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Sammanfattning    

 
Depression är ett omfattande lidande och räknas som en folksjukdom. Det är ett tillstånd 

som får svåra konsekvenser för den enskilde individen. Individen upplever ofta 

nedstämdhet, ångest och oföretagsamhet.  Livet färgas dessutom av den dystra 

sinnesstämningen och tycks ha liten eller ingen mening alls. Det valda 

forskningsområdet är ett växande problem i samhället och många gånger upplever den 

drabbade skuld och skam, som en följd av den tabu som råder. Med en ökad förståelse 

för individens upplevelser ökar möjligheten för att denna patientgrupp får både ett bättre 

bemötande och en bättre vård. Syftet med studien är därför att belysa människors 

upplevelser av att leva med depression. Studien är en kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats. 

 

I självbiografierna framkommer det hos samtliga författare hur depressionen skapar ett 

omfattande lidande som påverkar förmågan att leva ett fullgott liv. Depressionen skapar 

känslor av skuld och skam, destruktiva tankar, social isolering och en plågsam 

oförmåga att hantera vardagslivet. När livet upplevdes som allra mörkast, var det vanligt 

att ta till diverse metoder för att hantera situationen. Det kunde handla om 

självmedicinering, överkonsumtion av alkohol eller att skada sig själv. Samtliga 

författare upplevde dessutom att det fanns en bristande förståelse för deras situation från 

omgivningen. Det blir tydligt att det finns en stark stigmatisering kring depression som 



försvårar livet för den drabbade. Den bristande förståelsen kunde skapa en känsla av 

utanförskap och individen drog sig många gånger undan från omgivningen.  

 
 
Nyckelord: Depression, självbiografi, livsvärldsperspektiv, livsvärld, stigma, 
sjuksköterska, skuld och skam, social isolering 
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INLEDNING  

”Det är så tungt inuti. En svart tyngd över bröstet. Inuti en sten. Där hjärtat kanske 

borde sitta. Alla de där tårarna som aldrig vill sluta rinna när de väl börjat. Som om 

någon vridit på en kran. Det droppar, rinner, forsar.” (Heberlein 2008, s.186).  

 

Studien belyser människors upplevelser av att leva med depression. Det är en studie 

som har sin utgångspunkt i tre självbiografier som alla berör ämnet depression. 

Anledningen till att vi har valt att fördjupa oss i depression är för att det är ett minst sagt 

intressant ämne att belysa. Vi som sjuksköterskestudenter har under vår studietid haft 

verksamhetsförlagd utbildning i både somatisk och psykiatrisk vård. I samband med det 

har vi träffat på många patienter med depression som problematik. Vi upptäckte att 

lidandet för patienterna var stort och tog sig många olika uttryck, på ett sätt som vi inte 

riktigt hade förstått tidigare. Det blev tydligt att vår egen kunskap och erfarenhet inte 

alltid räckte till, vilket fick oss att vilja utöka vår förståelse. Förståelsen och närmandet 

gentemot depression är något som kommer ha stor betydelse i vår framtida yrkesroll.  
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BAKGRUND  

 

Depression 

En individ med depression kan uppleva symtom så som nedstämdhet, ångest, 

oföretagsamhet och sömnsvårigheter. Det finns oftast en bakomliggande faktor som 

utlöser depressionen. Den kan vara av både somatisk och psykisk karaktär (Nyberg 

2013, ss. 76-77). En del människor har en känslighet för att utveckla depression, de har 

en så kallad sårbarhet. Sårbarheten kan vara direkt kopplad till den egna personligheten 

och uppväxten (Ledin 2013). Ytterligare en orsaksförklaring till depression är att det rör 

sig om en obalans i hjärnans signalsubstanser. Signalsubstansernas huvudsakliga 

uppgift är att förmedla budskap mellan olika celler. De signalsubstanser som är 

involverade i depression är serotonin, noradrenalin och dopamin. De signalsubstanserna 

påverkar bland annat hur vi upplever sorg, oro och ångest (Schelin 2014).  	

	

	

Depression är ett tillstånd som skapar ohälsa runt om i världen. Utöver det lidande som 

individen upplever, medför depression dessutom en ökad risk för somatiska åkommor 

så som viktförlust och sömnproblematik. Andra vanliga symtom som karaktäriserar 

tillståndet är oförmågan att klara av vardagliga sysslor likaså sysslor som en gång varit 

roliga. Det beror på att lusten och orken minskar eller försvinner helt (Ledin 2013). 

Depression faller under begreppet förstämningssjukdomar och hit hör dessutom 

nedstämdhet och mani. Det som kännetecknar det depressiva syndromet är nedstämdhet 

och det är dessutom ett utav de huvudsymtom som utgör diagnoskriterier för depression. 

Individen kan utöver nedstämdhet uppleva en hämning rent emotionellt och därmed 

uppvisa likgiltighet.  Det är vanligt att individen har depressiva tankar som medför att 

livet och framtiden präglas av ett mörker och en känsla av uppgivenhet (Åsberg & 

Mårtensson 2010, ss. 305-311).  Det har visat sig att 15 % av människor som lidit av 

depression har valt att ta sitt eget liv. Risken för att människor suiciderar ökar när det 

depressiva tillståndet inte är så djupt. Det är bland annat relaterat till att hämningen av 

handlingsförmågan är mindre uttalad, vilket ökar möjligheterna för den som lider att 

utföra fullbordat suicid (Åsberg, Nordström, Runeson 2010, ss. 618-619).   
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Till de unipolära depressionstillstånden hör först och främst den egentliga depressionen. 

Det är om den egentliga depressionen som mest forskning har genomförts. Den 

egentliga depressionen är dessutom en byggsten i bipolär sjukdom och det har visats sig 

vara svårt att påvisa skillnader mellan de två depressiva tillstånden (Åsberg & 

Mårtensson 2010, ss. 305-311). Bipolär sjukdom är återkommande episoder av maniska 

och depressiva tillstånd. Maniska tillstånd kännetecknas av förhöjd sinnesstämning, 

överaktivitet och brist på sömn (Backlund 2013).  

 

Dystymi är ett depressivt tillstånd med en lång duration, det krävs att patienten har haft 

symtom i minst två år för att diagnosen ska kunna ställas. De dominerande symtomen 

kan exempelvis vara ångest och somatisering. Depressionsgraden bedöms vara något 

lägre än vid en egentlig depression. Sjukdomsbördan blir trots det större då tillståndet 

ofta kräver upprepad psykiatrisk vård. Ytterligare ett depressivt tillstånd är den så 

kallade lindriga depressionen. Det är ett tillstånd som inte är lika djupt som en egentlig 

depression. Det är vanligt förekommande hos äldre och i samband med somatisk 

sjukdom. Trots benämningen som lindrig ska inte tillståndet ses som fritt från lidande, 

utan medför även den en stor sjukdomsbörda för den enskilde individen (Åsberg & 

Mårtensson 2010, ss. 305-311).  

	

Behandlingen vid depression kan se olika ut beroende på grad av depression, men det 

handlar dessutom om vad som lämpar sig för den enskilde individen.  Det är vanligt 

med en rekommendation om förändrad livsstil, där goda sömnrutiner och fysisk 

aktivitet fyller en viktig funktion. Vid en mer behandlingskrävande depression kan det 

vara aktuellt med psykoterapi eller läkemedelsbehandling (Ledin 2013). Kognitiv 

beteendeterapi är en sorts psykoterapi som grundar sig i att hjälpa patienten att förändra 

sitt beteende och hur denne ser på sig själv och sin omgivning (Svensson 2012). 

