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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Depression är en allvarlig sjukdom och en av våra vanligaste folksjukdomar. 

Den är mångfasetterad och upplevs olika hos alla individer. Sjukdomen påverkar känslor, 

tankar och förmågan till vardagliga aktiviteter. Sjukdomen är stigmatiserad i samhället, där 

okunskap råder kring symtom och upplevelser. Okunskap medför ett stort lidande för den 

drabbade individen och risk för förlängd vårdtid eller fel diagnos finns. Syfte: Syftet är att 

belysa upplevelsen av att leva med depression. Metod: Kvalitativ metod med en analys av 

narrativer för analysering av fem självbiografier. Resultat: Upplevelser av depression delas 

in i olika kategorier som återspeglar upplevelser beroende på vart i depressionen individen 

befinner sig. ”Vägen ner i djupet” skildrar början på depressionen, där kognitiva processer 

och funktioner försämras. ”Att hamna på botten” skildrar det mörkaste av depressionen där 

ångest, panikattacker och tankar kring suicid infinner sig. Slutligen skildrar ”Vägen tillbaka 

till hälsa” återvändandet till hälsa och tillfrisknandet. Konklusion: Depression orsakar ett 

stort lidande hos den drabbade och tankar, känslor och handlingar är svåra att kontrollera. 

De starka känslor som depressionen bär med sig begränsar individen i vardagen och kan leda 

till social isolering. För att tillfriskna från depression krävs rätt behandling och acceptans för 

sjukdomen. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Depression is a serious illness and one of our most common diseases. It is 

multi-faceted and is experienced differently in all individuals. The disease affects feelings, 

thoughts and the ability for everyday activities. The disease is stigmatized in our society, 

where ignorance occurs around symptoms and experiences. Ignorance results in a great deal 

of suffering for the affected individual and a risk of prolonged care time or wrong diagnosis 

can occur. Aim: The purpose is to illuminate the experience of living with depression. 

Method: Qualitative method with an analysis of narratives to analyze five autobiographies. 

Result: Experiences of depression are divided into different categories that reflect 

experiences depending on where in the depression the individual is situated. “The Way 

Down the Depth” depicts the beginning of the depression, where cognitive processes and 

functions deteriorate. The "To end up at the Bottom" depicts the darkest of the depression 

where anxiety, panic attacks and thoughts of suicide occur. Eventually, "The Way Back to 

Health" depicts the return to the light of depression and recovery. Concluison: Depression 

causes a great deal of suffering to the affected person where thoughts, feelings and actions 

are difficult to control. The strong emotions that the depression carries, restrict the individual 

in everyday life and can lead to social isolation. To recover from depression, proper 

treatment and acceptance of the disease is required.  
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INLEDNING 

Depression är en av de vanligaste förekommande sjukdomarna idag men trots detta är den 

både underdiagnostiserad och underbehandlad. Det sker en stor underdiagnostisering av 

patienter som söker vård inom primärvården där uppemot hälften av alla som lider av en 

depression inte får rätt diagnos eller behandling (Skärsäter, 2014). Individer i Sverige som 

anger att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande har enligt Folkhälsomyndigheten ökat. 

Psykisk ohälsa antas också vara det enskilt största hotet mot folkhälsan i Europa 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). 

BAKGRUND 

Hälsa 

World Health Organisation har sedan 1946 definierat begreppet hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Organisationen beskriver dessutom 

hälsa som en resurs till att leva ett fullständigt liv. Hälsa är ett tillstånd som kan uppnås 

oberoende av sjukdom, vilket innebär att sjukdomen inte avgör om individen upplever hälsa 

eller inte (Word health organisation, 1946). Begreppet hälsa kan ses som en balans mellan 

individen och miljön samt som en sammanhållning mellan kropp och själ. Upplevelsen av 

hälsa är individuellt och subjektivt, upplevelsen kan förändras över tid. Att uppleva hälsa är 

att vara i ett tillstånd av välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Psykisk och fysisk hälsa är två olika hälsotyper. Ändå är det viktigt att närma sig psykisk 

och fysisk hälsa som en helhet snarare än olika hälsotyper. Den grekiske filosofen Platon 

påpekade att ”ett friskt sinne i en frisk kropp” kan uppnås hos en individ genom etablering 

av inre harmoni, fysisk harmoni och harmoni med den sociala miljön. Läkekonstens fader, 

Hippokrates upplyste hälsa i samband med miljöfaktorer och livsstil. Det var Hippokrates 

som skapade begreppet ”positiv hälsa” och menade att det vi idag betraktar som genetik, 

kost och motion är de faktorer som påverkar hälsan. Hippokrates var övertygad om att äta 

rätt kost och att vara fysiskt aktiv var avgörande för hälsan (Svalastog, Donev, Kristoffersen 

& Gjakovic, 2017). 

Depression 

 

Det är svårare att definiera psykisk hälsa än fysisk hälsa då diagnosen i många fall beror på 

individens uppfattning om sin upplevelse. Depression kan drabba vem som helst, både 

kvinnor och män i alla åldrar. Risken att insjukna är stor och kan, enligt forskning, ha flera  

utlösande faktorer. De av faktorer som orsakar depression kan vara kemin som finns i 

hjärnan, våra hormoner samt de gener vi bär på (Brody, Pratt & Hughes, 2018). Enligt svensk 

nationell statistik anges att en femtedel av svenska medborgare någon gång i livet 

diagnosticerats med depression (Folkhälsomyndigheten, 2018). I USA är medianåldern för 
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insjuknande i depression 32,5 års ålder där förekomsten av vuxna med en depression är högst 

bland individer mellan ålder 18 och 25 år. Undersökningen för USA visar att prevalensen 

mellan män och kvinnor är ganska konsekvent, ändå skiljer sig antalet något mellan könen 

där kvinnor leder i antal. Att förekomsten är något större bland kvinnor kan tänkas vara 

kopplade till faktorer som hormoner, livsvillkor och stress (Brody, Pratt & Hughes, 2018). 

Enligt World Health Organization (2015) har runt 300 miljoner människor runt om i världen 

en depression. Depression kan leda till en rad emotionella och fysiska problem som påverkar 

individens förmåga att fungera i vardagen (Solnek & Seiter, 2002; Skärsäter, 2014). 

 

Det finns både genetiska komponenter och miljöfaktorer som påverkar ett utlösande av 

depression hos en person. Den genetiska komponenten visar sig vara runt 37 %, som funnits 

i studier gjorda på tvillingar. Den genetiska ärftligheten är endast en underliggande faktor 

för att en depression utvecklas där miljöfaktorer spelar en större roll i utlösandet. Risken för 

att utveckla en depression ökar med den genetiska sårbarheten men miljön är ändå avgörande 

(Lohoff, 2010; Mullins & Lewis, 2017; Solnek & Seiter, 2002; Zhang et al., 2019). 

