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Sammanfattning
Bakgrund: Depression är en sjukdom som kännetecknas av bland annat nedstämdhet, orkeslöshet och
känslor av meningslöshet som skiljer sig från vanliga stämningssvackor. Depression beräknas år 2030
vara den ledande sjukdomsbördan i världen och är därför viktig att förebygga, upptäcka och behandla.
Sjuksköterskan har här en unik möjlighet att i det vardagliga mötet med personer med depression göra
en skillnad. Att känna meningsfullhet och begriplighet kan minska depressiva symtom och stärka
hanterbarheten vilket innebär att ha en hög känsla av sammanhang, KASAM.
Syfte: Att genom självbiografier beskriva upplevelser av att leva med depression.
Metod: En kvalitativ beskrivande studie där självbiografier analyserats med hjälp av innehållsanalys.
Resultat: Resultatet innehåller fyra teman. Det första temat En känsla av alienation tar upp
meningslösheten och känslorna av att vara värdelös, identitetsförlust, overklighetskänslor samt
ensamhet och isolering. En känsla av att leva i en bottenlös tillvaro kännetecknas av tankar på döden
och självmord, psykisk och fysisk smärta, rädsla, oro och ångest. En känsla av att vilja fly fokuserar på
viljan att fly från sig själv, sjukdomen och verkligheten. En känsla av att inte fungera är fjärde temat
och handlar om att vara ofokuserad och att känna sig orkeslös.
Slutsats: Meningslöshet, att inte känna glädjen med att leva och att förlora självbilden är de upplevelser
som är distinkta med att leva med depression, även närvaron av dödstankar är alltigenom märkbar i
denna studie. Depression är en tyst och osynlig sjukdom som det sällan talas högt om vilket ökar risken
för stigmatisering. Resultatet visar inget nytt men förstärker den forskning som finns och ger en djupare
bild av depression ur det upplevda perspektivet.
Nyckelord: KASAM, omvårdnad, upplevelse.
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Summary
Background: Depression is a disease that is characterized by dysphoria, weakness and feelings of
meaninglessness that differs from normal mood-dips. Depression is assumed to be the leading burden
of disease in the world by the year 2030 and is therefore important to prevent, detect and treat. The
nurse have got a unique opportunity to make a difference in everyday encounters with persons with
depression. To have a feeling of meaningfulness and comprehensibility can reduce depressive symptoms
and strengthen the manageability which means to have a high sense of coherence, SOC.
Aim:
By
autobiographies
describe
the
experience
of
living
with
depression.
Method: A qualitative descriptive study where autobiographies were analyzed with a content analysis.
Result: The result contains four themes. The first theme A feeling of alienation recites
futility/meaninglessness and the feelings of being worthless, loss of identity, feelings of derealisation
and also feelings of loneliness and isolation. A feeling of living in an abysmal existence is characterized
by thoughts of death and suicide, psychological and physical pain, fear and anxiety. A feeling of wanting
to escape is focused on the will to escape from oneself, the disease and from the reality. A feeling of
dysfunction is the fourth theme and is about being unfocused and feeling weak/decrepit/infirm/feeble.
Conclusion: Meaninglessness, to not feel the joyfulness of living and to lose the self-image is the
experiences that are distinct of living with depression, also the presence of thoughts of death is notable
throughout this study. Depression is a silent and invisible disease that is rarely spoken loud about which
increases the risk of stigma. The result doesn’t show anything new but enhances the existing research
and gives a deeper image of depression from the lived perspective.
Keywords: Experience, nursing, SOC.
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Inledning
“Depression tar ingen hänsyn till person. Eller kön. Eller klass. Eller pengar. Eller framgång”
(Brampton, 2009, s.23).
Depression drabbar människor i alla åldrar och räknas som en folksjukdom. Enligt en uppskattning från
Socialstyrelsen kommer cirka 25 % av kvinnorna och 15 % av männen i Sverige att drabbas av en
depression någon gång i livet (Socialstyrelsen, 2010). World Health Organization [WHO] (2001; 2008;
2015) beräknar att fler kvinnor än män är drabbade och det uppskattas att 350 miljoner människor i
världen lider av depression. Antalet drabbade av depression och andra mentala hälsoproblem fortsätter
att öka och var i The global burden of disease: 2004 update [GBD] (WHO, 2008) den tredje största
sjukdomsbördan i världen. WHO (2008) beräknar också att år 2030 är depression den ledande
sjukdomsbördan i världen. Många med depression uttrycker att de helst döljer sin sjukdom eftersom
den kan medföra att människor i deras omgivning tar avstånd från dem på grund av detta, även
felbehandlingar och uteblivna behandlingar kan vara en följd av stigmatiseringen och okunskap kring
depressionssjukdomar (Lasalvia et al’s, 2013; WHO, 2015). Genom att synliggöra upplevelser kan ett
mer förstående förhållningssätt tillämpas (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Därav syftet att genom
självbiografier beskriva upplevelserna av att leva med depression.