Läkemedelsbehandling vid en depression kan exempelvis innebära behandling med 

antidepressiva läkemedel. Vid en depression finns en obalans i signalsubstanser och 

behandlingen syftar därför till att skapa balans samt att öka signalsubstansernas 

aktivitet. De vanliga läkemedelsgrupperna är serotoninåterupptagshämmare (SSRI), 



 4 

serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) och tricykliska antidepressiva 

(TCA) (Schelin 2014).  	

	

Livsvärldsperspektiv 

Det är patientens livsvärld som står i centrum för vårdandet och utgör grunden för 

patientperspektivet. Det är därför grundläggande att vårdaren skapar sig en förståelse för 

patientens livsvärld som i sig främjar hälsoprocessen. Förståelse för patientens livsvärld 

grundar sig i att skapa en insikt om vad hälsa och välbefinnande är för patienten. Vår 

livsvärld är det vi själva erfar i relation till den värld vi lever i och är högst personlig. 

Det är en viktig aspekt att förstå hur det är att leva med en livslång sjukdom och hur det 

påverkar livets mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-128).  

 

Dahlberg & Segesten (2010, ss.131-134) beskriver den egna kroppen som den fasta 

medelpunkten för livsvärlden. Kroppen förstås som ett subjekt och innefattar allt ifrån 

minnen till upplevelser och känslor. Dessutom är kroppen något som vi aldrig kan 

lämna och något som vi ständigt erfar. Att kroppen är så viktig för vår existens blir 

tydligt vid kroppsliga förändringar. En långvarig sjukdom som skapar lidande kommer 

påverka hela människans existens. En omställning i kroppen skapar då en förändring 

och ibland även en inskränkning av tillgången till världen och livet. 

 

I begreppet livsvärld är det dessutom av vikt att belysa fenomenet hälsa. Hälsa är ett 

begrepp som berör hela människan.  Hälsan handlar då om en inre balans och jämnvikt i 

relationer till andra människor. Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp som upplevs 

och tolkas olika utifrån varje enskild individ. Hälsan är föränderlig och speglar hela 

människans livssituation. Upplevelsen av hälsa kan i mångt och mycket påverkas av 

negativa faktorer så som obotliga sjukdomar (Dahlberg & Segesten 2010, s. 49). 
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Författarna till studien har valt att redogöra för ovanstående begrepp, då de på många 

sätt speglas i de självbiografier som inkluderats i studien. Då författarna kandiderar i 

ämnet vårdvetenskap är det av relevans att benämna livsvärldsperspektivet, som utgör 

en central del inom just vårdvetenskapen. Livsvärdsperspektivet omfattas i sin tur av 

begreppen levd kropp och hälsa. För att ens kunna närma sig en annan människa är det 

grundläggande att ta ställning till dennes livsvärld och för att på så sätt skapa sig en 

djupare förståelse om den andre. Att leva med en depression är något högst subjektivt 

och påverkar i allra högst grad den drabbade individen. Det är därför av vikt för läsaren 

att skapa sig en förståelse för depressionens grundläggande etiologi, symtom och 

behandling, då delar av de aspekterna behandlas senare i studien. Beskrivningarna av 

depressionens olika uttryck är dock generella och inte alltid applicerbara på varje 

subjektiv upplevelse, samtidigt som det är grundläggande att förhålla sig till.  

 

Tidigare forskning 

Allan & Dixon (2009, s.865) har i en studie belyst äldre kvinnors upplevelse av att leva 

med depression. Studien är av en hermeneutisk och fenomenologisk ansats och har sin 

utgångspunkt i intervjuer av äldre kvinnor som erfar depression. Det tydliggjordes att 

depressionen i sig påverkade kvinnornas självkänsla och resulterade i självförakt. 

Självföraktet medförde att kvinnorna drog sig undan från det sociala livet, vilket sedan 

också skapade känslor av ensamhet. Studien belyser dessutom hur dessa kvinnor bör bli 

bemötta i vården, och kanske framför allt hur sjuksköterskan bör gå till väga för att 

bemöta deras behov. Det handlar om en lyhördhet för den andra människan och en 

relation som baseras på empati och respekt. 	

 

 
Radfar, Ahmadi & Fallahi Khoshknab (2014, s.249-254) har i en kvalitativ studie 

studerat familjens upplevelser av att vårda en familjemedlem som lider av depression. 

Det framkom hos samtliga familjer att livet upplevdes som turbulent, vilket ofta hade 

sin grund i ekonomiska svårigheter, men även i psykiska och fysiska orsaker. Det fanns 

en oro inför patientens nuvarande och framtida tillstånd och en svårighet i att acceptera 

sjukdomen. Det är av vikt att sjuksköterskan bidrar med att tillhandahålla vård om 
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patienten. Det grundar sig i att öka kunskapen om hur kommunikationen ska utformas 

gentemot patienten och familjemedlemmarna, samt att bidra med fullgott stöd.  

Skundberg- Kletthagen, Wangensteen, Hall-Lord & Hedelin (2014, ss. 566-568) har 

studerat anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en person som lider av 

depression. Anhöriga till den drabbade beskrev vardagen som begränsad, då de många 

gånger behövde ta ett större ansvar. De beskrev även svårigheter i att kunna leva sina 

egna liv. Dessutom påverkades deras egen hälsa och välbefinnande. Det yttrade sig i 

bland annat brist på sömn och en ständig oro för deras respektive. Kunskap och 

förståelse för depressionens konsekvenser är av stor vikt för att som vårdare kunna 

utgöra ett fullgott stöd.  

 

Blomberg & Hedelin (2007, ss. 25-27) belyser i en studie patienters erfarenheter av 

mötet med en psykiatrisjuksköterska inom primärvården. Syftet med studien är att 

utveckla psykiatrisjuksköterskans kompetensområde inom primärvården. De som lider 

av psykisk ohälsa och som söker sig till primärvård räknas oftast inte till psykiatrins 

målgrupp. De behöver då stöd i olika former för att klara av normal livsföring. Studien 

påvisade att människor som lider av psykisk ohälsa ansåg att kontakten med 

psykiatrisjuksköterskan var värdefull. Psykiatrisjuksköterskan gav vägledning och stöd 

utifrån patientens unika situation och målsättning. 	
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PROBLEMFORMULERING 

Socialstyrelsen (2010) beskriver depression som en av de stora folksjukdomarna. 

Människors erfarenheter av att leva med depression är därför av vikt att belysa, då 

många som erfar depression lever med en livslång sjukdom. Dess påverkan på individen 

kan vara omfattande och i stor utsträckning begränsa den vardagliga livsföringen. 

Lidandet som depressionen skapar kan även medföra stark uppgivenhet inför livet och 

därför finns det också en hög suicidrisk. 	När individen kommer i kontakt med vården 

har sjuksköterskan en central roll. För att vården ska kunna bli optimal för denna 

patientgrupp krävs det att sjuksköterskan har kunskap om depressionens olika uttryck. 

Det i sig möjliggör ett närmande av patientens eget perspektiv av lidandet som i sin tur 

bidrar till en ökad förståelse. 	

	

SYFTE 

Syftet är att belysa människors upplevelser av att leva med depression. 

 

METOD 

Författarna till studien har valt att begrunda studiens resultat med självbiografier. Med 

hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, anser vi som författare att 

syftet med studien kan uppfyllas. Enligt den metoden blir biografiernas innehåll och 

kärna det som sedan analyseras och bildar ett resultat.  

