depression. Vårdpersonal behöver även kunskap 

om att en god personkemi mellan vårdpersonal och patient är en förutsättning för att kunna 

hjälpa patienten samt att olika samtalsbehandlingar inte hjälper alla patienter utan behöver 

anpassas efter patienten. Sjukvårdspersonal behöver utbildas i hur depression ter sig, och hur 

de ska bemöta deprimerade patienter eftersom de påträffas överallt i vårdkedjan. Vidare är 

det viktigt att sjukvårdspersonal informeras om läkemedelsresistens vid depression. Förslag 

på fortsatt forskning är att undersöka hur depressionens djup påverkar patienten liksom hur 

egenvårdstrategier upplevs. Andra förslag till fortsatt forskning är att finna alternativa och 

bättre behandlingsmetoder så att fler deprimerade patienter kan bli helt återställda. 
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Bilaga 1. Beskrivning av datainsamlingen 

 

  

Datum Databas Sökord och 
begränsning 

Träffar Lästa samman-
fattningar 

Utvalda  

2016-
11-17 

Adlibris depression* 

svenska 

41 41 En väg tillbaka: nytt livsmod 

efter åtta år i depression och 

ångest  

2016-
11-17 

Adlibris Passera 

denna natt 

1 1 Passera denna natt 

2016-
11-17 

Adlibris Too fast for 

love. 

 

1 1 Too fast for love. 

 

2016-
12-12 

Högskolan i 

Skövdes 

bibliotek 

självbiografi 

depression 

4 4 Att nudda vid botten: en 

personlig berättelse om 

depression 

 

Hur jag dog: och fick klart 

för mig hur allt hänger ihop 

 

Underströmmar 

 

En väg tillbaka: nytt livsmod 

efter åtta år i depression och 

ångest 

2016-
11-21 

Lidköpings 

Stadsbibliotek 

biografi* 

depression* 

6 6 Att nudda vid botten: en 

personlig berättelse om 

depression 

 

Skäl att fortsätta leva 

http://webbopac.lidkoping.se/opac/show_holdings.aspx?bokid=102939&wichpage=1&NumberOfHits=6&Paging=True&RadioDisplayResult=1&host_nr=
http://webbopac.lidkoping.se/opac/show_holdings.aspx?bokid=102939&wichpage=1&NumberOfHits=6&Paging=True&RadioDisplayResult=1&host_nr=
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http://webbopac.lidkoping.se/opac/show_holdings.aspx?bokid=102939&wichpage=1&NumberOfHits=6&Paging=True&RadioDisplayResult=1&host_nr=


 

 

Bilaga 2. Självbiografi förteckning 

”Att nudda vid botten: en personlig berättelse om depression” är skriven av Sally Brampton 

(2009) som var ungefär 45 år när hon drabbades av svår depression. Författaren kommer från 

Storbritannien och skildrar hur hon levde med en svår depression i fyra år. Sally är chefredaktör 

på en tidning, journalist, författare och ensamstående mamma till en dotter som var nio år när 

depressionen började. Författaren har en recidiverande depression som hon oftast hinner 

avbryta innan den bryter ut med full kraft. 

 

”Hur jag dog: och fick klart för mig hur allt hänger ihop” är skriven av Niklas Ekdal (2016) 

som var 50 år när han drabbades av depression och försökte begå självmord. Författaren är en 

framgångsrik journalist som har en nära relation till sin familj som han älskar och många 

vänner. 

”Skäl att fortsätta leva” är skriven av Matt Haig (2016) som var 24 år när han drabbades av 

depression. På grund av sin depression blev Matt, från Storbritannien, författare och han berättar 

i boken om hur han gick från kraftig ångest och depression till att finna livslust igen. Författaren 

har en recidiverande depression som han motverkar på olika sätt. 

”Too fast for love” är skriven av Jonas Inde och Martin Kellerman (2004). Martin har illustrerat 

och Jonas var 36 år när han skrev boken. Författaren beskriver en roadtrip i USA där författaren 

kämpar mot sin depression. Enligt recensionen kan läsaren som upplevt depression känna igen 

sig i denna bok. Författaren har en dystymi, tvångshandlingar och tvångstankar. 

”Passera denna natt” är skriven av Johan Kinde (2014). Författaren är en musiker som var 44 

år när han drabbades av svår depression som utlöstes efter att flickvännen gjorde slut genom att 

en viss händelse återspelas i hans huvud gång på gång. Författaren har även hypomani, alkohol- 

och sexmissbruk. 

”Underströmmar” är skriven av Martha Manning (1999) som var 37 år när hon drabbades av 

depression. Depressionen fördjupas trots olika behandlingar för författaren som är en 

framgångsrik terapeut och har familj. Blir botad av elektrokonvulsiv behandling. 

”En väg tillbaka: nytt livsmod efter åtta år i depression och ångest” är skriven av Christer 

Olsson (2011). Författaren är en psykolog som har en aktiv tillvaro med familj, barn, barnbarn 

och vänner och en stark kristen tro. Författaren har en recidiverande depression. 

  

http://webbopac.lidkoping.se/opac/show_holdings.aspx?bokid=102939&wichpage=1&NumberOfHits=6&Paging=True&RadioDisplayResult=1&host_nr=


 

 

Bilaga 3. Exempel på analysprocessen 

Meningar och citat Meningsenighet Innebördsteman 

”Under min djupaste 

depression hade jag känt 

mig fastlåst. Det kändes 

som om jag hade gått ner 

mig i kvicksand”   

Känt mig fastlåst och gått 

ner mig i kvicksand. 

Att förlora fotfästet. 

”Familjen är en flock 

änglar som cirklar kring 

sjuklägret, tröstande, 

omtänksamma, oroliga. 

Jag försöker att le och 

lovar bättre tider men vill 

egentligen bara vara ifred” 

Familjen är en flock änglar, 

men vill egentligen bara 

vara ifred. 

Att hitta egna sätt att 

hantera depressionen och 

ensamhet. 

”Jag var långt nere i det 

svarta hålet och jag grät. 

Han lyssnade på mig en 

stund utan att säga något. 

Den tystnaden var 

obeskrivligt trösterik” 

Lyssnade utan att säga 

något. Tystnaden var 

trösterik. 

Att uppleva sammanhang 

och stöd respektive icke 

stöd. 

”Det har ingen effekt på 

mig, utom att de gör mig 

så kroppsligt sjuk att jag 

börjar tro att jag ska dö. 

Jag har sådana skakningar 

att jag knappt kan stå” 

Ingen effekt, biverkningar 

gör mig kroppsligt sjuk 

istället. 

Att ta emot vård kan 

upplevas både positivt och 

negativt.  
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