Bakgrund
Definition depression
Depression är en sjukdom och skiljer sig från de vanliga stämningssvackorna och nedstämdhet som alla
människor upplever i perioder och som kan uppstå till exempel då personen riskerar att bli övergiven
(Åberg & Mårtensson, 2009). Utmärkande för en depression är tydlig nedstämdhet, ångest,
aggressivitet, vacklande självkänsla samt känslor av mindrevärde. Även skuld, trötthet, sömnproblem
och koncentrationssvårigheter samt glömska är symtom (American Psychiatric Association, 2013;
WHO, 2015). Enligt ICD-10-SE (Socialstyrelsen, 2011) finns bland symtomen för depressiv episod
minskad energi, nedsatt aktivitetsnivå och trötthet utan egentlig anledning. En depression kan klassas
som svår, medelsvår eller lindrig och för att uppfylla kriterierna för exempelvis lindrig depression krävs
att två eller tre av symtomen finns hos personen (Socialstyrelsen, 2011; WHO, 2015). Symtom med
nedstämdhet och/eller minskat intresse för omgivningen ska finnas större delen av dagen, så gott som
dagligen under ett minimum av två veckor för att diagnos ska sättas (Skärsäter, 2014; WHO, 2015).
Fysisk smärta så som huvudvärk, ont i magen eller smärtor i skuldror, rygg och nacke kan också vara
symtom på eller ett resultat av depression, smärtan kan även ha påverkan på depressionen vilket blir en
ond cirkel (Shimodera, Kawamura & Furukawa, 2012; Elfering, Käser & Melloh, 2014). Men trots att
smärtan och depressionen kan påverka varandra så får smärtan inte avvisas som enbart en koppling till
depressionen utan bör ses och behandlas separat (Lin, Yen, Chen & Chen, 2014). Många som lever med
depression är omedvetna om att fysisk smärta kan ha ett samband med sjukdomen (Shimodera,
Kawamura & Furukawa, 2012) och känner också daglig livsleda och har ökad risk för suicidtankar och
suicidförsök (Åberg & Mårtensson, 2009; Socialstyrelsen, 2010; WHO, 2015).
Enligt en nulägesrapport om vård av patienter med depression och ångest från Socialstyrelsen (2009)
redovisades att medianåldern på patienter med depressions- eller ångestdiagnos år 2006 var 45-50 år
och även WHO (2001) menar att depression är vanligast förekommande i medelåldern. Efter första
insjuknandet i depression är risken 50 % att återinsjukna och efter det andra insjuknandet ökar risken
till 80 % att återfå depressionen. Risken för återfall är störst två månader efter tillbakagång av symtom
(O'Leary, Hickey, Lagendijk och Webb, 2010) och är särskilt vanligt när den tidigare episoden med
depression varit obehandlad under en längre tid (WHO, 2015). Återfall är också beroende av antalet
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tidigare episoder och kvarvarande subkliniska symtom (Hardeveld, Spijker, De Graaf, Nolen &
Beekman, 2010). I 45-årsåldern och uppåt är risken ännu större för återfall (WHO, 2001).

Orsaker och riskfaktorer
Utlösande faktorer för en depression kan vara problem inom familj och äktenskap, utvecklingskriser
eller för hård arbetsbelastning (Skärsäter, 2014; WHO, 2015). Stress är en mycket potent riskfaktor för
att utveckla en depression (Timmermans, Xiong, Hoogenraad & Krugers, 2013) och depressionen i sig
kan leda till ytterligare stress och funktionsnedsättning vilket ger än mer försämring av sjukdomen
(WHO, 2015). Även ärftlighet är kopplat till depression och risken är högre att insjukna om en
familjemedlem varit drabbad av sjukdomen tidigare (Weissman et al. 2005). Risken för att utveckla en
kronisk depression är större då förstämningssyndrom, depression och bipolär sjukdom finns i familjen,
men ökar även med längden på depressionsperioden (Hölzel, Härter, Reese & Kriston, 2011). Brist på
eller avsaknad av fysisk aktivitet kan också vara en riskfaktor för att utveckla depressiva symtom (Sarris,
O´Neil, Coulson, Schweitzer & Berk, 2014; WHO, 2015). Ytterligare en riskfaktor är långvarig låg
livstillfredsställelse, Rissanen et al. (2011) påvisar att 55 % av de med låg livstillfredsställelse efter sju år
hade diagnosen svår egentlig depression. Den låga livstillfredsställelsen och den hopplöshet som
relaterades till depressionsdiagnosen var att leva ensam, att inte ha några barn, att ha en minskad
arbetsförmåga, dålig ekonomi och hälsostatus men också rökning och framför allt alkoholkonsumtion.
Även Wood och Joseph (2010) visar liknande resultat där de personer som hade försämrat välmående
visade en avsevärt högre risk för depression tio år senare. Forskning tyder också på att olika bristtillstånd
så som D- och B-vitaminbrist kan vara en riskfaktor för att utveckla depressiva symtom eller en
depression men visar tvetydiga resultat och menar att mer forskning behövs inom området (Miller,
2008; Parker & Brotchie, 2011; Anglin, Samaan, Walter & Mcdonald, 2013).