 

Klinisk Depression 

 

Depression är en vanlig men allvarlig sjukdom som påverkar känslor, tankar, beteendet och 

ens handlande. Depressionen orsakar bland annat känslor av nedstämdhet, pessimistiska 

tankar och ett minskat intresse för nästan allt. Personer med depression kan uppleva en 

förlust av initiativförmågan och den kreativa förmågan. De kan också uppleva en känsla av 

att vilja göra saker men saknar förmågan att faktiskt genomföra det (Ahlström, Skärsäter & 

Danielsson, 2009). 

 

För att få den kliniska diagnosen depression, undersöks patienten både fysiskt och psykiskt 

för att främst utesluta kroppsliga orsaker till symtomen eller andra differentialdiagnoser 

(Shimodera, Kawamura & Furukawa, 2012). Sjukdomar som kan likna depression och 

orsaka likartade symtom kan bland annat vara Cerebrovaskulära sjukdomar, tumörer, 

infektioner, endokrinologiska sjukdomar eller brist på väsentliga vitaminer. Det som också 

behöver bedömas vid diagnostisering av depression är förekomsten av andra psykiatriska 

sjukdomar, då det kan finnas en samsjuklighet mellan dem eller ligga till grund för 

depressionen. Dessa kan vara ångestsjukdomar, neuropsykiatriska funktionshinder som 

attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), autism, bipolär sjukdom, 

personlighetsstörningar, psykoser och demenssjukdomar (Solnek & Seiter, 2002).  

 

Depression kan variera från en mild depression till en svår depression och det är viktigt att 

identifiera vilken sorts depression det rör sig om. Den vanligaste formen av depression är en 

”egentlig depression” och den delas in i; lätt depression, måttlig depression och svår 

depression. När somatiska sjukdomar eliminerats som orsak till de depressiva symtomen och 

andra psykiatriska diagnoser har övervägts krävs det att vissa kriterier för depression 

uppfylls för att säkerställa diagnosen egentlig depression. 

 

Karaktäristiska symtom 
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En ”egentlig depression” är den kliniska diagnos som förvärvas, om kriterier för diagnosen 

uppfylls. Det första kriteriet som ligger till grund för en egentlig depression är en generellt 

minskad grundstämning. Den minskade grundstämningen ska infinna sig dagligen, under en 

tid på minst två veckor för att anses som en kriterie. Tillsammans med den minskade 

grundstämningen skall minst fem andra symtom infinna sig under samma tidsförlopp, för att 

diagnosen ”egentlig depression” ska kunna anslås (American Psychiatric Association, 2013; 

Solnek & Seiter, 2002; WHO, 2015). Dessa symtom är; 

 

• Minskad grundstämning 

• Förlust eller förminskad glädje 

• Nedsatt Aptit, viktförändring 

• Sömnstörning 

• Psykomotorisk störning 

• Energilöshet  

• Försämrad tankeförmåga och koncentration 

• Känsla av värdelöshet, skuldkänslor 

• Suicidtankar  

 

Behandling 

Behandlingen för depression är i grunden enhetlig för alla typer. Däremot svarar individer 

olika på olika behandlingar. För att behandla depression kombineras oftast psykologisk 

behandling med farmakologisk behandling, där preparat som selektiva 

serotoninupptagshämmare (SSRI), serotonin och noradrenalinupptagshämare (SNRI), 

tricykliska antidepressiva (TCA) och MAO-hämmare är de vanligaste farmakologiska 

preparaten som används. Läkemedel kombineras oftast med psykoterapi i form av kognitiv 

beteendeterapi (KBT), stödsamtal, gruppterapi och andra alternativ som finns (Carta et al., 

2012; Solnek & Seiter, 2002). Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en elbehandling som innebär 

att en svag elektrisk ström stimulerar hjärnan och övervägs som alternativ när patienten inte 

svarar på annan typ av behandling. Elektrokonvulsiv terapi lindrar oftast en svår depression 

(Solnek & Seiter, 2002). 

Motivation och vilja till fysisk aktivitet kan vara en utmaning för patienter med depression, 

ändå visar det på positiva hälsoeffekter och en minskning av depressiva symtom när det väl 

utförs (Machaczek et al., 2018). Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för depression 

och fungerar dessutom som komplettering till vanliga behandlingsmetoder för depression 

(Hallgren et al., 2018). Fysisk aktivitet i kombination med antidepressiva läkemedel eller 

fysisk aktivitet i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) hos patienter med 

depression visar på en bättre behandlingseffekt än behandlingsmetoderna utan fysisk 

aktivitet inblandat (Hallgren et al., 2016). 
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Sjuksköterskans roll vid depression 

 

I vården är det viktigt att sjuksköterskan tar del av patientens livsvärld och har 

livsvärldsperspektivet som grund vid mötet med patienten. Genom att förhålla sig till 

patientens livsvärld bekräftas patientens komplexa verklighet och upplevelse av tillvaron 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Livsvärlden kan spegla 

patientens behov av vård, förväntningar och upplevelser (Dahlberg, Todres & Galvin, 2009; 

Ekebergh, 2015). Att få en diagnos eller bli sjuk kan innebära att patienten måste omvärdera 

sina tankar, handlingar och göra en förändring i sin vardag (Ekebergh, 2015; Skärsäter & 

William 2006). 

 

Personcentrerad vård innebär att hela människan synliggörs, både existentiella och andliga 

behov tillgodoses i lika hög utsträckning som fysiska. Att ha ett personcentrerat synsätt 

innebär också att patientens personliga kunskap och insikt om sin sjukdom är lika viktig som 

det professionella perspektivet. Patientens upplevelse av sitt tillstånd eller sin sjukdom ska 

respekteras och bekräftas (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Personer som drabbas av depression befinner sig i en utsatt situation där symtomen som är 

typiska för sjukdomen kan minska personens förmåga till att formulera sina behov, fatta 

beslut och tillgodogöra sig information. Detta lyfter fram vikten av en personcentrerad vård 

och en medvetenhet om svårigheterna patienterna har samt vilken nivå patienten för tillfället 

befinner sig på (Skärsäter, 2014). Patientens sjukdom skall tas på allvar, de individuella 

behoven skall uppmärksammas och patienten skall stöttas av sjuksköterskan (Skärsäter & 

William 2006).  

 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor skrivs det att sjuksköterskor tillsammans med 

patienter och närstående skall arbeta för att ge varje patient en personcentrerad vård med 

hänsyn till den enskildes unika behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vikten av en 

individanpassad vård hos patienter som lider av depression stärks av Skärsäter och Willman 

(2006) som skriver att tillfrisknandet hos patienter ökar när sjuksköterskorna ser patienterna 

som en helhet med unika behov samt när de sätter sig in i patienternas livssammanhang.  

 

Patienter med depressionssjukdomar har ofta utdragna sjukdomsförlopp som stäcker sig över 

en lång tid. För att kunna fortsätta kampen mot depression i tider som det även känns svårt 

krävs det engagerad och motiverad personal i vården som innehar rätt kompetens. I 

vårdandet av patienter med depression är tilliten till sjuksköterskan viktig. Det är viktigt för 

patienten att få hjälp med stöd, motivation till förändring och hänvisning till rätt hjälp av 

sjuksköterskan i vården (Skärsäter, 2014). 

