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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Depression är en folksjukdom som för med sig mycket lidande. Ett 
allvarligt symtom som kan förekomma vid depression är självskadebeteende vilket i 
uppsatsen klassificeras genom tre kategorier: självmordsbeteende, ohälsosamt beteende 
och självskadebeteende. Sjuksköterskans har en viktig roll i vårdandet av dessa 
patienter, vilket enligt tidigare forskning har upplevts som en utmaning för 
vårdpersonalen.	
Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av att leva med självskadebeteende under en 
depression. 
Metod: En studie som är baserad på fem självbiografier. En manifest innehållsanalys 
användes i analysen, som utgick ifrån Graneheims och Lundmans kvalitativa 
analysmetod. 
Resultat: I resultatet framkom tre kategorier: upplevelse att förlora sig själv, hopp och 
förtvivlan i nära relationer och en känsla av befrielse. Upplevelsen att förlora sig själv 
var kopplat till kroppsliga förändringar, läkemedelsbiverkningar och en avtagande 
livslust. Sätt som användes för att dämpa sina tankar ledde ofta till självskadebeteende 
som att skära sig eller dricka alkohol, men även känslor av hopp upplevdes och kom 
från stöd av omgivningen. 
Slutsats: Självskadebeteende under en depression är ett ämnesområde där det 
fotfarande behövs fortsatt forskning. Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktigt roll i 
vårdmötet med denna sårbara patientgrupp då attityder och bemötande i 
omhändertagnde visade sig vara en avgörande faktor för att främja hälsa. 
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INLEDNING 
 

”Att bara se till att laga mat och äta något varje dag tar så mycket på 
mina krafter att jag bara vill lägga mig ner och dö och många gånger 
struntar jag i att äta för jag ser inte vitsen med det. Jag försöker 
febrilt att hitta fotfäste och se någon framtid i mitt liv” (Fritz, s.35).	

	
Ovanstående citat beskriver en upplevelse för hur självskadebeteende kan te sig för 
någon som är diagnostiserad med depression. Intresset för självskadebeteende under en 
depression är ett ämne som författarna till studien har blivit berörda kring, eftersom 
anhöriga till författarna själva har upplevt självskadebeteende under depressiva 
episoder. Psykisk ohälsa är även ett ökande problem i Sverige och som sjuksköterskor 
kommer vi möta deprimerade personer med självskadebeteende i vården. Studien 
hoppas kunna bidra till att öka kunskaperna kring personers upplevelser av att leva med 
självskadebeteende under en depression, för att kunna ge förutsättningar för bättre 
vårdmöten.  
 
 
BAKGRUND 
 
Depression 
Depression är en livshotande psykisk sjukdom som i en stigande takt påverkar 
människor runt om i världen (Morres et al. 2018). Enligt WHO (2018) lider ungefär 300 
miljoner människor runt om i världen av depression. Sjukdomen orsakar ofta mycket 
lidande och är den vanligaste orsaken till suicid i världen. Rapport från Socialstyrelsen 
(2019) visar att var tredje kvinna och var fjärde man i Sverige löper risk att någon gång 
drabbas av depression. Antalet ungdomar som vårdas inom psykiatrin för depression har 
även ökat kraftigt de senaste tio åren. Resultaten visar att unga som vårdats för 
depression tidigt, får problem att etablera sig på arbetsmarknaden och är ofta beroende 
av ekonomiskt bistånd. Dessutom behandlas fortfarande än idag nästan var tredje person 
som diagnostiserats med depression för tio år sedan. Enligt en studie av Johansson, 
Carlbring, Heedman, Paxling & Andersson (2013) är depression i Sverige ofta 
underbehandlad, vilket resulterar i lidande som bidrar till sjukskrivningar och 
samhällskostnaderna.  
 
Bakomliggande orsaker till depression 
Den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige är kopplat till diagnoser inom 
depressionsområdet vilket leder till stora kostnader i samhället (Socialstyrelsen, 2019). 
Långvarig stress, ångest och även sorg i form av dödsfall eller separation är orsaker som 
visat sig kunna ligga bakom en depression (Midgley, et al 2016). Orsaken till en 
depression är ofta en kombination av olika livshändelser som tillsammans utlöser 
sjukdomen. Utlösande händelser kan vara upplevelser i livet som är traumatiska, 
ekonomiska bekymmer eller svåra familjeförhållanden. Var och en för sig behöver inte 
leda till depression men i kombination med långvarig stress och ångest ökar risken för 
insjuknande (National Health Service, 2016). Risken att drabbas kan ofta kopplas 
samman till arv och miljö då förhållanden under uppväxten och ärftliga omständigheter 
verkar vara aspekter som spelar roll (Allgulander, 2014). Även genetiska faktorer spelar 
roll i huruvida någon löper risk att insjukna. Det kan också vara så att depressionen kan 
uppkomma utan direkta orsaker (ibid).  