Behandling och omvårdnad
Patientundervisning och gruppterapi är ett bra verktyg i behandlingen av depression och förbättring hos
personer med depression kan ske redan efter sex veckors behandling (Hansson, Bodlund och Chotai,
2008). Vid stödsamtal lyfts personens egna förmågor fram och används för att bidra till utveckling av
dessa förmågor och tilltron till dem. För att detta ska vara effektivt krävs att det finns ett förtroende och
respekt för oliktänkande (Holmqvist, 2012). Stödsamtal är en behandling med god effekt och
kombineras ofta med antidepressiva läkemedel (Carta et.al., 2012).
Att känna stöd från sociala nätverk som familj, vänner eller arbetskamrater, hjälper till att lindra lidande
vid depression och gör att personen kan hantera de problem som finns och som kan uppstå (Skärsäter,
2014; WHO, 2015; Gladstone, Parker, Mahli & Wilhelm, 2007). Det finns för- och nackdelar med att
söka stöd hos familj och vänner vid depression, den stora fördelen med detta kan vara det sociala och
känslomässiga stödet som ges av en person som redan vet bakgrunden och känner personen, en nackdel
kan vara att personen inte behandlas som tidigare och att anhöriga har ett överbeskyddande beteende
som kan orsaka påfrestningar i förhållandet (Griffiths, Crisp, Barney och Reid, 2011). Att känna socialt
stöd kan hjälpa till vid återhämtningen från depressionen (Gladstone, Parker, Mahli & Wilhelm, 2007).
Utövandet av kognitiv beteendeterapi, KBT, reducerar de depressiva symtomen och minskar oro och
ältande hos personer med depression (Van Aalderen et al., 2012).
Fysisk aktivitet har positiv påverkan på återhämtningen från depression, då aktivitet kan vara en
distraktion från patientens negativa tankar och ångest (Skärsäter, 2014) och fysisk aktivitet har visat sig
kunna vara lika effektivt mot depression som terapi och/eller läkemedel. Tre månader med fysisk
träning kan vara minst lika effektivt som KBT-behandling, internetbaserad, eller sedvanlig
läkemedelsbehandling mot mild till måttlig depression (Andersson, Hovland, Kjellman, Taube &
Martinsen, 2015). Aktivitet i form av yoga kan ge effektiva verktyg för hantering av depression på lång
sikt, dessa verktyg kan vara tekniker i andning, avslappning, stretching och visualisering för att minska
stress, ångest och depressiva symtom (Kinser, Elswick och Kornstein, 2014). Att ha ett fysiskt aktivt
arbete och en aktiv fritid, baserat på kliniska riktlinjer, är förknippat med färre depressiva symtom
(Sarris, O´Neil, Coulson, Schweitzer & Berk, 2014). I en studie av Josefsson, Lindwall och Archer (2014)
framkommer dock att fysisk aktivitet inte passar alla med depression utan att det är lika individuellt
som vid medicinering och psykoterapi, men det kan mycket väl användas som en del av behandlingen
vid mild eller måttlig depression om personen är motiverad och har fysisk kapacitet att klara av det.
Forskning har påvisat att Grön rehabilitering ger goda hälsoeffekter när det gäller stress och depression,
vilket i praktiken innebär vistelse i natur och trädgård tillsammans med verktyg såsom andnings- och
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avspänningsteknik, men kan även handla om att utföra trädgårdsarbete. Naturen ger i sig upphov till
lugn och kan upplevas tröstande och vara en källa för återhämtning (Sahlin, Ahlborg, Matuszczyk &
Grahn, 2014).
Det finns också ett flertal farmakologiska behandlingar mot depressiva symtom men dessa är i första
hand läkarens ansvar, sjuksköterskan har som ansvar att följa upp och vara uppmärksam på eventuella
läkemedelsinteraktioner, biverkningar och risk för beroende (Skärsäter, 2014). Framförallt är det
medelsvåra och svåra depressioner som behandlas med antidepressiva läkemedel, och WHO (2015)
menar också att trots att det finns bevisat effektiva behandlingar mot depression är det mindre än
hälften, och i vissa länder mindre än 10 %, av de diagnostiserade som får eller har tillgång till behandling.

Upplevelser av depression
Forskning visar att skuldkänslor och den upplevda känslan av hjälplöshet påverkar förmågan att hantera
depressionen. Att inte veta vad som händer och att ha dessa tankar och känslor försämrar tron på den
egna förmågan att ta kontroll över sin livssituation och kan framkalla en känsla av hjälplöshet (Feely &
Long, 2009). I studien av Feely och Long (2009) kallades depressionen för den tysta tjuven och beskrevs
som att den stal människors förmåga att tänka, njuta, ha intressen och energi men även förlust av
förmågan att fungera och känna samhörighet med sig själv och med samhället. Det är en ostädad och
rörig resa med förtvivlan som en stor börda som porträtteras i studien, känslor av att vara övergiven och
ensam var simultan med en önskan om att få vara ensam, bygga upp murar mot omvärlden och stänga
inne sina känslor och problem istället för att be om hjälp. Brist på energi, ökat sömnbehov och förlust
av initiativförmåga, fantasi och kreativ förmåga är något som påverkar både personen med depression
och de människor som lever nära personen. Även dåligt tålamod, humörsvängningar, glömska och oro
påverkar personen, familjen och det sociala livet vid depression vilket leder till isolering och försämrad
ekonomi på grund av sjukskrivning, men också att inte få vara den personen man brukar vara påverkar
(Ahlström, Skärsäter & Danielson, 2009). Känslan av att inte ha tillräckligt med stöd från familj och
vänner kan göra vägen tillbaka till ett liv utan depression svår och de som inte har ett arbete har ofta en
upplevelse av att inte känna att de har ett socialt stöd (Gladstone, Parker, Mahli & Wilhelm, 2007). Att
leva med depression och samtidigt vara förälder kan vara svårt, den inre kampen med osäkerhet,
motvilja mot sig själv och hemlighållande av måendet och tankarna på ett eventuellt självmord påverkar
hela familjelivet. Det dåliga samvetet över bristen på energi för att ta hand om och vara kärleksfull mot
familjen gör bördan av depressionen tung och hemlighållande medför att omgivning ställer krav på
personen att fortsätta livet som tidigare, detta är svårt för den drabbade som nu är som en främling även
för sig själv (Ahlström, Skärsäter & Danielson, 2010). Innan diagnosen depression ställs är ovetskapen
om vad som är fel svårt att hantera och orsakar stress och oro för den drabbade, de tvära kasten i humör
och tålamod samt den djupa sorg och inre smärta blir lättare att hantera när orsaken får ett namn (Feely,
Sines & Long, 2007).

En känsla av sammanhang
Känsla av sammanhang, KASAM, är Aaron Antonovskys (2005) begrepp som beskriver hur människor
trots svåra och traumatiska händelser kan hantera situationen och finna mening med den. Genom att
intervjua människor som varit med om traumatiska händelser såg Antonovsky skillnad i hur
svårigheterna hanterades och att vissa klarade sig bättre än andra. De personer som hade ett högt
värde på KASAM (känsla av sammanhang) fann tillit till sin egen förmåga och sina resurser att möta
svårigheter. Att inte bara se svårigheterna utan att göra det bästa av situationen. I KASAM ingår
begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Begriplighet är ett begrepp som handlar om hur människan uppfattar och förstår det som händer i
livet. Vid hög känsla av begriplighet tolkas inre och yttre stimuli på ett strukturerat och rationellt sätt
till skillnad från oförklarligt, kaotiskt och slumpartat. Hanterbarhet handlar om till vilken grad
människan upplever sig kunna påverka situationen och har vetskap om att det finns resurser att använda
i form av till exempel partner/vänner för att möta de krav som ställs. Vid en hög känsla av hanterbarhet
känner sig personen inte som ett offer för omständigheter och inte heller att livet är orättvist. Det tredje
begreppet, meningsfullhet, är ett begrepp som belyser personens förmåga till att söka och se en
mening vid svåra händelser i livet. Vid hög känsla av meningsfullhet ser människan motgångar som en
utmaning som är värda engagemang (Antonovsky, 2005).
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Genom att ha en känsla av sammanhang kan depressiva symtom minska, förmågan att hantera
situationen kan förbättras i och med de stärkta inre resurser som kommer med detta. En känsla av helhet
och kontroll frambringar hopp och stärker tilliten till självet och återhämtning från depressionen kan
främjas om sjuksköterskan bistår med socialt stöd och korrekt och relevant information (Skärsäter et.al.,
2009).