 

Livsvärldsteorin  

 

Livsvärldsteorin valdes som omvårdnadsteori i arbetet, då syftet var att beskriva upplevelser 

av att leva med depression. Hälsa, välbefinnande, sjukdom och lidande är delar som 

livsvärlden består utav (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden är ett centralt begrepp som 

symboliserar människors enskilda, subjektiva upplevelser och uppfattning, människans 
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omgivning och dennes verklighet. Teorin om livsvärlden infördes av Husserl och sätter sin 

prägel på både fenomenologin och hermeneutiken i kvalitativa forskningsansatser. Teorin 

går ut på att skilja mellan människans subjektiva uppfattning av världen och den objektiva 

uppfattningen av världen som alla människor har gemensamt. Dahlberg (2006) och 

Ekebergh (2015) skriver om teoretikern Husserl, som menar att vår livsvärld utgörs av våra 

minnen, vår vardag och våra förväntningar kring framtiden. Livsvärldsteorin om livsvärlden 

innebär att världen analyseras, förstås och beskrivs på sättet den upplevs av individen 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Lidandet som upplevs är både 

fysiskt och psykiskt och orsakas av både smärta, skuld och förnedring. Att ha en psykisk 

eller fysisk sjukdom kan innebära ett stort lidande för individen (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

PROBLEMFORMULERING 

Psykisk ohälsa är ett stort problem världen över, där depression är bland det vanligaste 

förekommande. Detta ställer höga krav på sjukvården för att kunna möta denna patientgrupp, 

där personcentrerad vård är av vikt. Idag räknar man att ungefär en tredjedel av befolkningen 

någon gång under sin livstid kommer drabbas av en depression. Trots denna medvetenhet 

får endast hälften av de drabbade rätt vård. En anledning till denna underdiagnostik kan vara 

avsaknaden av kunskap om de symtom och tecken vilka depression kan yttra sig som. 

Okunskap medför ett stort lidande för den drabbade individen och risk för förlängd vårdtid 

eller fel diagnos finns. Sjuksköterskor kan, oavsett arbetsplats, vara den första kontakten en 

drabbad har med sjukvården. Det är av största vikt att som sjuksköterska kunna känna igen 

tecken och ge rätt omvårdnad till patienter med en depressionsdiagnos. 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa upplevelsen av att leva med depression.  
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METOD  

En kvalitativ metod har bedömts vara lämplig att använda eftersom syftet är att belysa 

upplevelsen av att leva med depression. Med hjälp av en analysmetod för narrativer granskas 

självbiografierna. För att texten ska kunna analyseras, bryts den ner i mindre delar som 

skapar kategorier som beskriver textens helhet (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Utifrån 

analysen kan liknelser mellan olika texter synas och kopplas samman och forma en ny helhet. 

En självbiografi är en berättelse som författaren själv skrivit, där författaren skildrar sina 

upplevelser, sin livsvärld (Dahlborg-Lyckhage, 2017). I detta fall skildras upplevelser av att 

leva med depression. Segesten (2017) lägger vikt på den kunskap som sprids då upplevelser 

av något skildras i skrift. 

 

Urval 

 

Självbiografier som inkluderades är skrivna av män och kvinnor över 18 års ålder, där 

upplevelsen av att leva med depression var i fokus. Även böcker som inte endast handlade 

om depression inkluderas då tillgången till böcker som endast handlade om depression var 

begränsad. Vid val av böcker som handlade om mer än depression, valdes depressionsdelen 

ut för analys. Valet av att inkludera både män och kvinnor syftade till att få ett större 

perspektiv i upplevelsen av depression. Valet av biografier begränsades till tidigast år 2009 

för att minska risken för förändring i samhället och upplevelsen av att leva med depression. 

Språket som biografierna var skrivna på var svenska eller översatta till svenska för att 

underlätta språkförståelsen. Antalet böcker skrivna på svenska var 4 stycken och antalet 

översatta från engelska var 1 stycken. 

 

Datainsamling 

 

Genom att i det svenska nationella bibliotekssystemet Libris söka på sökorden biografi, 

depression samt psykisk ohälsa valdes fem självbiografier ut. Libris databas ansågs lämplig 

då en sökning i Libris innebär att de flesta utgivna böcker som finns på en stor del av alla 

svenska högskole- och universitetsbibliotek söks igenom.  

Se bilaga 1 för sökmatris.  

 

Sammanfattning av självbiografierna: 

 
Johan Kinde (2014): Passera denna natt. Originalspråk: Svenska. 

Boken handlar om musikern Johans liv. Hans uppväxt, karriär och de händelser som leder 

honom ner i en djup depression skildras. En lång rad till synes obetydliga och banala 

händelser som under ett helt liv passerat obemärkt förbi kommer ikapp och påverkar Johan 
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oerhört under en period som kulminerar i att han en kylig höstnatt kontemplerar över 

huruvida han skall ta sitt eget liv.  

 

Christer Olsson (2011): En väg tillbaka Originalspråk: Svenska.  

En erfaren psykolog finner sig en dag sittandes i sin bil, helt oförmögen hindra de mörka 

tankar som väller upp inom honom. Den dagen var startskottet för åratal framöver som 

kommer kantas av ångest och djup depression. I boken får vi följa Christers krokiga resa 

genom sin sjukdom och även tiden efter sjukdomen.   

 

Sally Brampton (2009): Att nudda vid botten. Originalspråk: Engelska.  

Den framgångsrika chefredaktören Sally ignorerade länge sin egens kropp signaler och även 

läkarna när de misstänkte att hon led av en depression. Hon var bara trött och utmattad efter 

en skilsmässa och ett arbetsliv i högt tempo. När hon väl insåg att hon var sjuk hade det 

redan gått så långt att de följande åren kom att kantas av flera självmordsförsök, missbruk 

och en djup ensamhet. 

 

Therese Lindgren (2016): Ibland mår jag inte så bra. Originalspråk: Svenska.  

En utav Sveriges största youtuber berättar om sin kamp mot depression och 

panikångestattacker. Hon vill få omvärlden att förstå hur vanligt det är och hur det kan se ut. 

Hon fördjupar sig i varför hon inte mår bra och skildrar de känslor depressionen anbringar. 

Therese led länge och i ovisshet av panikattacker. I boken berättar hon hur hon kämpade sig 

ur sjukdomen samt hur hon fortfarande måste kämpa för att hantera de vardagssituationer 

som framkallar ångest.  

 

Ann Heberlein (2009): Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Originalspråk: Svenska.   

Ann har skrivit en självbiografi om sin livslånga kamp mot depressionen med flertalet 

självmordsförsök och många timmar vistandes ensam i väntrummen på landets 

psykiatriakutmottagningar. Hon skriver om kampen emot ångesten och nedstämdheten och 

om det som får henne att aldrig ge upp. Hon beskriver sina relationer till anhöriga och hur 

det har påverkat henne, både positivt och negativt.  

 

Analys 

 

Analysarbetet har följt den analys av narrativer som beskrivs av Dahlborg-lyckhage (2017). 

Metoden innebär att analysen sker i tre olika faser. En fas där en bekantskap skapas med 

texten, en fas där analysen sker och en avslutande fas där en ny helhet skapas.  