  
 

 2 

 
Symtom vid depression  
Depression kan skilja sig och förekomma i olika svårighetsgrader, där specifika symtom 
som ökad nedstämdhet, sömnstörningar, reducerat intresse för dagliga aktiviteter, 
viktminskning eller ökning och återkommande dödstankar som pågått under en 
tvåveckorsperiod, benämns egentlig depression (Socialstyrelsen, 2017). Depression kan 
även innefatta drag som är så kallade melankoliska. Dessa symtom har en starkare 
karaktär (Ottosson, 2015). En annan form av depression är dystymi och beskrivs som en 
varaktig depression, vilket uppträder kroniskt. Symtomen är inte lika djupa som under 
en egentlig depression men nedstämdhet, sämre sömn och sämre matvanor är en vanlig 
sjukdomsbild. Människor som drabbas av dystymi visar ofta signaler på 
personlighetsstörning och kan även förknippas med årstidsrelaterad depression 
(Allgulander, 2014). Depression kommer ofta i skov vilket benämns unipolär 
depression. En annan form som kommer i skov är skiftningen mellan depression och 
mani (ökad sinnesstämning), vilket är fallet vid en bipolär sjukdom (ibid). 
Socialstyrelsen (2010) beskriver att oavsett vilken episod av depression så påverkas 
funktionsförmågan och hälsan liknande i det depressiva stadiet. 
 
Självskadebeteende definition & klassifikation 
Enligt Nationella Självskadeprojektet (2016) finns det idag ingen egen diagnos för 
självskadebeteende, utan självskadebeteende utgör en del av symtombilden under t.ex. 
en depression. Självskadebeteende är ett symtom som kan förekomma och uttrycka sig 
på olika sätt under en depression. Detta innebär att metoder i någon form används för att 
skada sig själv. Fysiska metoder är exempelvis skära sig, inta giftiga ämnen eller 
överdosera läkemedel. När depressionen och ångesten inte längre är kontrollerbar kan 
skada sig själv vara ett sätt att dämpa ångesten. Självskadebeteende behöver inte betyda 
att det utförs med syfte för suicid men det finns ett samband mellan långvarigt 
självskadebeteende och ökad suicidrisk (Sullivan, 2013). Självskadebeteende kan även 
yttra sig som beteendeförändringar med störda sömnvanor, sämre matintag samt 
negativa tankar som påverkar vardagen.  
  
Klassifikationen på självskadebeteende kan delas in i tre olika grupper: 
självmordsbeteende, ohälsosamt beteende och självskadebeteende. Självmordsbeteendet 
innefattar handlingar och tankar med avsikt för att dö. Ohälsosamt beteende beskriver 
ett beteende med självsvält, slarv med egenvård som t.ex. mediciner eller kan det handla 
om att medvetet låta sig skadas/ utnyttjas av andra. Sista gruppen självskadebeteende 
beskrivs genom tre egna grupper: Allvarligt självskadebeteende, stereotypt 
självskadebeteende och ytligt/medelsvårt självskadebeteende. Allvarligt 
självskadebeteende är ett ovanligt beteende som innefattar amputation av kroppsdelar 
och görs i samband med svår psykos. Stereotypt självskadebeteende ses framförallt hos 
psykotiska och autistiska personer och kan innebära dunka sitt huvud i väggen. Den 
vanligaste formen av självskadebeteende är den medelsvåra vilket innebär 
vävnadsskador med hjälp av kniv eller självbrännande. Skadorna riktas medvetet mot 
egna kroppen men utan avsikt för suicid, vilket benämns icke-suicidalt 
självskadebeteende som är taget från det amerikanska non-suicidal self-injury (NSSI), 
(Åkerman, 2009).  
 
Diagnostik 
Majoriteten av de som söker vård för depression och självskadebeteende gör det via 
primärvården, vilket medför att det finns en hög tillgänglighet att kunna erbjuda en 
strukturerad första bedömning. I ett första skede liknar ofta många psykiska sjukdomar 
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varandra symtommässigt, vilket gör att rätt diagnos är svår att ställa. Samtidigt kan 
samsjuklighet med andra kroppsliga sjukdomar förekomma (Socialstyrelsen, 2019). Det 
finns olika system att arbeta utifrån diagnostisering av depression. ICD 10 (International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) och DSM-5 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), är de klassifikationssystemen 
som används mest frekvent inom sjukvården i Sverige. Diagnosen sätts genom samtal 
med patienten i kombination av utredning av kroppsliga symtom. Systemen möjliggör 
en mer heltäckande bild för att öka den diagnostiska tillförlitligheten. Bedömningen 
utifrån systemen benämns som lindrig, måttlig eller svår och baseras på vilka symtom, 
samt vilken längd de har pågått och hur stor påverkan det har på funktionsförmågan hos 
patienten (SBU, 2018). Självskadebeteendet har ingen egen diagnos utan beskrivs 
istället som ett symtom vid andra psykiska diagnoser. Däremot används olika 
skattningsformulär i sjukvården vilket kan ske vid fördjupning av patienters 
självskadebeteendet. Ett exempel på skattningsformulär som används i Sverige är 
(Functional Assessement of Self-mutilation) FASM, vilket undersöker vilka metoder 
som använts under de senaste tolv månaderna samt vilken funktion det fyller och även 
frekvensen av självskadebeteendet (Nationella Självskadeprojektet, 2016). 
 