 

Metodbeskrivning  

En kvalitativ innehållsanalys används främst för att tolka texter och är lämplig att 

applicera i de flesta texter och forskningsområden (Hällgren Graneheim & Lundman 

2012, s.187).  Metoden grundar sig i att beskriva likheter och skillnader i det valda 

textinnehållet. Skillnaderna och likheterna kan bland annat uttryckas i beskrivande 

kategorier, vilket är textens manifesta innehåll (Hällgren Graneheim & Lundman 2004, 

s. 189). En induktiv ansats beskrivs som en subjektiv tolkning av texter som exempelvis 



 8 

kan användas när syftet är att studera människors upplevda erfarenheter av en kronisk 

sjukdom (Hällgren Graneheim & Lundman 2012, s.188).  

 

 

Datainsamling 

Sökningen av självbiografier inleddes med att författarna till studien sökte på 

databaserna Summon och Cinahl. Sökningar utfördes dessutom på Borås stadsbibliotek 

samt på Adlibris.com och CDON.com. Här användes sökorden självbiografier och 

depression. Intentionen med sökningen var att hitta självbiografier som ansågs uppfylla 

studiens syfte. Kravet från akademin var att minsta antalet biografier skulle var tre 

stycken vid en självbiografistudie.  Dessutom genomfördes sökningar i syfte att finna 

relevant forskning till studien. Sökorden som användes för vetenskapliga artiklar var; 

depression, upplevelser, experiences, living with depression, daily life, stigma, nursing 

perspective och isolation. Författarna till studien sökte även efter studier som redan 

utförts inom området på Divaportalen.se, med syftet att inhämta inspiration.  

 

Studiens inklusionskriterier var först och främst att boken skulle vara en självbiografi 

och inte vara uppbyggd på fiktion. Dessutom var det ett kriterium att författaren lidit av 

depression och beskrev det utifrån sina egna upplevelser. Exklusionskriterier var de 

böcker som berörde andra psykiatriska tillstånd utöver depression. Det kunde handla om 

bipolär sjukdom typ 1 med stora tendenser till mani samt panikångestproblematik. 

Dessutom exkluderades böcker som författarna till studien upplevde var av ett magert 

innehåll och där inga tydliga subjektiva upplevelser av depression framgick.  

 

Sökningen resulterade i tre självbiografier som författarna till studien valde att läsa för 

att undersöka om samtliga uppfyllde studiens syfte. En av dem inkluderades och två av 

dem exkluderades. En ny sökning resulterade i två nya biografier som lästes igenom. 

Endast en av dem uppfyllde studiens krav, vilket resulterade i ytterligare en sökning där 

den tredje självbiografin hittades.  

Inkluderade självbiografier: Wurtzel, E. (1995). Prozac, min generations tröst, 

Heberlein, A. (2008). Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva och Olsson, C. (2011). En 

väg tillbaka: nytt livsmod efter åtta år i depression och ångest.  
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Exkluderade självbiografier; Ugglas Af, C. (2011). Hjälp, vem är jag?, Eriksson, C. 

(2014). Du är "inte" sjuk, Kinde, J.  (2014). Passera denna natt och  Lagercrantz, A. 

(2013). Mitt galna liv- en memoar om psykisk ohälsa.  

 

Dataanalys  

Den kvalitativa innehållsanalysen består av begrepp som utgör själva analysprocessen. 

Självbiografin är analysenheten och en domän utgör varje kapitel. Dessutom används 

begreppen meningsenhet, kondensering, kod, underkategori och kategori. Meningsenhet 

är den del av texten som är meningsbärande. Det är ord och meningar som är 

kompatibla gällande innehåll. Kondensering innebär att texten förkortas, vilket gör att 

analysprocessen blir enklare och de utmärkande delarna i texten behålls. En kod hör 

ihop med meningsenheten och beskriver innehållet på denna. En kategori består av flera 

koder som berör samma ämnesområde. En kategori kan ha tillhörande underkategorier 

som preciserar kategorins innehåll (Hällgren Graneheim & Lundman 2012, ss.189-191). 

 

Analysförfarande  

Analysprocessen inleddes med att vi som författare läste igenom analysenheterna. 

Därefter sammanfattas varje domän i analysenheterna. Innehållet i sammanfattningarna 

ska uppfylla studiens syfte och problemformulering. De valda domänerna skulle ha sitt 

fokus i författarnas upplevelser av problematiken kring depression. Domäner som 

exkluderades frångick studiens syfte och beskrev snarare familjesituationer, barndom, 

kärleksrelationer samt gudstro. Domänerna användes med syfte att hitta meningsenheter 

som sedan resulterar i vidare kondensering.  

 

I den fortsatta analysprocessen skapade vi tabeller med de olika begreppen för att 

underlätta analysen. Begreppen i tabellen är meningsenhet, kondensering samt kod.  

Den kondenserade meningsenheten blev till en kod. Koderna och variationerna i dem 

skapar i sin tur kategorier och underkategorier. För att kunna hitta likheterna och 

skillnaderna valde vi som författare att skriva ner koderna på post it lappar och fästa på 

en white board-tavla. På så vis kunde koder som hörde ihop på olika sätt bli mer 
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framträdande och de bildade till sist en underkategori. Som ett sista led i processen 

skapades också övergripande kategorier. 

 

Sammanfattningsvis bildades fyra kategorier med två till tre tillhörande underkategorier 

till respektive kategori. Underkategorierna och kategorierna presenterades i en tabell likt 

analysförfarandet av analysenheterna. Det underlättade det fortsatta arbetet, eftersom att 

det gav en helhetsbild av resultatet. Det var enkelt att gå tillbaka till tabellen vid 

sammanställning av resultatet och på så sätt var de meningsbärande begreppen hela 

tiden i fokus.   

 

I samband med att författarna till studien läste igenom analysenheterna utfördes en 

sökning efter användbara citat. Citaten användes som en del i resultatet för att förstärka 

analysen av självbiografierna, samt att lyfta författarnas upplevelser av att leva med 

depression.  

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande. 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Underkategori  Kategori  

Elisabeth 

beskriver sig 

fly undan den 

svarta vågen 

för att slippa 

sig själv. Hon 

är  övertygad 

om att hon 

kommer att 

dränkas av den 

svarta vågen.   

Elisabeth 

beskriver 

depressionen 

som en svart 

våg.  

Depressionen 

som en svart 

våg.  

Depressionens 

olika gestalter. 

Depressionen 

som ett mörkt 

väsen. 
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Etiska överväganden 

Forskning som bedrivs och som involverar människor tillhörande en sårbar grupp har 

rätt till speciellt utformat skydd, då risken för felaktig behandling och skada är större 

hos dessa individer (World Medical Association, Declaration of Helsinki 2014). Studien 

är grundad på självbiografier som människor själva valt att författa, vilket författarna till 

studien anser medför en lägre grad av sårbarhet.  

 

En text kan alltid tolkas på olika sätt, därför är förståelsen av en text beroende av den 

som tolkar. Vid närmandet av en text finns det en ständig nivå av tolkning. Det har sin 

betydelse för trovärdigheten i materialet som sedan presenteras (Hällgren Graneheim & 

Lundman 2004, s.106). Författarna till studien kan därmed ha tolkat texterna 

missvisande utan avsikt. För att minimera risken har författarna till studien fört 

grundliga analyser av samtliga biografier för att uppnå en gemensam förståelse.  

 

RESULTAT 

I resultatet belyses författarnas upplevelser av att leva med depression. Upplevelserna 

redovisas i resultatet i form av kategorier, underkategorier och citat.  

Tabell 2. Analys  

Kategorier  Underkategorier  

Det omfattande lidandet.   

 

Rädsla för att nå botten.   

  

Ensamhetens sjukdom.   

 

Fylld av tårar.  

"Ta dig i kragen!"  Stigmatisering.    

  

Skuld och skam.   

  

Önskan om fysisk sjukdom. 