 

Inledningsvis lästes självbiografierna i sin helhet och läsandet präglades av öppenhet och 

nyfikenhet där fokus låg på att lära känna materialet som en helhet, här gjordes ingen aktiv 

analys av innehållet. Därefter skedde själva analysen, självbiografierna lästes nu med en 

högre grad av reflektion och följsamhet. Här valdes meningsbärande delar av texten ut och 

kodades efter likheter eller skillnader gentemot varandra. Dessa fördes sedan samman för att 

bilda kategorier. Dessa kategorier namngavs och beskrevs i korthet. Den sista fasen i 

analysen innebar att en ny helhet skapades utifrån de kategorier som skapats. Textens olika 

delar sammanslogs återigen och bildade ett nytt sätt att beskriva det studerade fenomenet på 

(Dahlborg-lyckhage, 2017). Självbiografierna har delats upp mellan författarna under 
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läsningen, därefter skedde en gemensam diskussion kring innehållet innan den slutliga 

analysen gjordes. Under analysen har endast innehåll i självbiografierna som svarar på 

studiens syfte analyserats, övrigt innehåll har exkluderats. 

 

Etiska överväganden 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) måste alla åtgärder för att skydda deltagarnas 

privatliv och personuppgifter vidtas. Eftersom de i studien ingående självbiografierna är 

publicerade offentligt och ämnade för allmänheten anses detta kravet uppfyllt då författarna 

av biografierna själva har valt eller inte valt att avslöja information som kan härleda till 

specifika personer. Enligt samtyckeskravet i Helsingforsdeklarationen (2013) skall 

informerat samtycke från deltagare i en forskningsstudie inhämtas. Risken för 

samtyckesproblematik anses minimerat då författarna har samtyckt till att deras verk 

publiceras samt att det enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) inte behövs samtycke då 

en publicerad skrift anses vara en offentligt publicerad källa.  

 

Förförståelse 

 

Ingen av författarna har någon egen erfarenhet av depression eller har någon närstående som 

drabbats av depression. De har heller inte haft kontinuerlig kontakt med denna 

patientkategori inom yrkeslivet. Det har förvärvats kunskaps om psykisk ohälsa under 

utbildningens gång som kan skapa en viss förförståelse. För att minska påverkan av den egna 

förförståelsen kommer ett öppet synsätt anammas vid läsningen av självbiografierna. Och 

upplevelserna hos de enskilda individerna kommer att återges utan egna tolkningar eller 

värderingar.  
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RESULTAT  

 

 

Samtliga författare är högpresterande och framgångsrika individer inom sina respektive 

områden. Utåt sett är de drivna och målmedvetna individer (Brampton, 2009; Heberlein, 

2009; Kinde, 2014; Lindgren, 2016; Olsson, 2011). Depressionen är i vissa fall svår att 

identifiera och tar oftast lång tid att diagnosticera (Kinde, 2014; Lindgren, 2016), medans 

den hos andra har vart en följeslagare under en längre tid i livet (Heberlein, 2009; Olsson, 

2011). Varningstecken som närvarat månader innan depressionen har inte alltid 

uppmärksammats (Kinde, 2014; Lindgren, 2016; Olsson, 2011). Där varningstecken har 

uppmärksammats innan insjuknandet, har dessa ignorerats eller avfärdats som oviktiga och 

naturliga av de drabbade. Skuld och skam var vanligt förekommande då flera inte kände att 

de hade rätt till att må dåligt, då de i övrigt hade ett bra liv med en god hälsa, vänner och 

karriär (Heberlein, 2009; Olsson, 2011). Det finns en skam över att vara sjuk, annorlunda 

och en börda för närstående och familj (Heberlein, 2009; Lindgren, 2016). 

 

Se figur 1 nedan för presentation av resultatets huvudkategorier tillsammans med dess 

ingående underkategorier.  

 

 
 

Figur 1: Presentation av resultatets huvudkategorier samt underkategorier. 
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Vägen ner i djupet 

 
Under denna kategori skildras den inledande fasen av sjukdomens gång, där de drabbade 

beskriver hur upplevelserna är under den första tiden med sjukdomen kort efter diagnos.   

Alienation 

 

Att leva med depression uppfattas omtumlande, där ensamhet och känslan av främlingskap 

dominerar. Två av författarna till självbiografierna beskrev depressionen som den mest 

isolerade platsen på jorden. En sjukdom som kan karaktäriseras som ett utanförskap 

(Brampton, 2009; Olsson, 2011). Känslor av hopplöshet, meningslöshet, oduglighet och 

skuld är begrepp som flera av författarna till biografierna använder sig utav i beskrivningen 

av sina upplevelser. De känner att hela världen har rasat samman och sluter sig kring en 

(Brampton, 2009; Heberlein, 2009; Kinde, 2014; Lindgren, 2016). Två av författarna nämner 

Gud i sina biografier och är förskjunkna i tankar om varför Gud tillåter dem leva i ett sådant 

mörker som depression. De beskriver känslan av att livet är outhärligt, som ett psykiskt 

helvete (Brampton, 2009; Olsson, 2011).  

 

”Depressionstillståndet kan jämföras med att befinna sig på det mest isolerade 

stället på jordklotet.” (Brampton, 2009, s.13). 

 

Förlust av Kontroll  

 

En försämring av kognitiva processer och funktioner är ett faktum hos alla författarna i 

självbiografierna. Att inte kunna koncentrera sig vid läsning av en bok, vid sociala 

konversationer eller vid TV-tittande är några försämringar som nämns (Brampton, 2009; 

Lindgren, 2016, Olsson, 2011). Förutom koncentration försämras minnet, logiken, förnuftet 

och förmågan att tolka fakta eller händelser (Brampton, 2009). Även fysiska besvär såsom 

magproblem, och minskad aptit förekom (Brampton, 2009; Lindgren, 2011). Kontrollen 

över egna tankar beskrivs som svår eller omöjlig och negativa tankar tar lätt över (Olsson, 

2011; Lindgren, 2016). 

 

”Jag vet som psykolog hur stark tankens kraft kan vara och hur lätt den drar med 

sig hela ens känsloliv. Men det hjälper inte.” (Olsson, 2011, s.11). 

 

Kontrollen över känslor, sömn och aptiten är också något som nämns där de beskriver att de 

inte alls kan sova eller att de väldigt ofta sover på dagen på grund av bristande energi 

(Heberlein, 2009; Kinde 2014, Lindgren 2016, Olsson, 2011). Minnet förändras, de positiva 

minnena försvinner och de negativa minnena förstärks (Olsson, 2011). Under depressionens 

gång försämras tolkningen av omvärlden och psyket hamnar i ett dovt mörker. Detta mörker 

beskrivs som en hinna eller en slöja mellan en själv och omvärlden. Förutom de mörka tankar 

som tas upp i biografierna beskrivs också en förminskning av intressen. Det som författarna 

till biografierna tidigare älskat uppges nu som betydelselöst (Brampton, 2009; Heberlein, 

2009; Kinde, 2014; Olsson, 2011). Intresset för sociala aktiviteter minskar, för att sedan 

försvinna helt och leda till social isolering (Kinde, 2014; Lindgren, 2016).  
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”I kampen mot depression tar mörka tankar helt överhanden, oavsett hur ologiska 

de är” (Olsson, 2011, s.42). 