 
Behandling 
Självskadebeteende framkommer som ett symtom under det depressiva stadiet, vilket 
medför att behandlingen i första hand handlar om att behandla depressionen. Depression 
och självskadebeteende behandlas framförallt med olika former av psykoterapi och 
antidepressiva läkemedel (Socialstyrelsen, 2017) Enligt Nationella Självskadeprojektet 
(2016) är informationen vid behandling hos individer med självskadebeteende viktig. 
Forskning visar på att patienter som söker vård upplever brister i bemötandet från 
sjukvårdspersonal. Ett delat beslutsfattande i hur behandlingen ska läggas upp är viktigt 
för att patienten ska känna sig delaktig samt att det blir realistiskt för patienter med 
självskadebeteende och depression. 
 
 
Läkemedelsbehandling  
Behandling med läkemedel domineras av antidepressiva tabletter som SSRI- och SNRI-
preparat, vilket ökar omsättningen av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Vid 
insättningen av de antidepressiva preparaten är det vanligt med biverkningar som 
illamående och huvudvärk. För att minska på biverkningar påbörjas behandlingen med 
lägre dos för att sedan ökas efterhand. Under en pågående behandling kan även 
biverkningar som viktpåverkan samt en minskad sexlust upplevas. Vid insättning av 
antidepressiva läkemedel är det viktigt att patienten informeras om att effekten kan 
dröja i början (Allgulander, 2014). I en studie av Bell et al. (2011) framkommer det att 
den främsta anledningen till att inte söka vård vid depression var rädslan för läkemedel. 
Rädslan var främst framträdande hos de deltagare som saknade egna erfarenheter av 
läkemedelsbehandling.   
 
 
Psykoterapibehandling 
Flera modeller för psykologiska behandlingar utgår från (KBT) kognitiv beteendeterapi, 
vilket innebär att fokuset ligger på individen och omgivningen som samverkar, och 
baserar sig på kognitiv- och inlärningsteori (Strum, 2016). Psykoterapi och 
läkemedelsbehandling har även visat sig fungera bra ihop och rekommenderas att 
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kombineras. Det kan ses som en fördel att inleda med läkemedelsbehandling för att 
patienten ska ha ork att delta och kunna få effekt av psykoterapin (Allgulander, 2014). 
 
 
Alternativ behandling 
Vid svårare fall kan elektrokonvulsiv behandling (ECT) bli aktuell och är en effektiv 
behandling som kan bromsa symtom eller vänder på ett allvarligt tillstånd 
(Socialstyrelsen, 2017). Behandling som görs under narkos med muskelavslappnande 
medel. Därefter ges ström i den icke dominerade hjärnhalvan, vilket utlöser ett 
epileptiskt anfall. Denna behandling upprepas och har visat sig ha god effekt vid djup 
depression (Allgulander, 2014). En ny meta analys visar även betydande positiva 
effekter av övervakad aerob träning vid depression. Studien jämförde även effekten 
mellan antidepressiva läkemedel med aerob träning där träning visade sig ha större 
positiv effekt (Morres et al. 2018). 
 
 
Patienters upplevelser av vården 
Patientlagen (SFS 2014:821) handlar om att stärka patientens ställning gentemot vården 
och främja patientens självbestämmande, integritet och delaktighet. SBU (2015) 
beskriver att patienter med självskadebeteende under depression upplever att vården 
ofta har ett dömande förhållningssätt och att personalen inte förstår dem. Patienter 
upplever även att vårdinsatser ofta inte är relevanta och att de planeras utan deras 
delaktighet, vilket kan bidra till en känsla av maktlöshet. I en studie av Erikson & 
Åkerman (2012) framkommer det att patienterna som upplever bristande bemötande av 
vårdpersonal har svårt att samarbeta med personalen. Vidare beskrivs det hur patienter i 
vården upplever en bristande tillgänglighet och kontinuitet, även ett vårdinnehåll som 
lägger stor vikt på läkemedelsbehandling. Positiva upplevelser från vården var 
utredningen av samtidig somatiska symtom. 
 
 
Sjuksköterskans roll 
De främsta arbetsuppgifterna för sjuksköterskor är enligt ICN:s etiska koder att stödja 
och ingripa när människors hälsa hotas, förebygga sjukdomar och lindra lidande 
(Svenska sjuksköterskeföreningen, 2016). Självskadebeteende under depression är en 
speciellt sårbar patientgrupp eftersom de kommer i kontakt med sjukvården för skador 
som de förorsakat sig själva. Detta medför viktiga krav på bland annat sjuksköterskans 
etiska medvetenhet och kompetens att reflektera över sina handlingar och inställning. 
Bristande bemötande mot patienter med självskadebeteende riskerar att försämra 
självskadebeteendet samtidigt som dessa patienter kan komma till att undvika att söka 
hjälp från vården (SBU, 2015). I studien av Saunders, Hawton, Fortune & Farrell (2012) 
framkommer det att sjukvårdspersonal kan ha svårt att hitta ett fungerande 
förhållningssätt i bemötandet av patienter med självskadebeteende. Vårdpersonal 
upplevde det ofta känslomässigt svårt att arbeta med självskadebeteende hos patienter, 
då det skapar frustration och en negativ inställning. Skärsätter (2014) beskriver att ett 
fungerande samspel mellan sjuksköterska och patient är en viktig faktor för att främja 
hälsa. Enligt Mott (2016) är tillit viktigt i samspelet mellan sjukvården och patienter. 
Samspelet kan främjas genom att bygga ett förtroende som ger patienten trygghet. 
Socialstyrelsen (2017) understryker vikten av kommunikation och menar på att 
bristfällig kommunikation kan resultera i ökat lidande. Nationella Självskadeprojektet 
(2016) förklarar att sjuksköterskans roll i bemötande avseende självskadebeteende 
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handlar inte om att ignorera beteendet utan att fokusera på varför händelsen föregick 
och vilken funktion självskadebeteendet fyllde.  
 