 Depressionens mörka väsen.   Depressionens olika gestalter.   
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Fånge i sin egen kropp.  

  

Strategier för att hantera ångest. 

Varierande tilltro till livet.  Tilltro till behandling. 

 

Oron över att inte bli frisk.  

  

Det omfattande lidandet  

Rädsla för att nå botten 

Det blir tydligt hur depressionen gestaltas i olika känslostormar för respektive författare. 

Det finns en rädsla för att inte kunna bli frisk, en desperation och en förtvivlan över det 

egna livet. Det uttrycker sig bland annat i känslor av misslyckande. Depressionen har 

medfört att livet tagit en helt annan vändning. Individen har förutsättningar i form av 

social förmåga och intelligens, samt resurser så som vänner och familj. Trots det har 

livet förändrats totalt, vilket väcker många frågor. Det finns en stark undran över hur 

och varför livet har blivit som det blivit.  

 

Det finns dessutom en stark rädsla för att till slut verkligen nå botten. De har levt nära 

botten länge och fått övertala andra om det mörker de lever i. Det finns en stark undran 

över vad som händer när botten till sist är nådd. Depressionens problematik upplevs 

ibland som allt för komplicerad för att kunna lösas med någon form av behandling. 

Initialt finns en tilltro till kärlekens läkande kraft, men allt eftersom depressionen 

fortskrider finns en allt mer splittrad bild av jaget, där det krävs så mycket mer för att få 

ett genombrott i sjukdomen. Samtidigt finns det en önskan om ett bättre liv, det finns en 

önskan om så mycket mer för det egna jaget. Något större än att leva i en slags apati och 

sova bort dagarna med ångesten dunkandes innanför bröstet.  

 

"Det verkar som om jag lagt ner så mycket tid på att försöka 

övertyga människor om att jag verkligen är deprimerad, att jag 
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faktiskt inte pallar- men nu när det har visat sig att det stämmer 

vill jag inte erkänna det."  

(Wurtzel 1995, s. 289) 

 

 

Ensamhetens sjukdom 

Ensamheten tar sig uttryck på olika sätt för samtliga författare, men de gemensamma 

nämnarna är känslan av utanförskap och social isolering. De beskriver depressionen 

som en av de mest ensamma tingen på jorden. Författarna brottas på olika sätt med 

social isolering och det krävs mycket kraft från var och en av dem att ta sig ur det. En av 

författarna beskriver känslan av gemenskap gentemot sin församling. När lidandet är 

som värst är glädjefyllda sammanhang och socialt stöd det som krävs. Dock är det just 

då det är som svårast att känna lust, glädje och hopp, och istället beskriver författarna 

känslor som tynger ned det egna jaget. En vanlig reaktion är att fly och dra sig undan, 

vilket blir ett resultat av att depressionen och ångesten tar över. Ensamhetskänslan blir 

som en ond cirkel, då den skapar en ökad benägenhet att avskärma sig från resten av 

världen.  

 

"Ingen kommer någonsin att älska mig. jag kommer att leva och 

dö ensam."  

(Wurtzel 1995, s.15) 

 

På grund av depressionen upplever författarna det som svårt att hitta någon att dela 

kärleken med. Återkommande dilemman som beskrivs är bristande tilltro och 

misstankar om den andre. Den låga självkänslan påverkar även upplevelsen av att vara 

värd att bli älskad. Det finns tankar om att familjen och partnern förtjänar någon annan 

att älska.  

 

”Jag hoppas att de ska kunna fortsätta leva utan mig. Att de ska 

kunna leva ett bra liv. Det skulle vara bra om min man hittade 

en ny kvinna att älska. Någon som inte är alltför lik mig.” 

(Heberlein 2008, s.202)  
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Fylld av tårar 

Gemensamt för samtliga författare är att de upplever en känsla av uppgivenhet inför 

livet. När depressionen tillslut har tagit sitt fäste i personligheten går det inte längre att 

bortse från att smärtan är en del av livet. När de fann sig i det, kunde livet trots 

uppgivenhet och smärta, ändå uppnå en viss stabilitet. Den dystra synen på livet leder 

till att vissa finner omvägar att ta för att hantera situationen. Det kunde röra sig om att 

utveckla ett hemligt liv på dagarna genom att skolka från skolan i föräldrarnas ovisshet. 

Uppgivenheten medförde att det vardagliga livet inte längre var tilltalande och istället 

finns en plågsam oförmåga som resulterade i att det var mer lockande att tillbringa 

dagen i sängen.  

 

"Det kvittade om jag någonsin kom ur den här depressionen 

med livet i behåll, det spelade ingen roll för den hade redan 

fullständigt förändrat mig. skadan var bestående."  

(Wurtzel 1995, s.127) 

 

De mörka tankarna och uppgivenheten går hand i hand. Ju mörkare tankarna är, desto 

starkare är uppgivenheten gentemot livet. Att få uppleva lycka upplevs som en ständig 

kamp och det finns en uppgivenhet gentemot att inte hitta ett egentligt botemedel mot 

depressionen. Det skapar en desperation som i sin tur resulterade i självdestruktivitet. 

Uppgivenheten genererade dessutom en stark sorgsamhet.  

 

"Jag vaknade på morgonen och grät fortfarande och jag 

började undra om det var möjligt att jag gråtit i sömnen hela 

natten." (Wurtzel 1995, s.268) 
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"Ta dig i kragen!" 

Stigmatisering  

Känslan av att inte vara socialt accepterad som en följd av depressionen framkom i 

samtliga biografier. Problematiken beskrivs som en känsla av att vara annorlunda 

gentemot andra i världen, som om andra människor lever i en annan värld och talar ett 

annat språk. Stigmatisering kring psykisk ohälsa skapade en bristande förståelse från 

omgivningen. Det påvisades tydligt när ett psykiskt lidande ersattes mot ett fysiskt 

lidande. Ett fysiskt lidande så som ett missfall upplevdes från en av författarna som mer 

accepterat och skapade ett större medlidande från vänner och anhöriga. Smärtan som 

depressionen orsakade var inte lika påtaglig, vilket medförde att fysiska krämpor 

uppskattades mer och väckte andra känslor än de psykiska.  

 

Det uppstod ofta en frustration över den bristande förståelse från omgivningen. Det 

beskrivs på många olika sätt av författarna. Det finns ingen förståelse för en ångest så 

stark att den drabbade kryper runt på badrumsgolvet och har starka och uttalade 

dödstankar. Det finns ett missnöje kring att omgivningen har svårigheter att hantera och 

närma sig människor som lider av psykisk ohälsa. Det uttrycks genom att det är svårt att 

få människor och lyssna och därmed "utsätta" dem för ångesten. Det finns en 

uppfattning om att det är att begära för mycket, som om den människan som lyssnar ska 

finna ett skäl för den förtvivlade och ångestdrabbade att leva. Den bristande förståelsen 

gentemot den drabbade kunde ta sig uttryck i en slags bagatellisering av problemen, då 

omgivningen hade svårigheter att förstå ångestens omfattning.  

 

"Men utanför församlingen kunde det låta annorlunda. Bland 

annat fick jag höra att om jag bara 'tog tag i mitt liv' skulle det 

vända och att det måste faktiskt 'alla människor göra'." 