 

Vardagliga sysslor blir en utmaning, en ansträngning och en möda (Kinde, 2014; Lindgren, 

2016; Olsson, 2011). En plågsam oförmåga till att orka göra något. Det som tidigare gjorts 

automatiskt beskrivs som ansträngande, att allt tar emot och leder till handlingsförlamning. 

Minsta lilla syssla som orkas med beskrivs som en bedrift (Brampton, 2009; Olsson, 2011; 

Lindgren, 2016). Ansträngningen att vara den individ som man var innan uppges som en 

svårighet. Att försöka vara den förälder som barnen minns och förväntar sig, eller den vän 

man tidigare vart innan depressionen, uppges vara jobbigt (Brampton, 2009; Lindgren, 

2016).  

 

”Vi kan inte. Det är inte så att vi inte vill. Vi kan helt enkelt inte.” (Brampton, 

2009, s.51).  

 

 

Att hamna på botten 

 
Under denna kategori skildras de drabbades upplevelser av sjukdomen under den tid då 

sjukdomen var som allra värst och måendet som allra sämst.  

Ångest och rädsla  

 

Att leva med depression beskrivs som ett stort mörker. Ett mörker av ångest och 

panikattacker som fysiskt manifesterar de drabbade i biografierna. Den fysiska 

manifestationen av både ångest och panik beskrivs av flera som ett väsen, ett monster eller 

ett odjur som klänger sig fast och tär på dem. De uppger att varelsen tynger och kväver dem 

(Brampton, 2009; Heberlein, 2009). Ångesten beskrivs också som en klump i halsen som 

bara växer och växer, likt känslan av att försöka hålla tillbaka gråten (Brampton, 2009).  

 

”Och monstret finns kvar runt halsen. Det är skarpt som en orm med en tjock, 

muskulös, fjällbeklädd svans, som den lindar varv efter varv runt min hals och drar 

åt…” (Brampton, 2009, s.36). 

 

 

Att inte ha motivation eller kraften till att göra något kan upplevas förstärka ångesten, där 

inaktivitet följs av rastlöshet (Brampton, 2009; Olsson, 2011; Lindgren, 2016). Att vanka av 

och an vid rastlöshet upplevs ibland hjälpa (Olsson, 2011). Känslor av hopplöshet, 

oduglighet och skuld dominerar tillvaron och allt positivt tycks absorberas av depressionens 

trista atmosfär (Brampton, 2009).  

 

”Det som tidigare gjorts automatiskt utan någon ansträngning kräver nu stor 

möda. Allt tar emot…” (Olsson, 2011, s. 45). 
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Självmedicinering var för några av författarna en förutsättning för att kunna ta sig igenom 

vardagen. Alkohol och andra droger var val av metoder för att lindra ångesten och reglera 

negativa känslor. Det upplevdes otänkbart att ta sig till jobbet eller klara av andra dagliga 

aktiviteter utan något bedövande i kroppen. Trots kontinuerlig kontakt med sjukvården och 

pågående konventionell behandling mot depression, valdes ändå självmedicinering 

(Brampton, 2009; Kinde, 2014; Lindgren, 2016).  

 

”Det enda som lyckades stävja ångesten var vin och ensamhet. Fick jag bara vara 

ensam hemma och dricka mitt vin kom aldrig ångesten.” (Lindgren, 2016, s. 32).  

 

Fysisk aktivitet upplevdes för vissa som tillfredställande, där känslor av både stolthet och 

glädje kunde fylla kroppen (Heberlein, 2009) medans det för andra var förenat med stort 

obehag och bara genererade ytterligare ångest (Kinde, 2014). Även andra handfasta sysslor 

såsom att laga mat, baka bröd och hämta in ved gav en känsla av att vara verklig, att göra 

något meningsfullt (Heberlein, 2009; Olsson, 2001).  

 

”Det löser inga problem men får en att känna sig verklig, det ger ett resultat.” 

(Heberlein, 2009, s.120). 

Det otänkbara – Att kämpa emot impulsen att ta sitt liv 

 

Kampen mot ångest, skam och tankar om att ta sitt liv är ständigt närvarande hos flera av 

författarna till biografierna där det fanns en uttalad önskan om att avsluta sina liv. Inte 

nödvändigtvis för att de vill dö, utan för att de inte längre orkar leva som slavar under sin 

sjukdom (Heberlein, 2009; Kinde, 2014). En rädsla beskrivs över att fastna i sitt eget inre 

och en rädsla över att aldrig hitta ut (Heberlein, 2009). 

 

”Beslutet att ta sitt eget liv tycks alltför sällan vara ett väl övervägt, väl underbyggt, 

rationellt beslut.” (Heberlein, 2009, s. 135). 

 

Tanken om att ta sitt liv beskrevs först som otänkbar men gick sedan över till en spekulation 

som till sist fäste sig och blev till en verklighet. Tanken om att avsluta sitt liv beskrivs som 

en generell önskan, trots den enorma kärleken som finns för de anhöriga (Brampton, 2009; 

Kinde, 2014). Att frivilligt ta sitt eget liv var däremot svårt att tänka sig och en avsky mot 

kroppens naturliga motståndskraft infann sig. Önskan om att kroppen självmant skulle ge 

upp och avsluta livet fanns (Kinde, 2014). 

 

”Jag vill fortfarande inte leva men jag är för trött för att dö och jag älskar mina 

barn.” (Heberlein, 2009, s.107). 

 

Flera av författarna i biografierna känner någon form av hopp, även då känslan av 

meningslöshet dominerar. Detta hopp är det lilla som hindrar dem från att ta steget till att ta 

sina liv och kärleken till anhöriga ger dem kraften att avstå (Heberlein, 2009; Kinde, 2014). 

För de som inte alls hade tankar på att ta sitt liv även när det var som svårast, fanns det hopp 

om att komma ut ur sjukdomen (Lindgren, 2016; Olsson, 2011).  
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”Om någon däremot hade sagt: Du skall leva på det här sättet i all framtid, Christer, 

eller dö, skulle jag inte tvekat en sekund. Jag hade valt att dö.” (Olsson, 2011, s. 46). 

 

 

 

Vägen tillbaka till hälsa 
 

Under denna kategori skildras tillvaron för de drabbade då sjukdomen äntligen börjar 

minska sitt grepp om dem och hur de upplever tiden under sitt tillfrisknande.  

Bakslag 

 

Trots en lång och effektiv behandling när livslusten återvänt, kvarstår en del restsymtom 

under en tid. Sömnbesvär med tidig uppvakning och annan insomningsproblematik kvarstår 

tillsammans med periodvis ångest. Fysiska besvär som utsättningssymtom är andra problem 

som upplevs. Trots dessa restsymtom, upplevs vardagliga och vanliga problem som att betala 

räkningar, gå till affären och hämta posten som oerhört tillfredställande. Känslor av 

tacksamhet för livskraften har bytt ut de mörka tankarna av depressionen (Olsson, 2011).  