Motiv för studien
Inom sjukvårdens alla områden träffar sjuksköterskan på människor med olika depressionssjukdomar
och det är därför viktigt att kunna upptäcka och bemöta på ett bra sätt. Det är också viktigt att kunna
urskilja de personer som kräver vård och behandling för sin depression. Sjuksköterskan har en unik
möjlighet att tidigt upptäcka och kunna ge personen redskap för att hantera sin sjukdom i vardagliga
möten ute i vården (Skärsäter, 2014). Nästan en tredjedel av de 1 082 personer som deltog i en studie
av Lasalvia et al. (2013) rapporterade att omgivningen hade tagit avstånd från dem på grund av deras
mentala hälsoproblem och 71 % önskade dölja sin depression från omgivningen. Då depression inte bara
påverkar den enskilde är det är viktigt att som sjuksköterska få en djupare förståelse över vad det innebär
för hela familjen för att kunna lindra lidande och bevara värdighet (Ahlström, Skärsäter & Danielson,
2010). Den stigmatisering som okunskapen om depression kan medföra skulle kunna minska om
förståelsen ökar och kunskap införskaffas om hur det är att leva med depression, att se sjukdomen från
det upplevda perspektivet. En bra anledning till att studera berättelser är att de kan ge kunskap om hur
livsvärlden, genom hälsa/ohälsa, lidande och vård, erfars (Dahlborg-Lyckhage, 2012).

Syfte
Syftet var att genom självbiografier beskriva upplevelser av att leva med depression.

Material och metod
Design
En kvalitativ beskrivande studie där självbiografier analyserats med hjälp av innehållsanalys. Analys av
biografier ger en möjlighet att ta del av personens berättelse och genom det få insyn i upplevelser och
känslor som personen har. Detta i sin tur kan användas till att försöka förstå och lättare ge rätt vård och
ett bra bemötande (Dahlborg-Lyckhage, 2012).

Urval och datainsamling
Sökning i databasen LIBRIS, som är en söktjänst för alla svenska universitets-, högskole- samt
forskningsbibliotek där alla registrerade biblioteks titlar finns att söka bland (Kungliga biblioteket, u.å.),
utfördes. Inklusionskriterier var biografier skrivna av personer som lever eller har levt med depression
som vuxna, biografierna skulle vara skrivna på eller översatta till svenska. Sökord som användes var
biografi, depression, svenska, årtal 2005 - 2015. Material som exkluderades var barn- och ungdoms-,
förlossnings- och utmattningsdepression. Även litteratur som tydligt riktade sig mer specifikt mot panik
och ångest, bipolär sjukdom, närståendes upplevelser och biografier där den drabbade personen själv
inte är berättaren exkluderades. Fyra självbiografiska böcker som motsvarade syftet hittades genom
sökningen på LIBRIS varav en exkluderades då den visades rikta sig mer mot terapi. Ytterligare en
självbiografi hittades i Vårdförbundets facktidning, Vårdfokus, och valdes ut då den motsvarade syftet.
Böckerna som valdes ut för analys var: Att nudda vid botten - en personlig berättelse om depression
(Brampton, 2009), Passera denna natt (Kinde, 2014), Att vägra ge upp - att leva med återkommande
depressioner (Arborelius, 2014) och Skäl att fortsätta leva (Haig, 2015) se bilaga 1.
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Förförståelse
Med förförståelse menas här att det ofta finns en kunskap eller aning om det som ska studeras redan
innan en studie påbörjas. Detta innebär också de erfarenheter som finns från utbildning och från livet
men även värderingar från privatlivet är inräknade (Priebe & Landström, 2012). Dahlborg-Lyckhage
(2012) menar också att det kan vara svårt att bortse helt från förförståelsen då det finns känslomässiga
band, teoretisk förkunskap och förutfattade meningar som omedvetet kan styra tolkningarna och att
dessa omedvetenheter bör medvetandegöras genom reflektion under arbetets gång. Att diskutera de
reflektiva tankar som dyker upp under arbetets gång ökar medvetenheten av den eventuella påverkan
förförståelsen kan ha för resultatet av analysen (Henricson & Billhult, 2012). Den förförståelse för
depression som fanns innan studien hade förändrats över tid i takt med ny kunskap och nya
erfarenheter. Till en början var depressionen svår att se som en sjukdom och vetskapen om hur vanligt
förekommande den var och är, fanns inte. Men i möten med depression förändrades synen på
människan och gav en insikt om att vem som helst kan drabbas. Det som givit förförståelse för
depression är kontakt med släkt och vänner som drabbats, brukare på äldreboenden, patienter på
sjukhuset och vårdsökande på en vårdcentral.

Dataanalys
En kvalitativ innehållsanalys utfördes med utgång från data som samlats in från redan färdiga texter i
form av biografier. Biografierna lästes självständigt varpå meningsenheter som motsvarade syftet
plockades ut utan påverkan av varandra. Det manifesta innehållet, som är den information som anges
synligt i texten, analyserades (Danielson, 2012b; Dahlborg-Lyckhage, 2012). Texten hanterades som
empiriskt material och analyserades med öppenhet och utan bestämda riktningar eller antaganden för
att innehållet självt kunde leda fram till sin mening och svara på de frågor som fanns utifrån
problemformuleringen. Analysen av meningsenheterna gjordes gemensamt och diskussioner ledde fram
till att citaten indelades efter likheter och skillnader i upplevelsen av depression. Indelningen av de
upplevelser som hittades namngavs exempelvis som “Ångestkänslor”, “Känslor av meningslöshet” och
“Tankar på döden”. De indelade textmassorna bearbetades sedan genom att läsas igenom gemensamt
en gång till för att hitta en röd tråd och bilda teman som beskrev innehållet. Dessa teman fick sedan bli
rubriker i resultatet (Dahlborg-Lyckhage, 2012).