(Ohlsson 2011, s.81) 
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Skuld och skam  

Det blir tydligt att skuld och skam går hand i hand med depressionen. Det tar sig uttryck 

genom upplevelse av skuld inför de nära och kära. Det mörker som den drabbade 

känner påverkar synen de har på sig själva. Ibland är mörkret så påtagligt och ångesten 

så stark att den fullkomligt tar över den kärlek som finns till familjen. Det blir en ond 

cirkel. En stark känsla av skam skapas som sedan resulterar i starka skuldkänslor. Det 

leder till tankar om att ta sitt eget liv och därmed bespara familjen på lidandet. En 

känsla av skuld beskrivs i form av en mor-dotter relation, där dottern känner stor skuld 

över att vara ett "mentalt vrak" till dotter. Det finns starka skuldkänslor i att inte vilja 

belasta de närstående med olycka.  

 

"Sviker. Sviker. Sviker. Jag sviker och förstör. Jag är ett grått 

moln. Ett ovädersmoln som gör allt fuktigt och eländigt." 

(Heberlein 2008, s.191) 

 

Upplevelsen av skuld och skam blir dessutom tydlig när det gäller accepterandet av sin 

egen sjukdom. En av författarna är så upptagen med att planera att komma tillbaka till 

arbetet att det inte finns något fokus på själva läkningsprocessen. Dessutom blir det 

påtagligt att det finns rent generella skuldkänslor som tar sig uttryck i tankar om 

självupptagenhet.  

 

"Världen är en plats fylld av lidande. Så mycket lidande. (..). 

Vilken rätt har då jag att sitta här i min kökssoffa på Österlen 

och ha ångest? Så jävla självupptaget." (Heberlein 2008, ss.64-

65) 

 

Önskan om fysisk sjukdom 

Skillnad mellan somatisk kontra psykisk sjukdom är något som alla självbiografier 

skildrar i olika stor utsträckning. Det upplevs som betydligt enklare att få rätt hjälp vid 

somatisk sjukdom, när problemet ifråga är av en mer påtaglig natur. Ibland framkom en 

önskan av att vara sjuk på riktigt, något som syns på utsidan. Kanske hade det varit 
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enklare om allting i slutändan handlade om att bryta dåliga ovanor, som en alkoholists 

relation till alkoholen. Det framkommer en önskan om att allmänheten ska förstå 

allvarhetsgraden i depression och ångest. En av författarna påpekar att depression har 

lika hög dödlighet som vilken somatisk sjukdom som helst och därför borde patienterna 

erbjudas likvärdig vård som vid andra livshotande sjukdomar.  

 

 

Depressionens mörka väsen 

Depressionens olika gestalter  

Samtliga författare uttrycker en stark uppgivenhet gentemot livet. När de mörka 

tankarna tar över blir livet meningslöst och hopplöst. Dysterheten färgar deras sätt att se 

på livet och det finns ofta ingen större tilltro till att bli frisk. De mörka tankarna tar över 

och blir en del av personligheten. Det tar sig uttryck i känslor av misslyckande och att 

vara en belastning för sina nära och kära. Ibland blir depressionen i sig en gestalt för 

dem. Depressionen tar sig formen av en svart korp, en gas som fyller existensen med 

ofrid eller i form av en svart våg som tar över. Gemensamt för beskrivningarna är att 

depressionen gestaltas som ett mörkt väsen som fullkomligt förintar livet. De mörka 

tankarna beskrivs många gånger som om de lever ett eget liv. De tar över hela 

existensen med full kraft och skapar stor rädsla. Det finns en rädsla för det egna 

vansinnet och att det ska få fäste.  

 

"En korp med vass näbb och vassa klor och onda ögon. En korp 

som hackar och sliter och drar i mitt hjärta, mina tarmar och 

snörper till så att jag inte längre kan andas." (Heberlein 2008, 

s.86) 

 

 



 18 

 

Fånge i sin egen kropp 

Författarna har olika sätt att ge uttryck för hur depressionen påverkar deras förmåga att 

hantera vardagslivet. Det kan exempelvis vara vardagsbestyr som att byta kläder, 

duscha, borsta tänderna eller kamma håret. Det ses som fåfänga sysselsättningar vilket 

är för absurt att fortsätta med när livet inte längre har en given mening. Depressionen är 

inte längre en separat företeelse, depressionen har istället blivit en allt större del av livet. 

Stunder då livet inte är hanterbart skapas en inre oro och ångest, vilket uppkommer i 

samband med yttre krav, så som att behöva resa iväg i arbetet. När kraven blir för 

övermäktiga beskriver en av författarna ett nästintill ett apatiskt tillstånd. Det beskrivs 

som en oförmåga att röra sig och en enorm uppgivenhet och sorgsenhet inför livet.  

 

"Jag vill inte. Vill inte. Jag orkar inte. Det känns som jag 

kommer att dö. [...]. Jag dör om jag blir tvungen att åka till 

Gotland."  

(Heberlein 2008, s.125) 

 

När depressionen inte längre är lika dominerande kan en känsla av lättnad infinna sig, 

livet blir då enklare att leva. Förmågan att klara av att sova i sin egen säng varje natt och 

brygga sitt eget kaffe gör livet verkligt. Arbetet är en viktig del för samtliga författare 

och det finns ofta en stark vilja om att återfå livet som det en gång var. Vad som dock är 

återkommande är oförmågan att bibehålla en balans. När alla pusselbitar verkar falla på 

plats och livet fungerar bra, inträffar dessvärre ofta händelser som skapar instabilitet och 

ångest. 

 

"Depressionen som grep om mig ville inte släppa taget vad jag 

än gjorde."  

(Wurtzel 1995, s. 226) 
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Strategier för att hantera ångest 

För att kunna hantera depression och ångest tog författarna till metoder som lindrade 

lidandet för stunden. Många gånger handlade det om olika former av självmedicinering. 

Droger blev ett sätt att fly undan sig själv. Samtidigt fyllde drogerna också funktionen 

att de lindrade ångesten och höll dem vid liv. Ibland kunde ångesthanteringen handla 

om självskadebeteende. Det blev ett sätt att hantera de krav som fanns i omgivningen 

och ett sätt att lätta på den starka ångesten. Det finns dessutom en lättnad i att skada sig 

själv för då kunde den drabbade se lika skadad ut som denne kände sig. De 

självdestruktiva handlingarna mynnade dessutom ut i överkonsumtion av alkohol och 

flyktiga kärleksrelationer med män. Därmed var handlingarna ofta ett resultat av 

desperation, snarare än uppriktig dödsönskan. Desperationen genomsyrade alla 

biografierna i olika utsträckning och tankar om suicid framkom när ett slut på lidandet 

ansågs omöjlig.   

 

”När jag inte arbetade var jag ute och festade, gick ut med 

sexton olika män samtidigt, sov aldrig om nätterna, slukade Jolt 

cola och snortade speed till frukost för att klara resten av 

dagen.”  

(Wurtzel 1995, s.201) 

 

Samtidigt uttrycks detaljerade suicidplaner som berör bästa tänkbara sätt att ta sitt liv 

utan att utsätta oskyldiga människor för lidande och skuldkänslor. Det finns en 

beslutsamhet när lidandet är som starkast och därför har många självmordsförsök också 

ägt rum. Suicid var en lösning för att bespara anhöriga de lidande som den drabbade 

uppfattade att de åsamkade, samtidigt som det blev ett sätt för att ta reda på om döden 

faktiskt var ett bättre alternativ. 

 

"[…] En rejäl dos stilnoct, en halv vodka och sedan rakt ut i 

vattnet vid Örnahusen. Det tror jag är vattentätt. Risken finns 

att jag ångrar mig – men då är jag så omtöcknad av piller och 

sprit att jag inte orkar vända om."  

(Heberlein 2008, s.31) 
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Suicid betraktas ofta ur en religiös synvinkel i självbiografierna. Det allmängiltiga 

synsättet är att livet är en gåva till människan från Gud, där suicid är strikt förbjudet. 