 

”Att släppa taget är inte att göra sig av med. Att släppa taget är att låta vara.” 

(Brampton, 2009, s. 312). 

Framtidshopp 

 

Entusiasmen över att vara vid liv återvänder sakta hos samtliga författare till biografierna. 

Saker som tidigare varit intressanta börjar återigen locka. Ett hopp om framtiden växer fram 

när behandlingar och mediciner börjar ge effekt. Beslutet av att avsluta sitt eget liv läggs på 

is och känslan av hopp återkommer. Depressionen accepteras med insikten av att den aldrig 

helt kommer att släppa taget om en (Brampton, 2009; Heberlein, 2009). Det tomma och 

glädjelösa livet börjar fyllas med kärlek och något att kämpa för kommer åter (Lindgren, 

2016).  

 

”Livet är varken meningsfullt eller meningslöst; det bara är. Och det som är måste 

man själv fylla med mening.” (Heberlein, 2009, s. 197). 

 

Att nå den absoluta botten var det som krävdes för att kunna ta sig uppåt igen. När fokus 

flyttades från nedbrytande och kravfulla situationer, kunde det istället läggas på glädje och 

uppbyggande (Brampton, 2009). Yoga, dagliga promenader och socialt umgänge där inget 

krav ställdes, upplevdes hjälpa (Brampton, 2009; Lindgren, 2016). Uppriktighet mot sig 

själv och mot sin omgivning gav det mod som krävdes för att riva den falska fasad som under 

åren byggts upp och tagit den positiva energi (Lindgren, 2016). Att ge sig själv tid till 

återhämtning och kontemplation var en framgångsfaktor för vägen mot återhämtning 

(Brampton, 2009; Lindgren, 2016). 

 

”Ingen vet hur depression läker. Vi vet inte varför och vi vet inte hur. Men det gör 

den.” (Brampton, 2009, s. 252).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa människors upplevelser av att leva med depression. Den 

metod som användes var en kvalitativ metod och analys av narrativer. En kvalitativ metod 

bedömdes vara lämplig då upplevelser av berättelser skildras. Trovärdighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet är enligt Mårtensson och Fridlund (2017) goda 

indikationer på en kvalitativ studie. Vid en analys av narrativer fokuserar analysen på 

mening och kontext utifrån en berättelse för att skaffa sig en djupare förståelse för 

fenomenet. Förförståelsen och erfarenheterna kring depression har nämnts av författarna, 

vilket ökar både trovärdigheten i studiens innehåll och bekräftelsebarheten. Mårtensson och 

Fridlund (2017) skriver att trovärdigheten i studien påverkas om författarnas förförståelse 

och erfarenheter kring ett problemområde omtalas i en studie.  

 

Samtliga böcker som valdes till studien var skrivna eller översatta till svenska. Anledningen 

till att svenska böcker valdes, var att underlätta läsningen på grund av arbetets omfattning. 

Böcker som översätts från ett språk till ett annat riskeras att feltolkas av översättaren. Risken 

för att en redan översatt bok har tolkats fel ser författarna som en svaghet i arbetet. 

Författarna till studien anser dessutom att en tolkning oavsett text aldrig kan garanteras vara 

helt korrekt.  

 

De böcker som valdes till studien var inte könsspecifika, då båda könen kan ge ett bredare 

perspektiv på upplevelser än endast ett kön. Då båda män och kvinnor har valts att 

inkluderas, ökar överförbarheten av studien till en större grupp människor (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Män och kvinnor över 18 år valdes för att begränsa åldersspannet samt för 

att få en klarare bild för just vuxnas upplevelser. Inom hälso- och sjukvården kan 

omvårdnaden och behandling skilja sig mellan vuxna och barn.  

 

En begränsning i årtal har valt att göras och begränsades till år 2009 då synen på sjukdomen 

i samhället och samhället i sig ständigt förändras. Under en längre tid kan även språket 

förändras och därav göra det svårt för nutida personer att tolka en text på samma sätt som 

för. Kunskapen kring depression generellt och behandlingsmetoder kan också komma att 

ändras över tid som i sin tur kan påverka både upplevelsen och sättet en upplevelse beskrivs.  

 

Att böckerna som valdes delades upp mellan författarna till studien och lästes separat kan 

bedömas vara en svaghet i arbetet. För att mitigera effekten av detta, diskuterades böckerna 

mellan författarna och en gemensam bild av innehållet arbetades fram. Mårtensson och 

Fridlund (2017) nämner vikten av att vara neutral vid läsning av en text och inte riskera att 

tolka om texten. För att minska risken för feltolkning och öka trovärdigheten i det som 

hittats, tittade båda författarna igenom alla böcker som valts att analysera. Under 

läsprocessen bröts texten ned i mindre delar, där skildringar antecknades utan förändring för 

att det inte skulle feltolkas. Dessa mindre delar, skildringar, skapade sedan kategorier som 

gjorde det lättare att förlika sig med vad som skildrades i de andra böckerna. 
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Analysmetoden gjorde det lättare att se samband och olikheter mellan skildringar i 

självbiografierna. Under tiden analysen gjordes, reflekterade författarna till studien kring det 

som framkom av materialet med varandra för att få en gemensam tolkning av det. När 

självbiografierna analyserats klart valdes delar ut som stämde överens med det som söktes 

och arbetets syfte. I analysen har citat använts för att stärka innehållet samt för att tydliggöra 

det som hittats och därmed öka trovärdigheten. Mårtensson och Fridlund (2017) stärker 

påståendet att ett tydliggörande ökar trovärdigheten av ett påstående.  

Då tillgången till självbiografier som enbart handlade om individer som led av depression 

var begränsad har även självbiografier för andra sjukdomar inkluderats, så som bipolär 

sjukdom. Vid inkluderande av dessa böcker har delen kring depression valts ut för analys. 

Under analysen har författarna till studien valt att fokusera på de delar av självbiografin som 

svarar emot studiens syfte. Denna samsjuklighet kan ses som en svaghet då orsaken till deras 

upplevelser kan bero på mer än enbart depression.   

Som en alternativ metod hade en intervjustudie kunnat genomföras för att få en mer exakt 

bild av hur enskilda individer upplever depression. Intervjuer har både en hermeneutisk och 

en vetenskaplig ansats, där hermeneutiken handlar om att något tolkas och förstås. Ur det 

hermeneutiska perspektivet ses människan som en helhet med subjektiva upplevelser 

(Birkler, 2008). Texten i en självbiografi är genomarbetad och redigerad flera gånger för att 

skapa intresse och läslust medans svaren i en intervju kan vara mer ärliga och spontana. Vid 

genomförandet av en intervjustudie kan även kroppsspråk, tonläge och språkval analyseras. 

En intervjustudie hade även kunnat ge ett djupare och aktuellt svar angående upplevelsen av 

att leva med depression.  