 
TEORETISK REFERENSRAM  
 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är målet för vårdandet att uppnå hälsa, där syftet för 
vårdandet är att människors hälsoprocesser ska stärkas och stödjas. Att uppleva ett 
tillstånd av hälsa innebär en känsla av välbefinnande. Genom att främja välbefinnande 
och möjligt förhindra lidandet kan målet för vårdandet uppfyllas (Dahlberg & Segesten, 
2010). 
 
 
Livsvärld 
Livsvärlden handlar om hur den enskilda människan upplever världen. Människans 
livsvärld är en personlig och unik tillvaro som utgörs av det som finns runt omkring en i 
vardagen. Det är genom livsvärlden som människan försöker hitta ett syfte och innehåll 
i livet. Livsvärldsteorin innebär som vårdare att se patienten utifrån sin unika situation 
och genom att sjuksköterskor använder livsvärldsperspektivet möjliggörs en bättre 
vårdkontakt (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienter med självskadebeteende har 
tidigare upplevt att bemötandet av vårdpersonal förbättras när de känner sig sedd som 
en unik människa och inte en diagnos (Erikson & Åkerman, 2012).  
 
 
Hälsa och välbefinnande 
Hälsa är ett subjektivt begrepp och ett tillstånd av psykisk och fysisk välmående. Hälsa 
kan upplevas med eller frånvaro av sjukdom. Det är när en persons förmågor förenas 
och lever upp till individens förväntningar som hälsa kan upplevas (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Som sjuksköterska ingår det att följa etiska koder för 
vårdprofessionen, vilket innebär att patientens hälsa är det främsta målet med vårdandet 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Välbefinnande är ett begrepp som är förenat 
med begreppet hälsa. Exempel kan vara när en person drabbas av en sjukdom och därför 
får nya prioriteringar i livet. Många personer får ett nytt perspektiv och tar inte längre 
allt för givet. Detta gör att hälsa och välbefinnande för individen har en annan innebörd 
och möjligtvis kan upplevas på en högre nivå än innan sjukdomen (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Självskadebeteende fungerar som ett sätt att ge uttryck för det 
emotionella och kan i stunden leda till en form av välbefinnande då det ersätter den 
psykiska smärtan (Karterud, Wihlberg & Urnes, 2014). 
 
 
Lidande  
Lidande som begrepp associeras ofta med smärta och sjukdom. Lidande är en naturlig 
del av livet och gör sig påmind hos alla människor någon gång under livet. I sjukvården 
är det ett begrepp som är viktigt att ha kunskap om, då sjukvården ständigt arbetar för 
att lindra patienternas lidande (Ekebergh, 2015). Lidande kan uttrycka sig på olika sätt. 
Sjukdomslidande vilket handlar om oro över sin sjukdom och vad diagnosen kommer 
att innebära för framtiden. Livslidande innebär att det saknas mening eller sammanhang 
i livet. Livslidande är en av många faktorer som kan påverka människor över tid och 
kan bidra till att människor drabbas av depression. Lidande är ett begrepp som ofta är 
kopplat till självskadebeteendet och depression vilket medför relevansen att utgå ifrån 
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begreppet när upplevelser kring ämnet undersöks. Självskadebeteende har i tidigare 
studier använts som ett sätt att dämpa sitt lidande som upplevts (Karterud, Wihlberg & 
Urnes, 2014).  
 
 
PROBLEMFORMULERING  
 
Depression tillhör en av de stora folksjukdomarna i världen och är en sjukdom som kan 
drabba människor oavsett ålder, kön och bakgrund. Flera olika faktorer kan leda till att 
människor drabbas, men där arv och miljö ses som en betydelsefull aspekt. Oavsett grad 
leder sjukdomen till försämrad livskvalité och problem av att klara av sin vardag och 
arbete. Självskadebeteende kan yttra sig på flera olika sätt och kan handla om 
självmordsbeteende, ohälsosamt beteende och självskadebeteende som i sin tur är 
indelat i olika grader. Det krävs kompetens hos vårdpersonalen för att kunna vårda 
dessa patientgrupper, för att sedan kunna främja hälsa och minska lidande. Det är 
väsentligt att sjukvårdspersonal erhåller ökad kunskap om upplevelsen av att leva med 
självskadebeteende under depression för att främja hälsa hos dessa patienter. Tidigare 
forskning belyser hur sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal upplever bemötandet 
och förhållningssättet känslomässigt svårt vid behandling av självskadebeteende hos 
patienter. Ofta skapas även en frustration och en negativ inställning och attityd hos 
vårdpersonal. Tidigare forskning beskriver vikten av ämnet och för att hjälpa 
vårdpersonal att utveckla bättre vårdmöten med dessa patientgrupper, vill 
studieförfattarna beskriva upplevelsen av att leva med självskadebeteende under en 
depression. 
 