Det skapar en valfrihet som var svår att närma sig. Självmordets komplexa natur 

behandlas i biografierna och det faktum att suicid inte är ett direkt resultat av en enda 

händelse. Det finns ingen propaganda för suicid, men däremot en önskan om förståelse 

för att viljan att leva inte alltid finns där och då behövs någon som träder in och är den 

viljan.  

 

"Min gudsbild är en tröstande gud som sörjer med oss, gråter 

med oss och tar emot oss när vi dör, oavsett hur det har gått 

till." 

 (Ohlsson 2011, s.67) 

 

Varierande tilltro till livet 

Tilltro till behandling  

Författarna beskriver på olika sätt deras inställning till vården. Å ena sidan finns en 

trygghet i att vända till sig till den psykiatriska vården. Det är en välkänd värld som de 

behärskar och som inger trygghet när ångesten tar över. Å andra sidan finns en kritisk 

uppfattning kring den eviga jakten på rätt mediciniska preparat och behandlingar. Att få 

rätt behandling beskrivs som ett lotteri och många gånger finns en ganska låg tilltro till 

behandling.  

 

När desperationen är alltför stark finns dock en större tilltro till psykofarmaka än annars 

och det är ett medel att ta till vid svåra stunder. Det finns dessutom klara föreställningar 

om övrig behandling så som elektrokonvulsiv terapi, en behandlingsform som är starkt 

präglad av populärkulturen. Utöver medicinsk behandling har de också mer eller mindre 

gått i någon form av terapi. Generellt sett är tilltron till terapi god. Det finns dock 

faktorer som försvårar möjligheten till fullgod terapi. Författarna beskriver ekonomiska 

hinder och i ett fall är den drabbade själv psykolog, vilket utgör ett hinder för honom att 
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få terapeutisk hjälp. Det förväntas då av honom att han själv ska ha verktygen för att ta 

sig ur depressionen. 

 

 

 

Oron över att inte bli frisk 

Depressionens lidande skapar en oro över att aldrig kunna bli frisk. Ibland upplevs det 

som om det inte finns någon mening med att bli frisk igen, det finns en upplevelse av 

det egna jaget som förstört och instabilt. Det finns ofta en uppriktig önskan om att få 

hjälp för att tillfriskna. En av författarna funderar kring att fatta mod att skära av sig 

handlederna för att få rätt hjälp. Det finns dock, trots rädslan för att inte bli frisk, korta 

stunder av ljus. Det skildras som en blixt som tänder upp den svarta himlen. En av 

författarna beskriver hur relationen med hans fru ingav honom hopp om att det går att 

bli frisk från depressionen.  Ibland beskrivs depressionen i sig som något som skänker 

dem glädje och en gnutta värde. Depressionen beskrevs som mer än något negativt, den 

gav dem en viss humor och distans till det egna jaget när livet var som värst. Det 

beskrivs som en skrämmande tanke om att behöva skapa sig en helt ny personlighet.   

 

”På nåt underligt sätt hade jag förälskat mig i min depression. 

[...] Jag älskade den, eftersom jag tyckte det var det enda jag 

hade. Jag tyckte depressionen var den del av min personlighet 

som gav den lite värde.” 

 (Wurtzel 1995, s.404) 

 

När depressionens mörker skingras finns någon sorts väg tillbaka. Författarna beskriver 

det bland annat som en känsla av att återfå livet och känna glädje över det banala tingen 

i livet. Känslan av att vakna upp på morgonen och ha en vilja att leva livet och omfamna 

dagen. Depressionen kommer för alltid vara en del av det liv som en gång var och 

kanske kommer den då och då göra sig påmind. Däremot finns depressionen som en 

gestalt inte längre kvar.  
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"Och på nåt sätt förändrades sen något hos mig. Under de 

närmaste dagarna kände jag mig frisk, säker i mitt eget skinn. 

Det bara hände."   

(Wurtzel 1995, s.408) 

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion   

Författarna till studien valde att använda självbiografier som data för att uppfylla syftet, 

då syftet är att belysa människors upplevelser av att leva med depression. Berättelser i 

form av biografier och dagböcker är livsberättelser och beskriver hur människor erfar 

världen omkring. Med berättelser som grund för forskning skapas möjligheten att kunna 

utgå från individens livsvärld, något som annars kan vara komplext vid forskning om 

hälsa och lidande (Dahlborg- Lyckhage 2012, ss.162-163). Därmed föll det sig naturligt 

att använda en innehållsanalys med induktiv ansats som metod.  

 

Metoden är applicerbar gällande tolkning av texter, vilka är baserade på människors 

upplevelser. Metoden grundar sig i meningsbärande enheter, koder, kategorier och 

underkategorier (Hällgren Graneheim & Lundman 2004, ss.106-107). 

Sammanfattningarna bestod av material som var tydliga beskrivningar av författarnas 

upplevelser av att leva med depression. Det var en tidskrävande bearbetning som dock 

underlättade hela analysprocessen. Sammanfattningarna har använts under varje del av 

analysförfarandet och på så vis har kärnan i analysenheterna hela tiden varit i fokus. 

Genom det analysförfarandet anser vi som författare att det är högst osannolikt att 

någon viktig data har kommit till spillo.   

 

De valda självbiografierna skapar en tydlig bild av författarnas upplevelser av att leva 

med depression. Vid sökandet av självbiografier fanns en mängd böcker som berörde 

ämnet på olika sätt, trots det tog sökningen längre tid än förväntat. Många av 
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biografierna behandlade olika sorters psykisk ohälsa, så som bipolär sjukdom typ 1, 

vilket inte ansågs användbart i studien. Andra böcker hade sitt fokus i 

panikångestproblematik som inte heller var relevant i studien. I inledningsskedet rådde 

delade meningar från akademin kring antalet biografier som skulle inkluderas i en 

självbiografistudie. Sökningen resulterade till sist i tre självbiografier, varav fyra 

biografier blev exkluderade. Det gav samtidigt en möjlighet för författarna av studien att 

upprepade gånger läsa igenom materialet för att på så sätt kunna skapa sig en 

helhetsbild. Segesten (2012, s.52) menar att biografier och skönlitteratur på många sätt 

förmedlar kunskap, men att de härstammar från författarens eget perspektiv och därmed 

finns det inget krav på objektivitet. En biografi bygger på en individs egna personliga 

tolkning av världen omkring, men saknar för den sakens skull inte trovärdighet.  

 

Vi genomförde även en sökning av artiklar för att på så sätt styrka vad som framkommit 

i resultatet. Trots att depression är ett stort forskningsområde, upplevdes det komplicerat 

att hitta artiklar som vi ansåg var av värde för studien. Det var dessutom svårt att veta 

hur många artiklar som skulle inkluderas i bakgrunden som tidigare forskning och i 

resultatdiskussionen. Sökningen tog längre tid än förväntat då det var lite oklarheter i 

vilka sökord som kunde resultera i lämpliga träffar. Författarna av studien valde därför 

att fundera ut sökord utifrån delar i resultatet som ansågs kunna vara bärande för 

resultatdiskussionen.  

 

Det hade varit av värde att genomföra en intervjustudie inom det berörda området, 

samtidigt råder en ökad sårbarhet då de medverkande med depression utgör en utsatt 

grupp. Det väcker även frågor om hur tillvägagångssättet hade sett ut för att kunna nå 

fram till eventuella informanter. Ytterligare en metod som hade varit applicerbar i den 

här sortens studie är en narrativ analys. En narrativ analys används för att organisera en 

människas berättelser i en början, mitt och slut. En berättelse kan användas för att skapa 

en övergripande bild över människans liv, människan kan då liknas vid en berättelse. 