 

Resultatdiskussion 

Under resultatdelen i arbetet framkom det tre karakteriserade faser i sjukdomsförloppet hos 

samtliga författare till självbiografierna. Dessa faser var ”Vägen ner i djupet” som 

symboliserar den delen av sjukdomsförloppet där individernas medvetenhet om sin sjukdom 

uppstår i takt med att den intensifieras. ”Botten” var den andra fasen av sjukdomsförloppet 

och karakteriserar den lägsta punkten av hopplöshet och meningslöshet som nås hos 

individerna. Den tredje fasen var ”Vägen tillbaka till hälsa” och är den delen av 

sjukdomsförloppet där hoppet om att bli frisk och livslust sakta återvänder till individen. 

 

Den depressiva sjukdomen påverkade samtliga individers livsvärld, genom alla faser och 

förlopp. Lidande skapas hos samtliga när vardagens bestyr inte längre klaras av. Alkohol 

och droger var ohållbara sätt att vända sig till för att klara av vardagen hos några av dem 

men lindrade inte lidandet i längden. Individernas livsvärld ställdes på kant när vardagen 

inte kunde planeras eller de betydelsefulla relationerna inte kunde vårdas.  

Vägen ner i djupet 
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I sjukdomens första fas, visar resultatet på både likheter och olikheter mellan författarnas 

upplevelser och känslor. Samtliga författare till självbiografierna upplever manifestationen 

av depressionen genom försämrat minne, sömnbesvär samt minskad förmåga att tolka fakta. 

Dessa manifestationer upplevs förstärkas i ett snabbt förlopp med svallande känslor. 

 

Flera av författarna till självbiografierna tror i början av sjukdomen att de har drabbats av en 

fysisk sjukdom snarare än en psykisk sjukdom. Hos vissa av dem fanns varningstecken i 

början, men dessa uppfattades inte ha en koppling till någon psykisk ohälsa och avfärdades. 

Upplevelserna som skildras stärks av en studie gjord Wirback, Forsell, Larsson, Engström 

och Edhborg (2018) som beskriver hur insjuknandet i depression är en långsam process, men 

att det ofta kan upplevas som en blixt från klar himmel. Vidare beskriver de att patienter i 

det inledande skedet av sjukdomen ofta lider av fysiska besvär såsom magproblematik, 

sömnbesvär och minskad aptit.  

 

Då en sjuksköterska ofta utgör den första kontakten med vården är det av största vikt att 

sjuksköterskor har kunskap om de symtom och tecken som den drabbade kan uppvisa. En 

av sjuksköterskans kärnkompetenser innebär att vården skall vara evidensbaserad, detta 

innebär att sjuksköterskor skall implementera bästa evidens samt hålla sig uppdaterad inom 

sitt yrkesområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Trots att kunskap sedan länge finns 

om de symtom som kan uppvisas vid en depression, misstas i många fall 

depressionssymtomen som trötthet och andra mer triviala tillstånd innan de tillslut 

identifieras som depression (McCarthy & McMahon, 2008). 

 

   

Känslor som skuld och skam var vanligt förekommande hos samtliga författare. En skam 

över att inte längre klara av sina tidigare åtaganden på ett professionellt plan eller gentemot 

familjen och partnern. Skärsäter, Dencker, Häggström och Fridlund (2003) skriver i sin 

studie att individer drabbade av depression sällan inser sitt eget behov av hjälp och stöd när 

världen omkring dem rasar. När de inte längre klarade av att sköta sina liv som de tidigare 

gjort behöver de avlastning och stöd, stöd i form av professionell hjälp och stöd av 

närstående. 

 

När både fysiska och psykiska besvär uppkommer, kan människans liv inskränkas. Dessa 

besvär kan uppkomma under vanliga vardagliga situationer och sociala sammanhang. 

Rädslan och bekymret över att få en panikångestattack i en social miljö, på mötet i arbetet 

eller affären kan begränsa individen och orsaka både lidande och social isolation. Isolation 

kan i sin tur leda till ytterligare alienation som riskerar att förvärra sjukdomsförloppet och 

försvåra ett tillfrisknande, Denna rädslan över att inte kunna hantera vardagliga situationer 

utan att oroa sig över dessa katastrofala reaktioner skapar ett stort sjukdomslidande för 

individen.  

 

Känslor som skuld och skam över dessa situationer kan ytterligare späda på de negativa 

känslor som redan fått fäste. Att ha någon att luta sig emot både i sin närhet och i vården kan 

bidra till ett minskat lidande och en ökad känsla av välbefinnande. Ekebergh (2015) 

beskriver vikten av bemötandet hos individer med psykiska problem i vården. Om 

vårdpersonalen i vården kan möta personer med psykiska besvär på den nivån de befinner 

sig i, kan vårdandet för dem underlättas och anpassas till just deras behov. Vid anpassning 

och förståelse hos vårdpersonalen kan det individuella behovet tillgodoses.  
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En sjuksköterska skall inom ramen för sina kärnkompetenser skapa förutsättningar för att en 

patient skall känna sig delaktig i sin vård genom att planera vården tillsammans med 

patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) En patient som lider av depression kan till 

följd av skuldkänslor eller känslor av skam vara mindre initiativtagande än andra 

patientgrupper samt ha svårare att motivera sig till att fullfölja behandlingar. Detta ställer 

extra stora krav på att ge en personcentrerad vård där patienten och dess anhöriga blir sedda 

och förstådda som individer med unika behov.     

 

På botten 

 

Önskan om att avsluta sina liv framkom hos flera av författarna till självbiografierna. Hos 

flera av dem var de suicidala tankarna helt otänkbara innan sjukdomen brutit ut. Tankarna 

gick emellertid över till ett tänkbart alternativ i samband med sjukdomens fäste och framfart. 

Hos några av författarna övergick det tänkbara alternativet till planering och förberedelse 

över att ta sitt liv. Flera av författarna uppger att de inte vill dö, men att de heller inte orkar 

leva med sjukdomen som tär på dem. Det som hindrade flera från att ta steget mot att avsluta 

sitt liv var familjen och barnen. Ahlström, Skärsäter & Danielson (2010) skriver att barn och 

andra närstående kan vara en stor drivkraft till att fortsätta kämpa och härda den svåra 

tillvaron.  

 

Rastlöshet och koncentrationssvårigheter framkommer hos samtliga författare. De upplever 

svårigheter med fokus, koncentration och kraft till att göra vardagliga sysslor. Alla 

vardagliga uppgifter förstoras upp till ångestfyllda hinder som är omöjliga att ta sig över. De 

känner sig både odugliga och hopplösa. De lever i en upplevd ensamhet där de inte längre 

upplever sig ha kontroll över sina tankar och känslor. I en studie av Wirback, et al, (2018) 

beskriver författarna hur individer som genomgår en depression kämpar med känslor av att 

inte räcka till och har orealistiskt höga krav på sig själva. De upplever känslor av oro, ilska 

och ledsamhet där de ofta upplever att det inte finns något hopp. Människor lever i olika 

livsvärldar och har därför olika subjektiva upplevelser av världen omkring sig (Ekebergh, 

2015). Därför kommer även människans uppfattning om sjukdomar variera. Att vissa 

upplever mer självmordstankar än andra kan bero på vilken typ av depression det är eller det 

faktum, att upplevelser av något skiljer sig mellan individer, trots samma kliniska diagnos. 