SYFTE  
 
Syftet var att beskriva upplevelsen av att leva med självskadebeteende under en 
depression. 
 
 
METOD 
 
Studien antog en kvalitativ ansats med ett manifest analysförfarande som beskriver 
människors upplevelser av att leva med självskadebeteende under en depression.  
Studieförfattarna utgick ifrån manifest innehållsanalys för att minimerar risken för 
feltolkning av data. Manifest data betyder att det synliga och uppenbara i texterna 
analyserades (Graneheims & Lundman, 2003). En kvalitativ metod används när 
forskaren undersöker personers upplevelser av ett fenomen (Rossman & Marshall, 
2016). Målsättningen med den kvalitativa metoden är att beskriva och söka förståelse 
(Rallis & Rossman, 2012). Studien utgick från en induktiv ansats, eftersom att 
människors egna upplevelser analyserades för att skapa förståelse (Henricson & 
Billhult, 2017). 
 
Datainsamling  
Studien utgick ifrån självbiografier eftersom syftet med uppsatsen var att beskriva 
människors upplevelser av att leva med självskadebeteende under depression. 
Kristersson (2017) rekommenderar att systematiskt med hjälp av nyckelord till studien, 
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söka efter material i bibliografiska databaser. Sökningen efter självbiografier gjordes i 
Libris, vilket är kungliga bibliotekets söktjänst. De slutliga sökorden som användes var 
depression och självbiografi för att få träffar som uppfyllde studiens syfte.  
 
 
Urval och urvalsförfarande 
Inklusionskriterierna för studien var att självbiografierna skulle vara skrivna av 
författare över 18 år som har diagnostiserats med depression och där ett 
självskadebeteende har upplevts. Självbiografierna skulle vara skrivna på svenska 
språket för att undvika tolkningsfel av texterna samt för att underlätta bearbetningen av 
texterna. Självbiografierna skulle även vara utgivna de senaste åtta åren, från både män 
och kvinnor för att få bred och aktuell bild av samhället. Exklusionskriterierna var att 
självbiografierna inte fick vara skrivna med hjälp av andra skribenter, exempelvis 
självbiografier baserade på intervjumaterial. En inledande sökning gjordes på följande 
sökord; depression, självskadebeteende och självbiografi. Följande sökord gav inga 
träffar. Vid andra sökningen användes enbart sökorden självskadebeteende och 
självbiografi. Följande sökord gav två träffar men dessa valdes bort eftersom att de inte 
uppfyllde inklusionskriterierna. De slutliga sökorden som användes var depression samt 
självbiografi vilket gav 46 träffar. Med hänsyn taget till inklusion- och 
exklusionskriterierna, resulterade det slutligen i 16 stycken självbiografier, där fem av 
dessa inkluderades i stuiden, se bilaga 1 (bilaga 1). De böcker som slutligen 
inkluderades var: Haig: Skäl att fortsätta leva, Ekdal: hur jag dog och fick klart för mig 
hur allt hänger ihop, Kelly: Orden som fann mig den läkande läsningen tillbaka till 
livet, Kinde: passerar denna natt samt Fritz: till dig med hela mitt hjärta. De valda 
självbiografierna sammanfattas och presenteras i bilaga 2 (bilaga 2). För att öka 
tillförlitligheten i studien så har en granskning av självbiografierna gjorts i enlighet med 
Segerstens mall för kvalitetsgranskning, se bilaga 4 (bilaga 4) (Segersten, 2017). 
 
Dataanalys  
Analysen utgick ifrån en kvalitativ innehållsanalys se bilaga 3 (bilaga 3), vilket enligt 
Graneheim & Lundman (2017) används för att granska och sammanställa texter. 
Innehållet i analysen utgick ifrån det uppenbara i texterna och formuleras på en 
beskrivande nivå, vilket är tillvägagångssättet för en manifest innehållsanalys. Båda 
författarna till studien har enskilt läst och granskat självbiografierna och tagit ut 
meningsenheter, vilket innebär ord och meningar som passar till syftet. Författarna har 
sedan i samråd valt ut de meningsenheter som känts mest centrala för syftet. Därefter 
har kondensering av meningsenheterna gjorts, vilket är en process där texten kortas ner 
men bevarar det centrala innehållet. Nästa steg i analysen var att abstrahera den 
kondenserade texten med gemensamt innehåll till koder. Koderna jämfördes sedan för 
att se likheter och skillnader, där koder med liknande innehåll bildade underkategorier. 
Underkategorier bildade slutligen kategorier för att ge en ny helhet av det centrala 
innehållet som svarar på syftet (ibid). 
 
FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 
Helsingforsdeklarationen (2018) beskriver att författare ska följa etiska riktlinjer vid 
publicering av forskningsmaterial. Studiens resultat ska presenteras så att deltagarnas 
värdighet, integritet och hälsa bevaras. För att säkerställa kvaliteten i studien så följer 
studieförfattrna etiska riktlinjer, där fyra centrala principer: autonomiprincipen, 
nyttoprincipen, inte skada-principen samt rättviseprincipen beaktas i studien. Inte skada-
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principen är ett begrepp som studieförfattaran framförallt har använt sig av i studien. 
Principen går ut på att minimera risken för att någon skadas, vilket betyder att lagar 
gällande sekretess och datahantering följs samt att anonymitet och konfidentialitet 
hanteras korrekt (Kristensson, 2017). Enligt Helsingforsdeklarationen (2018) så ska 
personuppgifter hanteras konfidentiellt för att skydda informanternas identiteter. 
Informanten skall även vara informerad om att deltagande är frivilligt och får själv 
avgöra om eventuellt deltagande i studien eller inte. Användandet av självbiografier 
medför att författarna har publicerat sin upplevelser offentligt, vilket betyder att 
materialet är godkänt att användas i forskningssyfte. En annan princip som används är 
nyttoprincipen som handlar om att nyttan med forskningen ska överväga risker för 
skador, vilket betyder att studien är noga övervägd och motiverad. Detta har gjorts 
genom att studieförfattarna har använt självbiografier till studien, eftersom ämnet 
behandlar utsatta grupper, ansågs redan publicerde verk som ett bra val etiskt 
(Kristensson, 2017). 
 
 
Förförståelse 
Det är viktigt att var medveten om vad förförståelse innebär för att på så sätt undvika att 
det påverkar studiens resultat. Förförståelse är den kunskap som redan är förvärvad om 
ett ämne. Det finns både positiva och negativa aspekter kring förförståelse då den 
inverkar på författarnas tolkning av ämnet (Arman, Dahlberg & Ekebergh 2015). Det 
finns en risk att tidigare erfarenheter kan komma att påverka tolkningar av ett ämne. Det 
är därför viktigt att bemöta nya kunskaper med en öppenhet men att även ha i beaktning 
att ens personliga kunskaper riskerar att påverka hur de nya kunskaperna tolkas 
(Dahlberg & Segersten, 2010). För att i största mån undvika att förförståelsen ska 
påverka arbetet har studieförfattarna läst alla fem självbiografier enskilt för att skapa sig 
en egen uppfattning, för att sedan gemensamt diskutera och analysera materialet 
(Kristensson, 2017). 
 
 
RESULTAT  
 
Resultatet redovisas i kategorier samt underkategorier som baseras på självbiografier 
som svarar på syftet med studien: att beskriva upplevelsen av självskadebeteende under 
en depression, se tabell 2 (tabell 2). 
 
Tabell 2. Presenterar underkategorier och kategorier. 
Underkategorier 
 

Huvudkategorier 

Kroppsliga förändringar 	
Läkemedelsbiverkningar 
Avtagande livlust 

 
Upplevelse av att tappa kontrollen. 
 

 Hopp och förtvivlan i nära relationer 
 

Icke-suicidalt självskadebeteende 
Flykt i ett missbruk av alkohol.	
	

En känsla av befrielse  
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Upplevelse av att tappa kontrollen 
Att leva med ett självskadebeteende skapades en känsla av att tappa kontrollen. 
Självskadebeteendet under depression tog form i beteendeförändringar som upplevdes 
som en enorm ångest och oro som gav kroppsliga förändringar och besvär. Symtomen 
som kunde visa sig var smärta, nedsatt matlust och sömnproblem som uppstod till följd 
av de negativa tankarna, vilket upplevdes göra kroppen sjuk. Många slutade att äta och 
sova då de inte fann orken och meningen med det. Tankarna tog istället över alla 
prioriteringar i vardagen. Läkemedelsbehandling upplevdes även orsaka en känsla av 
obalans och rädsla samtidigt som det även gav mycket biverkningar. Tillslut 
utvecklades även en känsla av att inte vilja leva längre. 
 
 
Kroppsliga förändringar 
Ständig ångest och oro för framtiden, framförallt om nätterna var upplevelser som 
påverkade sömnen. Samtidigt som oron påverkade sömnen så hade dem vakna 
timmarna om natten en förmåga att ge ökad oro och ångest över hur morgondagen 
skulle kunna klaras av. Oron kunde även handla om de kroppsliga förändringarna i 
kroppen som illamående, hjärtklappning och diffus smärta. Samtidigt upplevdes en 
totalt orklöshet där vardagliga rutiner som att bara borsta tänderna var en utmaning 
(Ekdal, 2017; Kelly, 2017; Haig, 2016; Fritz, 2013). 
 