Etiska överväganden
Forskningsetiken har till uppgift att skydda grundläggande värden och rättigheter, ta hänsyn till
självbestämmande och respektera människan och dennes val och frihet. Etiken är även till för att
upprätthålla ärligheten och förtroendet för forskningen och se till att ingen skadas eller utnyttjas.
(Kjellström, 2012). Forskningsprojekt ska vara frivilligt och deltagarna ska vara informerade enligt
Helsingforsdeklarationen (2013). Eftersom författarna till dessa biografier själva har valt att ge ut
böckerna till allmänheten och på så sätt gjort ett självständigt val kan det tolkas som att deltagandet i
denna analys bygger på frivillighet i den mening att materialet är fritt så länge det återges och refereras
korrekt och hanteras med respekt (SFS 1960:729). Reflektion över nyttan med analysen har vägts mot
riskerna med att bryta mot den etik som gäller under hela arbetets gång (Kjellström, 2012). Nyttan med
denna analys tros överväga de risker som finns, där nyttan är ökad kunskap som kan hjälpa människor
med depressionssjukdomar och riskerna ligger i att feltolka de biografiska texter som är till grund för
analysen. Då analysen inte avslöjar mer om författarna till biografierna än de själva valt att delge läsarna
är risken för att avslöja identitet eller konfidentiella uppgifter obefintlig och nyttan med att föra deras
kunskap vidare tros överväga eventuella risker för feltolkningar (Kjellström, 2012).
Blankett för etisk egengranskning av examensarbeten vid HHJ (Bilaga 2) har fyllts i och diskuterats.
Avseende att behandla känsliga personuppgifter anses detta vara tveksamt då materialet härleds till
författarna av biografierna och därav kan deltagarna identifieras. Samtycke har ej inhämtats och
frivilligt deltagande och information som föranleder detta i DEL D: Andra etiska överväganden under
rubriken Andra förutsättningar i blanketten anses därmed irrelevant. Se även diskussion i stycket ovan
angående detta.
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Resultat
Analysen ledde fram till fyra teman. Första temat En känsla av alienation tar upp känslor av
meningslöshet, värdelöshet, förlust av identitet, en obalans i känslor samt ensamhet och isolering, men
också overklighetskänslor. Under andra temat En känsla av att leva i en bottenlös tillvaro beskrivs
tankar på döden och självmord, smärtan som är både psykisk och fysisk, rädslan, oron och ångesten som
för de drabbade tillhör depressionen. Tredje temat fokuserar på En känsla av att vilja fly från den
verklighet som sjukdomen skapar. En känsla av att inte fungera är fjärde temat och handlar om att inte
kunna koncentrera sig och att inte ha någon ork.

En känsla av alienation
Genomgående för de fyra biografierna är den meningslöshet som genomsyrar de depressiva episoderna.
Det som en gång var betydelsefullt har mist sin mening och kan inte längre skänka glädje, en förlust av
intresse för omvärlden och det som sker runt omkring. Känslan som beskrivs är ett mörker som tynger
ner och överskuggar hela tillvaron, allt blir en kamp i en värld där ingenting har någon mening.
“Jag brukade älska musik. Men nu säger den mig ingenting längre.” (Kinde, 2014, s. 38).
Det som beskrivs är en känslolöshet, en tomhet och en platthet. Det finns ingen utväg och ingen tro på
framtiden, nyanser och skiftningar försvinner tillsammans med känslorna. En tröstlöshet över att ha
förlorat sin kontakt med livet och att känna sig trasig framkommer, men också en känsla av att inte vilja
vara i sin egen kropp. Det beskrevs bland annat som att vara instängd i en tunnel och inte kunna se
ljuset.
“En känsla av att vara avskild, att vara ett utsnitt från en annan verklighet. En stark längtan efter att
vara någon annan - vem som helst. ” (Haig, 2015, s. 46).
Den ensamhet och isolering som synliggörs av personerna är motstridiga och talar för en vilja av att vara
ensam och isolera sig samtidigt som den också skrämmer. Att ha en känsla av att vara ensam om sin
sjukdom och att ingen hjälp finns att få trots goda vänner, familj och stöd från sjukvården ger en känsla
av utanförskap.
“Depression känns som det mest isolerade stället på jorden. Inte undra på att det kallas ensamhetens
sjukdom.” (Brampton, 2009, s.9).
En följd av sjukdomen beskrivs också vara en förlust av självet, en förlust av identitet och att inte längre
ha en självklar plats. Den identitet som tidigare definierat personen upplevs som tillfälligt eller för alltid
förlorad. Frågor tas upp kring att kunna fortsätta leva som sig själv trots förlusten av sin självbild.
Förlust av identitet kunde också leda till en känsla av att vara en främling för sig själv. Att uppleva sig
själv, sina känslor och tankar som obekanta gav upphov till en rädsla för att förlora sitt förstånd.
“Som att min spegelbild visade en annan människa.” (Haig, 2015, s. 45).
Främlingskänslan förstärks genom ett brett spektrum av känslor som ständigt skiftar och beskrivs som
en obalans. Att inte kunna se bortom känslorna och vara totalt uppslukad av dem till den grad att de blir
ens liv. En känsla av att vara obalanserad och uppleva plötsliga skiftningar i humöret. Mordisk vrede
kunde snabbt ersättas av apati, vilket ledde till svårigheter att hitta en medelväg. En känsla av att vara
värdelös och oduglig, att inte tillföra någonting till denna värld och att ingenting spelar någon roll är
också något som beskrivs. Livet känns inte värt att leva och med en tro på att omgivningen inte skulle
bry sig om personen existerade eller inte ledde också till en känsla av att vara misslyckad.
“Jag var skit på jobbet, jag var skit i äktenskapet, jag var skit i kärlek.” (Brampton, 2009, s. 70).