Detta kan vara en förklaring till det spretande resultatet angående sucicidtankar.  

 

I en studie gjord av Josefsson, Lindwall och Archer (2013) skriver de att fysisk aktivitet kan 

fungera som en antidepressiv behandling då substanser i hjärnan som medicinen påverkar, 

också påverkas av fysisk aktivitet. De skriver dessutom att fysisk aktivitet kan öka 

livskvalitén och förbättra självkänslan. Att fysisk aktivitet inte fungerar för alla är något de 

nämner i studien, på samma sätt som terapibehandlingar inte fungerar för alla, då alla 

individer är olika och reagerar olika. Fysisk aktivitet gav blandade resultat för författarna i 

självbiografierna. Vissa av dem fann en källa till glädje med en känsla av att ha åstadkommit 

något meningsfullt och de upplevde dessutom att ångesten släppte för stunden. För andra 

gav fysisk aktivitet mer ångest då de upplevde en omöjlighet att förmå den redan uttröttade 

kroppen ytterligare ansträngning. Denna ambivalens som visar sig i resultatet kring fysisk 

aktivitet stärks av en studie gjord av Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) där de kom 
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fram till att upplevelsen av fysisk aktivitet var varierande. Vissa upplevde den fysiska 

aktiviteten som ett måste och jämförde det med den påtvingade idrotten i tidiga skolår, 

medans andra upplevde känslor av glädje och av att vara nöjda med sig själva efter ett 

träningspass. Att ha olika uppfattningar om träning under sin sjukdom bland författarna, kan 

tänkas härstamma från den relation som fanns till fysisk aktivitet i vardagen innan de 

drabbades av depression. 

 

Alla individer som drabbas av depression är individer med olika bakgrund och erfarenheter. 

De kommer reagera olika på olika behandlingar och de hanterar sin sjukdom på sitt eget 

unika sätt. Detta ställer stora krav på att sjuksköterskor ska klara av att kliva utanför sina 

egna erfarenheter och sin egen förförståelse för att på bästa sätt kunna ge en individanpassad 

vård till sina patienter. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) skall sjuksköterskor 

kunna identifiera vad som behövs för att kunna främja hälsa hos den enskilde patienten.  

Vägen tillbaka till hälsa 

 

Mot slutet av resultatet framkom känslor av glädje hos författarna då sjukdomen började ge 

med sig. Tankar om hopp och acceptans ersatte tankar kring suicid och meningslöshet. 

Acceptansen kring att depressionen aldrig helt kommer att släppa taget, är något som 

författarna till självbiografierna ser som en sanning och kan därifrån börja se mening med 

livet och hälsan igen. Hantering av depressionens symtom växer fram och med det förmågan 

av att återigen kunna delta i sociala sammanhang. Att kunna utföra vardagliga sysslor till 

fullo utan att känna ångest och energilöshet inför det, gav författarna en känsla av att leva 

med depressionen snarare än under den. Ahlström, Skärsäter och Danielson (2010) skriver i 

sin studie att återigen kunna umgås i sociala sammanhang är en faktor för att kunna jobba 

sig upp ur sin sjukdom. Samtidigt skriver de att det i början av återhämtningen är lätt att 

överskatta sin förmåga och gå för hårt fram i det sociala livet med återfall i depression som 

följd.  

 

Det framkommer att återfall ned i depressionen med ångest och sömnproblematik finns 

bland författarna till självbiografierna i resultatet. Att mitt i återgången till det normala livet 

återfalla ned i depressionen igen kan skapa lidande hos den drabbade och känslor av 

hopplöshet och meningslöshet kan återigen krypa fram. Det kan upplevas nedslående när 

livsvärlden återigen vänds upp och ned efter en lång tid av kämpandet igenom en sjukdom 

som började gå åt rätt håll. Ekebergh (2015) skriver att omvärlden och sammanhang tolkas 

där individen befinner sig i nuet. Att då under en pågående återhämtning få bakslag igen, 

kan resultera i en feltolkning att sjukdomen är permanent. Priestly och McPherson (2016) 

skriver i sin studie att anhöriga kan känna av en tvetydlighet inför den drabbade, under tider 

av instabilitet i de drabbade individernas känslor och mående. Risken för att anhöriga stöter 

sig på den drabbande individen ökar vid uppenbarelsen kring att livet kanske aldrig mer 

kommer återgå till hur det tidigare varit. Detta kan leda till att den drabbade individen får 

ytterligare känslor av ensamhet och hopplöshet förstärkta med ytterligare sjukdomsregress 

som eventuell följd.  
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Konklusion 

 

Att genomgå en depression är en omvälvande upplevelse med mycket lidande hos den 

drabbade individen. Det är en komplex och mångfasetterad sjukdom som har sina 

gemensamma drag hos de drabbade men som inte alltid ter sig likadant. Depressionen 

upplevs som ett mörker, där tankar, känslor och handlingar är svåra att styra eller kontrollera. 

Dessa känslor inverkar på individens vardag och livsvärld. Att drabbas av depression är 

stigmatiserande och kan leda till ett utanförskap där individen förlorar sociala skyddsnät och 

drar sig undan samhället, med en försvårad och förlängd tillfriskning som följd. 

Tillfrisknandet från en depression kräver långvarig och målinriktad vård där trygghet, 

långsiktiga mål och acceptans bör vara ledord. Depression botas inte över en natt. 

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

 

Depression är en sjukdom som drabbar ett stort antal individer varje år. Oavsett om man 

drabbas direkt eller indirekt så påverkar depressionen livet negativt. De drabbade är en 

patientgrupp som upptar mycket resurser inom vården och kostar samhället stora summor 

varje år. För att stävja den negativa, uppåtgående trend med en ökad prevalens i samhället 

krävs kunskap om sjukdomen hos personal inom vården. Kunskapen om depression, symtom 

och upplevelsen av den är idag otillräcklig. En social stigmatisering kopplad till psykisk 

ohälsa finns fortfarande kvar och kan bidra till negativt bemötande, diskriminering och fel 

vård för de drabbade. 

 

För att i ett tidigt skede kunna identifiera och behandla dessa individer krävs kunskap om 

symtom och behandlingar hos vårdpersonal i allmänhet och sjuksköterskor i synnerhet. 

Sjuksköterskan tillhör den yrkeskategori som i stor utsträckning träffar patienter under 

längre tider, i motsats till läkare och andra yrkeskategorier. Att öka medvetenheten och 

kunskapen om depression hos personal inom vården borde vara en prioritering. Med denna 

studie hoppas vi vara en del i arbetet av att belysa individers upplevelser av att leva med 

depression. 
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titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Utvalda biografier 

Libris 

190902 

Psykisk 

ohälsa, 

biografi 

(Endast 

svenska) 

34 34 4 1  

Lindgren, (2016) 

Libris 

190902 

Psykisk 

ohälsa (lz) 

49 49 3 0 

Libris 

190902 

Depression + 

biografi 

(endast 

svenska) 

91 91 10 4 

Kinde, (2014) 

Brampton, (2009) 

Nilsson, (2013) 

Heberlein, (2009) 

 