”Om jag kunde gå ner i varv skulle jag inte ha några sömnproblem och 
om jag kunde sova skulle det innebära att jag kunde gå ner i varv. Men 
hjärnan vill inte varva ner, den vill inte sluta älta samma olösliga problem 
om och om igen tills det känns som att den ska explodera” (Kinde, s. 39).	

	
 
Kroppen upplevdes inte heller längre som sin egen och ytterligare kroppsliga 
förändringar som kunde yttra sig var huvudvärk och magbesvär, som kändes intvingad i 
en. En känsla av att vara utlämnad åt sin tankar var det som upplevdes göra kroppen 
sjuk. Flera symtom som uppstod var problem med motoriken och minnet (kelly, 2017; 
Ekdal, 2017). Panikattacker kunde även uppkomma och hade en förmåga att ta över 
tankarna så pass att det inte längre kändes som ens egna. Kroppen upplevdes gå på 
högvarv, andningen kändes annorlunda och det bultande hjärtat gav ett enormt obehag 
(Fritz; 2013; Haig, 2016; Kelly, 2017). 
 

“Tankarna påverkade genast kroppen. Alla de plågsamma symtomen var 
tillbaka och tog kommando över magen och huvudet igen. Jag förstod inte 
vad som hände. kroppen uttryckte min rädsla fysiskt” ( Kelly, s. 45).	

	
 
Lidandet kunde ofta bli så påtagligt att aptiten försvann. All energi gick åt att bara ta sig 
igenom vardagen och den energi som fanns kvar räckte inte till, inte ens till att orka laga 
eller äta någonting (Fritz, 2013; Ekdal; 2017; Kinde, 2014). 

 
“Det hade gått dagar utan att jag ätit någon riktig mat. Jag hade inte märkt 
av någon hunger för det var så mycket galet som pågick i min kropp och 
hjärna.” (Haig, s. 24).	
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Alla tankar som pågick i huvudet var det som prioriterades i första hand, allt annat kom 
till att bli sekundärt (Kinde, 2014; Ekdal, 2017; Fritz, 2013). Tillslut gick det så långt att 
den förlorade matlusten och det bristande näringsintaget ledde till förändringar som 
resulterade i undernäring och viktminskning på flera kilon (Kelly, 2017; Kinde, 2014; 
Haig, 2016). 

”I samma stund förstår jag att förklaringen till de märkliga rynkorna är 
enkel. Jag har blivit extremt smal. Genom min svarta T-shirt avtecknar sig 
mina revben och jag inser att jag nog aldrig har varit så här mager” 
(Kinde, s. 10). 

 
 
 
Läkemedelsbiverkningar 
Att leva med depression handlar till stor del om läkemedelsbehandling, vilket samtliga 
författare beskriver. Upplevelsen var ofta starkt kopplat till en rädsla och en misstro till 
användningen av dess läkemedel (Fritz, 2013; Ekdal, 2017; Kelly, 2017; Haig, 2016; 
Kinde, 2014). Bara själva tanken på insättning gav en känsla av panik och en rädsla för 
att läkemedelsbehandlingen kunde ge värre besvär en vad som redan upplevdes av 
sjukdomen (Haig, 2016; Kelly, 2017; Kinde, 2014). Insättningen av läkemedel visade 
sig även leda till mycket biverkningar. Exempelvis upplevdes fysisk smärta, viktökning, 
minskad kontroll över sina känslor och en känsla av avskärmning (Fritz, 2013; Kelly, 
2017). Samtidigt så framkom svårigheter och lidande då många behandlingar som 
provades inte hade någon bra effekt och istället bara orsakade onödigt lidande från 
biverkningarna. Dosändringar var även en en central del under behandlingen som kunde 
upplevas krävande då medicinerna lätt kunde ge många biverkningar (Haig, 2016; 
Ekdal, 2017; Kelly, 2017; Fritz, 2013).	
	

“Jag är väldigt känslig för mediciner som påverkar psyket. Jag 
reagerar kraftigt på höjning och sänkning av dos.  
Ångestdämpande mediciner har jag också reagerat jätte konstigt på. 
Bensodiazepinpreparat gör så att jag blir avskärmad mot yttervärlden 
fast jag har fortfarande samma ångestnivå” (Fritz, s. 50). 

 
 
Avtagande livslust 
Självskadebeteendet under depressionen yttrade sig som ett monster som bodde i 
deras kropp och planterade destruktiva tankar i sinnet. När depressionen blev alltför 
påtaglig och tog överhand så riktades allt fokus inåt mot sina egna tankar (Kelly, 
2017; Haig, 2016). Tydligt blev att depressionen ofta resulterade i ett destruktivt 
tankemönster. Dessa tankar var ofta mörka och handlade om olika sätt för att begå 
suicid. Ångesten blev ofta så pass påtaglig att suicid ibland sågs som den enda 
utvägen. När dessa mörka tankar blivit alltför påtagliga under en längre tid, så 
kunde det gå så pass långt att det gjordes försök på att avluta sitt eget liv (Kelly, 
2017; Fritz, 2013; Haig, 2016). 
 