En känsla av att leva i en bottenlös tillvaro
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“Jag orkar inte leva - det är bättre att jag är död.” (Arborelius, 2014, s. 93).
Tankar på döden är ständigt förekommande, men handlar mer om en vilja att slippa leva ett liv med
lidande och smärta än om döden i sig. Känslor av att ingenting någonsin kommer att bli bättre varvas
med känslor av att inte klara av alla krav som livet ställer. Att vara så trött och orkeslös av kampen mot
depression att döden känns som den enda utvägen. Det framkom önskningar om att hellre få dö i en
obotlig sjukdom än att behöva leva med smärtan som depressionen framkallar. Depressionen upplevs
inte bara som psykisk smärta utan visar sig också fysiskt. En beskrivning av den psykiska smärtan var
en känsla av att ha nerverna utanpå kroppen och att fysiskt känna alla intryck. Den fysiska smärtan
kändes framför allt i hals, nacke, axlar och bröst, men kunde även te sig som stelhet och värk i armar
och ben.
“Hela tiden känns oron både fysiskt och psykiskt.” (Arborelius, 2014, s. 154).
En förlamande rädsla för allt utanför den egna tryggheten av hemmet och det bekanta skildras. Rädsla
för andra människor, folksamlingar, för tystnaden som lämnar en ensam med de egna skrämmande
tankarna och för sig själv. Att vara skräckslagen för i princip allt och framförallt för depressionen.
Rädslan och ångesten går hand i hand och tar sig uttryck som ett monster, en demon eller ett vilddjur…
“Mörkret samlas i huvudet. Den här dagen är svart. Svartare än svart, tung och kvävande. Och
monstret finns kvar runt halsen. Det är skapt som en orm med en tjock, muskulös, fjällbeklädd svans,
som den lindar varv efter varv runt min hals och drar åt. På huvudet finns ingen mun och inga ögon,
bara en enda rovfågelsklo, svart med en skarp spets av silver. Klon sjunker in framtill på halsen och
hänger sig kvar. Jag försöker minska skräcken som den injagar genom att ge den ett namn,
halsmonstret.” (Brampton, 2009, s. 36).
Ångesten beskrivs som att hela tiden vara på helspänn med ett starkt stresspåslag, fysiska symtom som
svettningar och skakningar och att ha en kropp som inte lyder och ständigt är i krisberedskap. Känslan
av att leva i en vaken mardröm, som att hela tiden vara på gränsen till en panikattack, att luften känns
för tunn för att kunna andas och att ha svårt att sova och inte kunna ta sig samman.

En känsla av att vilja fly
En vilja att fly från smärtan, rädslan och ångesten, en önskan om att tiden ska gå och att inte behöva
genomgå lidandet som depressionen framkallar. En önskan om att morgon skulle vara kväll, sommar
vara höst och istället för att vara i det vakna tillståndet få sova eller befinna sig i dvala. Att slippa känna
för en stund, slippa tankarna och att få återgå till sitt normaltillstånd. Ytterligare en flykttanke som
beskrevs var önskan om att vara någon annan och inte vara den sjuka personen, personen med
depressionen, den som har en osynlig åkomma. Att få känna sig normal och att få uppleva livets små
under och få njuta av livet utan att behöva kämpa sig igenom varje minut.
“Varje ögonblick var rödglödgat. Och det enda jag väntade på, förutom att må bättre, var att tiden
skulle gå fortare. Jag ville att klockan nio skulle vara klockan tio. Jag ville att förmiddagen skulle vara
eftermiddag. Jag ville att den 22 september skulle vara den 23 september. Jag ville att ljuset skulle
vara mörker och mörkret vara ljus.” (Haig, 2015, s. 81).
Det framkom en skillnad i hanteringen av kontrollförlusten och smärtan mellan personerna. Alkohol
användes för att fly verkligheten, för att tillfälligt ta kontroll över tillvaron och för att döva, slippa känna,
slippa tänka och för att fly från sig själv.
“Behovet av det lilla lugn som alkoholen erbjuder är så totalt att det övervinner både väder, illamående
och min förlamande motvilja mot världen utanför.” (Kinde, 2014, s. 18).

En känsla av att inte fungera
Något som förekommer i samtliga biografier är en oförmåga att koncentrera sig och behålla fokus. Att
inte kunna läsa, skriva eller tänka, en sorg över att inte kunna göra det som tidigare gjordes utan
ansträngning och tanke. Att inte kunna hålla saker i minnet eller ta in och behålla information. Det
beskrivs också som att redan ha glömt början av en mening när slutet av den lästs “ Hjärnan känns som
tuggummi.” (Arborelius, 2014, sid. 158). Upplevelser av att vara tömd på energi återges i texterna, all
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energi har gått åt till att uppbåda tillräckligt med ork för att hantera depressionen och dess följder.
Dagliga rutiner som att stiga upp, äta mat, laga mat, klä på sig eller ringa ett samtal är en massiv
ansträngning och utmattande till den grad att det ofta prioriteras bort. Även de enklaste uppgifter blir
oöverstigliga och ofta behövs stöd och påminnelser från närstående och professionella för att ens
påbörjas.
“Att utföra de mest rudimentära sysslor som att diska eller handla är redan det utmattande, att
försöka skriva går bara inte.” (Kinde, 2014, s. 71).
Brist på sömn upplevdes också vara en påverkande faktor på funktionsförmågan. Att inte kunna somna
och att få sömnen avbruten mitt i natten var ett återkommande problem vid depressionerna. Oron över
att inte kunna sova ledde till en ond cirkel som påverkade den dagliga funktionen och ytterligare
förstärkte ångesten som samtliga upplevde.
“Jag sov fortfarande dåligt, aldrig mer än fyra timmar per natt. Jag hade inte sovit en hel natt i sträck
på nästan två år.” (Brampton, 2009, s. 221).