Att använda berättelseformer som metod är vanligt förekommande som datainsamling i 

en kvalitativ forskning (Jonsson, Heuchemer & Josephsson 2012, s. 221). Vi som 
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författare finner den här analysmetoden användbar även i vår studie, dock var vi väl 

insatta i innehållsanalysen och valde därför att använda den.  

 

Författarna till studien anser att förförståelse har stor betydelse för hur bearbetningen 

och sedan tolkningen av texterna tar sig i uttryck. Graneheim & Lundman (2004, s.106) 

menar att förförståelsen alltid är närvarande. Det är därför av vikt att vara medveten om 

sin egen förförståelse vid närmandet av en text. Initialt upplevdes det som svårt att 

bortse ifrån sin egen förförståelse. Lundman, Hällgren Graneheim (2012, ss. 197-198) 

talar om hur forskarens egen förförståelsen kan prägla studiens trovärdighet. Vissa 

författare menar dock att det är av värde att nyttja förförståelse, då det är en väg till ny 

kunskap och djupare förståelse.    

 

Trovärdigheten i metoden faller under begreppen tillförlitlighet och överförbarhet. 

Tillförlitligheten grundar sig i huruvida deltagande forskare har verifierat sina 

ställningstaganden under själva forskningsprocessen. Överförbarhet handlar om hur 

studiens resultat kan föras över i verkliga situationer (Hällgren Graneheim & Lundman 

2012, ss. 197-198). Vi som författarna till studien valde att läsa biografierna utan någon 

vidare diskussion sinsemellan och på så sätt kunde förhållningssättet gentemot 

biografierna förbli öppet. Det i sig underlättade sammanställningen av resultatet. Vi 

förde öppna och reflekterande dialoger sinsemellan för att inte gå miste om varandras 

variationer i insamlingen av data. Vi anser att den här studien är av värde för människor 

som vårdar eller lever tillsammans med någon som lider av depression. Biografierna 

som vi valde att använda som data gav oss en helt annan insikt och förståelse för vad 

som kan komma att krävas utav oss i vårt framtida yrke.   

 

Resultatdiskussion  

Med studien blir det tydligt att depression utgör ett stort lidande för den enskilde 

individen. Utifrån de tre självbiografier som inkluderats i studien skapas en klar bild 

över den bristande förståelsen som finns. Mycket av den bristande förståelsen hörde 

samman med det faktum att depressionen som sådan var svår att ta på, och mynnade 

därför ut i en slags stigmatisering. Roeloffs et. al. (2003, s.311) har undersökt hur 
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stigma påverkar livet hos patienter i primärvården som lider av depression. Det 

framkom att merparten av patienterna menade att stigma kring depression påverkade 

möjligheten att få en anställning, bibehålla kontakten med vänner samt möjligheten till 

sjukförsäkring. 

 

Författarna beskriver svårigheten i att anförtro sig till andra om sitt lidande. Depression 

och ångest upplevs som tabubelagt och en författare beskriver problematiken kring vem 

hon ska ringa när ångesten blir som starkast. Det i sig blir en form av stigmatisering. 

Depression är ingenting som syns på utsidan, vilket medförde att närstående ofta hade 

svårigheter att visa förståelse och medlidande. Det verkade som om det var enklare att 

få uppmärksamhet och medlidande när lidandet grundade sig på en fysisk åkomma.  

 

Med vetskapen om hur stigmatiseringen gestaltas är därför angeläget att nå ut till 

allmänheten för att öka kunskapen och förståelsen. Samtidigt har det skett stora 

förändringar över tid och idag talas det mer om psykisk ohälsa än förut. Det finns 

exempelvis podcaster som handlar om psykisk ohälsa och organisationer, med kända 

personer som ambassadörer, som arbetar för att häva tabun som ändå kvarstår. Det 

banar väg för att depression ska kunna bli mer accepterat på lång sikt, vilket författarna 

till studien anser är av stort värde för människor som lider av depression.  

 

Samtliga författare beskriver tankar kring skuld och skam. Det går egentligen att se det 

från två olika håll. Å ena sidan kan känslorna härledas till stigmatisering och 

påtryckningar från samhället. Det finns en skepticism till att psykisk ohälsa verkligen 

ska vara en legitim anledning att må dåligt för, speciellt när det finns så många andra 

tragiska människoöden runt om i världen. Det är något som är vanligt förekommande i 

samhället, vi människor lär oss att ställa det egna lidandet i relation till att det finns 

människor som har det värre. Det skapar i sin tur skamkänslor. Å andra sidan finns det 

dessutom skamkänslor som kanske främst kan härledas till individen själv och dennes 

bakomliggande sjukdom. Wiklund (2003, ss.111-114) beskriver skam som en känsla av 

en kränkt värdighet. Skamkänslor förorsakar människan ett lidande, vilket ofta ställer 

denne inför ett vägskäl. Författarna till studien ser hur skuld och skam i sig skapar ett 
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hinder för individen själv och i samhället denne lever i. Apesoa-Verano, Barker & 

Hinton (2015, ss.1-8) har i en studie undersökt hur äldre män med depression upplever 

sin situation. Depressionen medförde att det fanns en oförmåga att vara produktiv, 

vilket i sig hotade deras känsla av manlighet. Det skapade känslor av skam och männen 

fann olika strategier för att kompensera för den skamfyllda känslan till den egna 

maskuliniteten. Det kunde handla om att agera ut genom aggressivt beteende eller att 

dra sig undan från situationer som kunde utlösa känslor av skam.  

 

Den låga självkänslan har en stor roll och är något centralt i depressionssjukdomen. För 

när livet känns som allra mörkast är det svårt att ha någon tilltro till det egna jaget och 

dess värde. Därför förekom mycket känslor kring att de nära och kära förtjänar så 

mycket bättre än det som den drabbade kan ge dem. Granek (2006, ss.198-203) har 

genom en hermeneutisk studie undersökt subjektiva upplevelser av depression. Det 

framkom att depression är något som är starkt förknippat med relationer. Studiens 

huvudfynd fokuserade på självförakt, självkritik samt känsla av ensamhet och 

tillbakadragenhet från omgivningen. I vår studies resultat framkom en stor frustration 

över att inte bli förstådd, vilket gav en känsla av utanförskap. Två teman som därför var 

ständigt återkommande var ensamhet och social isolering. Många gånger fanns det en 

längtan efter kärlek, samtidigt som den låga självkänslan medförde att tankar fanns 

kring att inte vara värd kärlek.  

 

Bluhm, Covin, Chow, Wrath & Osuch (2014, ss.778-786) har undersökt hur ungdomar 

upplever depressionens symtom och vad de avgörande faktorerna är för att söka vård. 

Många av informanterna upplevde en oro över att kunna hålla informationen om deras 

tillstånd hemlig från omgivningen, samtidigt som de fick mycket stöd från anhöriga när 

de pratade om sin problematik. Författarna i biografierna beskiver en känsla av att vara i 

behov av ett sammanhang i relation till den sociala isolering som många av dem 

upplevde. En författare talar mycket om sitt behov av samhörighet till sin församling 

som gav honom en känsla av sammanhang. 

 

Det är därför relevant att förklara begreppet KASAM som utgör en central del i 

vårdvetenskapen. Det är ett begrepp som omfattar tre underbegrepp; begriplighet, 
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hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till att individen upplever stimuli 

runt omkring som gripbara och betraktar utmaningar som övervinnliga. Hanterbarhet 

innebär de resurser som finns för att bemöta eventuella stimuli. Resurserna kan vara en 

make eller maka, en vän eller läkare. Det är människor som individen i fråga litar på och 

medför att individen inte ser sig själv som offer för specifika omständigheter 

(Antonovsky 2005, ss.43-46).  Förmågan att hantera de påfrestningar som depressionen 

medförde påverkades av de resurser den drabbade hade i sin omgivning. En författare 

upplevde ett stort stöd i sin församling och i sin fru som aldrig tvivlade på hans 

tillfriskning. Familjen kunde i sig bli en motivation till att orka kämpa vidare. 