Diskussion
Metoddiskussion
Den valda metoden innehållsanalys av berättelser, var en lämplig metod för denna uppsats då skrivna
berättelser såsom biografier kan ses som livsberättelser som speglar den unika människan och dess
kulturella mönster. Det är en i grunden mänsklig företeelse att berätta, berättandet kan ske både
muntligt och i textform och genom att analysera en berättelse ges möjlighet att ta del av hur en person
upplever sin livsvärld, det ger en detaljerad inblick i människans känsloliv, vilket kan dras nytta av i
vårdande situationer. Biografier analyseras som empiriskt material och speglar personens livsberättelse.
Detta kan också vara en nackdel då det finns större möjlighet för berättaren att exkludera ofördelaktiga
fakta i skriven text och att själv välja vad som ska tas med eller inte, det kan också finnas en påverkan
från vad som är accepterat i samhället (Dahlborg-Lyckhage, 2012).
Böcker som var skrivna på eller översatta till svenska valdes för att underlätta analysen av känslor och
upplevelser som riskerar att feltolkas om de är skrivna på annat språk än modersmålet, men detta kan
också vara en nackdel då betydelsen i ord kan komma att ändras vid översättning. Exklusion av
biografier skrivna av andra än den som upplevde depressionen gjordes på grund av att syftet var att
fånga personens subjektiva upplevelser (Henricson & Billhult, 2012). Enbart böcker skrivna de senaste
tio åren valdes ut då nyare material eftersträvades och för att inget material har hittats där personen
skriver biografi under tiden den genomgår depressionen utan snarare flera år efter genomgången
sjukdomsperiod. Två manliga och två kvinnliga författare valdes inte ut medvetet, men antogs ge en bra
balans och en eventuell jämförelse mellan mäns och kvinnors upplevelser av att leva med depression
trots att detta inte var syftet. De fyra biografierna som valdes ut svarade mot syftet och speglade det
valda fenomenet väl, två av författarna var från Sverige och två från England, vilket gör att inte enbart
det svenska samhället speglas, men däremot är det svårt att se en överförbarhet utanför västvärlden
vilket begränsar studiens generaliserbarhet. Efter att det utvalda materialet analyserats och satts
samman till ett resultat diskuterades att ytterligare en eller två böcker kunde ha stärkt
bekräftelsebarheten och gett ett bredare resultat med mer substans, men Henricson och Billhult (2012)
menar att innehållet kan bli rikare när färre personer med olika erfarenheter studeras och att ett större
antal deltagare också kan ge ett allt för stort material att analysera. Ett annat alternativ hade varit att
använda sig av intervjuer för att få material som var direkt riktat mot syftet att beskriva upplevelsen av
att leva med depression, men då tiden var knapp prioriterades detta alternativ bort då denna typ av
material tar längre tid att samla in och analysera samt kräver etiskt tillstånd för att få utföras, vilket
också påverkar tiden (Danielson, 2012a). Henricson (2012) beskriver också att tiden har betydelse för
kvalitén på det slutliga arbetet. Kvalitén kan också påverkas av att detta är författarnas första uppsats
och kunskapsbrister inom forskningsmetoder kan finnas (Wallengren & Henricson, 2012).
Böckerna lästes individuellt för att få högre trovärdighet i det sedan utvalda materialet, Wallengren och
Henricson (2012, s. 492) skriver att “fyra ögon är bättre än två” och syftar då på att trovärdigheten ökar
när det är flera författare. När de meningsenheter som valts ut enskilt sedan analyserades gemensamt
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upptäcktes att valet av enheter skiljde sig något, men hade samma innebörd och resulterade i att det den
enhet som bäst beskrev upplevelsen valdes ut, vilket ytterligare stärker pålitligheten att kunna utföra
studien igen med samma fynd. Detta styrker att det är en fördel att vara flera författare (Henricson,
2012; Wallengren & Henricson, 2012). Under datainsamlingen och analysen upprepades syftet som en
frågeställning för att fastslå att relevant material användes, är det här personens upplevelse av att leva
med depression. Genom att kritiskt granska och fortlöpande bortse från förförståelsen kunde
tyngdpunkten läggas på att enbart se om materialet motsvarade syftet för att en högre pålitlighet skulle
uppnås (Wallengren & Henricson, 2012; Danielson, 2012b). Förförståelsen hade redan innan denna
studie förändrats över tid och vetskapen om att kunskap förändras med erfarenhet gjorde det lättare att
se öppet på den nya informationen som framkom vid bearbetning av bakgrundsmaterial. Att se
depression mer som en sjukdom, något som personen faktiskt inte själv styr över, var något som
förstärktes genom detta arbete. Något som också bekräftades från förförståelsen var att vem som helst
kan drabbas av depression.
Arbetet med att få fram teman för de utvalda meningsenheterna föll sig till en början naturligt med givna
fraser som symboliserade innehållet, men visade sig sedan vara svårt då en mening kunde passa in på
flera teman. Efter ytterligare diskussion sorterades texterna till passande teman som namngavs för att
spegla innehållet. Citat som belyste varje tema valdes ut för att ge ett trovärdigt resultat (Danielson,
2012b).
Resonemang har förts kring frivilligt deltagande och informerat samtycke i detta arbete och det
framkom att inget intrång i privatlivet tycktes ha gjorts och inte heller ansågs kontakt med författare
vara nödvändig då författarna till biografierna själva valt vilket material som ska delas med läsaren. Inte
heller har denna studie krävt aktivt deltagande av personerna vars upplevelser har analyserats, ingen
tid har behövt avsättas och de har inte heller riskerat någon form av påverkan på hälsan (Kjellström,
2012). Risken för att materialet ska feltolkas minimeras på grund av valet att endast använda det
manifesta innehållet, men eftersom en viss tolkning fortfarande sker kan inte risken helt uteslutas
(Dahlborg-Lyckhage, 2012).

Resultatdiskussion
Huvudfynd som framkom i förhållande till syftet var en känsla av alienation, vilket definieras som
förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet (Gesser,
u.å.). Resultatet visar också att tankar på döden och självmord var ständigt närvarande liksom en känsla
av att vara värdelös. Utifrån Antonovskys (2005) begrepp KASAM framkom att författarna till
biografierna hade en låg känsla av sammanhang när de var i depressionen. De upplevde att de inte kunde
påverka sin situation, de förmådde sig inte till handling och hade en känsla av att inte fungera praktiskt
eller emotionellt.
Det som kan ses i resultatet är en känsla av alienation, en förlust av intresse för omvärlden och en förlust
av kontakten med livet och sig själv. Feely och Long (2009) beskriver en förlust av livsgnistan, en förlust
av samhörigheten med sig själv och samhället, en känsla av att inte vara viktig och att alla andra hanterar
livet bättre. Även Ahlström, Skärsäter och Danielson (2009) och Houghton (2007) tar upp känslor av
alienation i form av att ha svårt att finna motivation till att gå upp ur sängen, att inte känna igen sig själv
och att vara bortkopplad från verkligheten samt att vardagen går på rutin och saker görs utan glädje.
Resultatet visar också att en förlorad identitet är en förlust av självet, att vara en främling för sig själv
eller att uppleva sig själv som obekant, känslor av att inte längre ha en självklar plats i samhället och
detta är även synligt i studien av Ahlström, Skärsäter och Danielson (2010). De påvisar även i sin studie
att känslor av värdelöshet och att inte klara av socialt liv eller familjeliv är vanligt förekommande.
Skärsäter et. al. (2009) menar att depressionen kan hanteras på ett bättre sätt om personen har en hög
känsla av sammanhang. Konttinen, Haukkala och Uutela (2008) visar också på att hög känsla av
sammanhang är kopplat till bättre självskattad hälsa och färre somatiska och psykiska symtom vid
depression och ångest.
Värdelöshet var ett ord som frekvent framkom i upplevelsen av att leva med depression, men att det i
denna uppsats tolkats som en meningslöshet, att känna sig meningslös och att livet i sig är meningslöst.
Att vara kapabel till att känna mening i tillvaron var helt förlorad då personerna var i sin depression och
enligt Antonovsky (2005) är det viktigt för känslan av sammanhang att motgångar går att hantera och
för att då finna en mening med dem men också för att kunna begripa det som sker i livet. En sida av
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meningslösheten som framkommer syftar till förlust av framtidstro, livsglädje, intresse och mening med
livet. Deacon (2015) beskriver sina egna känslor av värdelöshet och att inte känna sig berättigad att vara
deprimerade när allt i det övriga livet var bra, detta bekräftade tankarna om att vara värdelös och gav då
istället skuldkänslor som ytterligare förstärkte känslan. Danielsson och Johansson (2005) beskrev att
kvinnor upplevde en överväldigande känsla av trötthet som gränsade till emotionell alienation.
En låg känsla av sammanhang var kopplad till depression, depressiva symtom (Luutonen, Sohlman,
Salokangas, Lehtinen & Dowrick, 2011) och hög självmordsbenägenhet (Sjöström, Hetta & Waern,
2012). Självmordstankar och tankar kring döden eller att inte vilja finnas var en röd tråd genom
biografierna. Att tankar på döden är ständigt närvarande styrks av Ahlström, Skärsäter & Danielsson
(2010), Houghton (2007) och Deacon (2015) som tar upp tankar och även planer på självmord. En
önskan om att istället få dö av en obotlig sjukdom tolkades som en önskan om att slippa begå självmord,
att inte själv behöva bestämma när och hur döden skulle inträffa.
Då två manliga och två kvinnliga författare valdes av en slump diskuterades en eventuell skillnad mellan
mäns och kvinnors upplevelser av depression. Det var inte någon uttalad skillnad mellan kvinnors och
mäns upplevelser av depression mer än att kvinnornas beskrivningar var mer utförliga. Danielsson och
Johanssons (2005) resultat visar att män ofta beskrev sina fysiska symtom medan kvinnor använde fler
ord och metaforer för att beskriva de känslor de upplevde i depressionen. Kvinnorna ansåg att det var
mer accepterat att vara ledsen när det fanns en orsak, depressionen sågs inte som en orsak, depressionen
sågs som att vara ledsen för “ingenting”. En man i studien såg på sjukdomen som att inte vara som
vanliga sjukdomar och var även orolig för att andra inte såg den som en riktig sjukdom och att han då
skulle uppfattas som svag. Men både männen och kvinnorna uppgav låg självkänsla.

Slutsatser
En känsla av meningslöshet, en förlust av livsglädje och av identitet är förenat med depression, även
döden i form av självmordstankar är genomgående i denna studie. Känslan av att leva i ett evigt mörker
framkommer, där ingen ljusning ses och hoppet om att någonsin kunna ta sig ur depressionen är
förlorat. Att leva i ett ständigt kaos där känslorna likt rädslan och ångesten varierar kraftigt är
påfrestande för personen och omgivningen. Tidvis rädsla för social kontakt kan leda till isolering och
ensamhet för den drabbade. Depression är en tyst och osynlig sjukdom som det sällan talas högt om
vilket ökar risken för stigmatisering. Resultatet förstärker den forskning som finns och ger en djupare
bild av depression ur det upplevda perspektivet. Det hade varit intressant att få en inblick i om och i så
fall hur upplevelserna av depression skiljer sig åt mellan västvärlden och övriga världen. Genom att som
sjuksköterska ge stöd till personen och öka känslan av sammanhang kan depressionen hanteras bättre
och risken för återfall, smärtsamma depressiva symtom och självmord kan minskas. Kännedom om hur
depressionen upplevs ökar förståelsen för personer som lever med depression och ger verktyg för att
kunna anpassa omvårdnaden efter personen och inte bara efter sjukdomen och på så sätt främja hälsa
och välbefinnande. Vidare forskning om den självupplevda depressionen behövs för att ge en djupare
förståelse och en ökad kunskap och spridning om ämnet.
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