Meningsfullhet syftar till individens delaktighet i diverse områden som skapar både 

kognitivt och känslomässigt engagemang. Det innebär också i vilken mån individen i 

fråga tycker att livet har en känslomässig mening. Individen upplever då krav och 

utmaningar som värda att lägga energi på (Antonovsky 2005, ss.43-46).  	

	

	

Barg-Scaapveld, Nicholson, Berkhof & deVries	(1999, s.173) har i en kvantitativ studie 

undersökt förekomsten av hälsa och välbefinnande vid depression. Det utfördes en 

jämförelse av en grupp deltagande med diagnosen depression och en kontrollgrupp. 

Gruppen med depression uppgav sig ha en lägre livskvalitet och visade inget större 

engagemang till varken aktiviteter eller yrkeslivet. Det fanns också en stor påverkan på 

humöret, vilket visade sig i en avsevärt sänkt sinnesstämning och diverse fysiska 

besvär. Depression har således en direkt påverkan på upplevelsen av livskvalitet och	det 

är därför av vikt att skapa sig en förståelse kring depressionens påverkan på det 

vardagliga livet. Författarna till självbiografierna upplevde en slags förlamning som 

medförde att vardagliga bestyr utgjorde stora hinder. Oförmågan att upprätthålla 

vardagen är en faktor som författarna till studien själva blivit uppmärksammade om 

inom den kliniska verksamheten. Det faktum att oförmågan genomsyrade så pass 

mycket av den drabbades vardag är något som ökat vår förståelse. Det ger oss därför 

verktygen som behövs för att framöver verkligen kunna respektera patientens situation 

samt att visa empati. 	

Ytterligare ett genomgripande ämne som framträdde hos samtliga författare var en 

gestaltning av depressionen. Bilden av den mörka gestalten var något högst subjektivt, 



 28 

vilket i sig satte ord på depressionen som något yttre som tar över existensen. Det var 

fascinerande att alla författare hade sitt sätt att beskriva detta mörka väsen på. Det 

väckte tankar kring om det kanske fanns en vilja hos samtliga författare om att 

synliggöra depressionen som annars var svår att ta på. De olika variationerna av 

beskrivningar kan härledas till den enskilde individens livsvärld. När detta mörka väsen 

tagit över en stor del av existensen fann författarna olika sätt att hantera situationen på. 

Det tog sig uttryck genom självdestruktiva handlingar så som självmedicinering av 

droger, flyktiga kärleksrelationer eller självskadebeteende. Något som var gemensamt 

för samtliga författare var behovet av antidepressiva i olika former. De beskriver hur 

effekten av dessa gjorde skillnad i deras vardag. Enligt Åsberg, Nordström & Runeson 

(2010, s. 619) har det visat sig att bland de som söker vård för sitt depressiva tillstånd 

har suiciddödligheten minskat avsevärt. Det grundar sig bland annat i den ökade 

förskrivningen av antidepressiva och med en förbättrad diagnostik av depressioner. Det 

är av vikt att bistå med rätt vård och behandling för att minska risken för att människor 

som lider av depression i stället ska välja att ta sitt eget liv.  

 

 

Författarna till studien upplever att strategier för att hantera påfrestningar är något 

naturligt och många gånger kan nog människor känna igen sig i det. Det kan röra sig om 

fysisk aktivitet för att skingra tankarna eller ett glas vin på kvällen efter en hård 

arbetsdag. Vi människor finner helt enkelt diverse strategier för att hantera både stress 

och ångest i vår vardag. Det innebär inte för den sakens skull någon bagatellisering av 

de upplevelser som författarna i självbiografierna har, deras upplevelser är i allra högsta 

grad verkliga och kanske inte heller något gemene man upplever i sin vardag. 

Författarna av studien menar istället att denna insikt kan utöka förståelsen för varför 

beteendet uppstår och på så sätt kunna närma sig och bemöta det på ett bättre sätt i 

vårdandet.  

 

I resultatet framkom en faktor som överraskade författarna till studien. Allt som oftast 

beskrevs depressionen som något mörkt och skoningslöst, som tog över existensen utan 

pardon. Depressionen kunde dock vara mer än så för den drabbade. Den kunde i sig bli 

en stor del av den egna personligheten, en del som den drabbade älskade och som ingav 
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en slags trygghet. Det beskrevs som en förälskelse. Författarna till studien förvånades 

av det, och tanken hade aldrig riktigt slagit dem att depressionen faktiskt kunde vara 

något positivt för den drabbade. Den kunde alltså skänka en viss humor vid livets mörka 

stunder. Det resulterade i att viljan att bli frisk kanske inte alltid var så stark, då 

depressionen utgjorde en trygg hamn. Att tillfriskna innebar då en separationsångest, då 

den drabbade var tvungen att skiljas från sin depression.  

 

SLUTSATSER 

Depression är förenat med ett stort lidande för den enskilde individen och påverkar i allra 

högsta grad dennes livsföring. Vi som författare till studien upplever därmed att kunskap 

och förståelse för depressionens olika uttryck är av värde. Den egna förförståelsen kan 

medföra ett alltför snävt förhållningssätt i vården. Det är istället viktigt att förstå att 

depressionen i sig har olika nyanser. Sjuksköterskan bör vara öppen och lyhörd för den 

enskilde individens lidande. Ett vårdande som möjliggör upplevelsen av tillit och trygghet 

är av stor betydelse för patientens tillfrisknande. Där fyller vårdrelationen en viktig 

funktion, samtidigt som sjuksköterskan ska ha i åtanke att patienten kanske inte alltid vill 

inleda den relationen. Det gäller att bemöta patienten på den nivå som denne befinner sig.  

 

Stundtals kan sjuksköterskans förhållningssätt påverka vårdrelationens utveckling 

negativt. I Waterworth, Arrol, Raphael, Parson & Gotts (2015, s. 2564) studie framkom 

att många sjuksköterskor inte hade eller kände att de kunde ha samtal kring depression 

med sina patienter. Det blev dessutom tydligt att vissa sjuksköterskor hade 

uppfattningen att det inte hörde till deras ansvar att föra samtal kring depression. 

Samtidigt fanns det också de sjuksköterskor som faktiskt upplevde att de kunde förse 

den enskilde patienten med råd. 

 

Vi som författare upplevde de första mötena med dessa patienter som svåra. Det var 

först och främst svårt att veta hur vi skulle föra ett samtal, speciellt när patienten gav 

uttryck för både dödstankar och dödsönskan. Författarna minns särskilt en situation då 

en patient blivit inskriven på avdelningen efter att ha försökt ta sitt liv med tabletter. 

Patienten hade en sambo och dotter hemma. Det var svårt att inse att livet var så mörkt 
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för denna patient att inte ens viljan fanns till att se dottern växa upp. Vanan att prata om 

livet som något utan mening fanns inte där för oss, vilket medförde att det nästan fanns 

en rädsla till att närma sig patienten. Med tiden utvecklades vår kunskap och förståelse, 

vilket medförde att rädslan och svårigheterna för att föra dessa samtal var som 

bortblåsta. Vi kom till insikt om att det inte handlar om att utföra stordåd och att finna 

meningen med livet åt patienten. I grund och botten handlar det egentligen om att finnas 

till för patienten och stötta när livet känns som tyngst.  
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