“Havet var där nere alldeles nedanför klippan. och klippkanten var 
bara några steg bort. inte mer än tjugo, skulle jag säga. Den enda plan 
jag hade var att ta tjugoett steg i den riktningen. Jag ville dö” (Haig, 
s.19).	
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Ofta upplevdes en längtan efter döden, inte nödvändigtvis för att man vill dö, utan 
för att undkomma smärtan som upplevdes. Att dö sågs som en åtgärd som skulle ta 
bort smärtan (Haig, 2016; Kelly, 2017). Smärtan blev periodvis så pass outhärdlig 
att det blev svårt att se någon framtid. Det var vid dessa tillfällen som dödstankar 
uppkommer. Upplevelsen var att destruktiva tankar var så påtagliga att det tog bort 
själva målet om att vilja bli lycklig. Det väsentliga var att bli av med smärtan, inte 
att bli lycklig (Haig, 2016; Kelly, 2017). 	
 

“All min energi var riktad mot mig själv. Det var inte egocentriskt på 
fåfängt vis, det var en bitter kamp för överlevnad. Mitt mantra löd: 
“jag vill dö. Jag står inte ut med smärtan längre”.” (Kelly, s. 43).	

	
 
Förändringarna som kom inifrån huvudet gav ett beteende och en självkänsla som 
hela tiden talade om hur värdelös och vilken patetisk figur en var och som inte 
skulle få finnas till. Allt kändes även så meningslöst, att intala sig att en struktur i 
vardagen är viktigt kändes som ett skämt. Destruktiva tankar och brist på mat 
bildade en ond cirkel där de båda polerna göder varandra. Destruktiva tankar tar 
bort matlusten och bristen på mat leder till ett sämre mående och försvårar 
återhämtningen. Känslan av att inte vilja leva kom till att gå ut över maten och 
upplevelsen var att det inte längre sågs någon vits med det hela (Fritz, 2013; Ekdal, 
2017).	

“Äta något varje dag tar så mycket på mina krafter att jag bara vill 
lägga mig ner och dö och många gånger struntar jag i att äta för jag 
ser inte vitsen med det. Jag försöker febrilt att hitta fotfäste och se 
någon framtid i mitt liv” (Fritz, s. 33). 

 
 
Hopp och förtvivlan i nära relationer 
I denna kategorin beskrivs upplevelsen av depression och självskadebeteende i 
relation till omgivningen. Relationen till familjen upplevdes av författarna som 
väldigt svår och känslorna gick som i en berg- och dalbana. Depressionen kunde 
leda till känslor som om att ingenting har någon mening längre, och känslorna för 
ens familj var något som emellanåt helt kunde försvinna. Det ledde till ett 
ohälsosamt beteende då det gick utöver andra i omgivningen och inte bara en själv 
(Kelly, 2017; Fritz, 2013). 
 

”Jag varken brydde mig om ifall de märkte jag var borta. Jag var en 
vålnad i mitt eget hem. jag frågade inte hur det var med barnen, jag 
varken tänkte på dem eller oroade mig för dem längre” (Kelly, s. 43).	

	
 
Även en överdrivet skev verklighetsbild kunde upplevas och påverkade de närmsta 
i familjen negativt. En känsla av separationsångest som uppstod direkt vid bara 
sekunder ifrån de andra i familjen. Direkt när någon i familjen försvann genom 
dörren uppstod inbillningar där någon råkade ut för olyckor och dog vilket 
resulterar i sorg och oro (Haig, 2016; Kelly, 2017). Även att inte längre kunna ta 
hand om sina barn och vara en mamma för barnen var ett faktum och gav upphov 
till destruktiva tankar och en känsla av värdelöshet (Fritz, 2013). Gemensamt för 
några av författarna var skuldkänslorna över att inte kunna var där för sina barna 



  
 

 12 

som antingen mamma eller pappa (Fritz, 2013; Ekdal, 2017; Kelly, 2017).	
	

“De nickar förstående, säger inte så mycket. Jag fylls med kärlek och 
skuldkänslor när de står bredvid min säng och turas om att hålla hand. 
önskar inget hellre än att komma upp på benen och få göra allting bra 
igen” (Ekdal, s. 96).	

	
Samtliga författare upplevde i slutändan att det var stödet från familjen som 
framkallade en känsla av hopp och en sista livlina som dämpade chansen för att 
suicid skulle bli slutgiltligt. När allt kändes hopplöst och planerna på suicid 
påbörjades fanns en känsla av något större. Tankarna på familjen upplevdes så pass 
starka att självmordet aldrig genomfördes. Känslan som upplevdes handlade inte 
om en vilja att leva utan snarare om att inte utsätta familjen för mer lidande. Att 
försöka leva för dem som älskade en var större än sjukdomen. Samtidigt var stödet 
från anhöriga det som gav ljusglimtar i allt mörker (Kinde, 2014; Fritz, 2013; Kelly, 
2017, Haig, 2016; Ekdal, 2017).	
	

 
”Precis där var döden så nära, // Det kanske finns ett universum där jag 
tog det steget, men det är inte det här. Jag hade en mamma och en pappa 
och en syster och en flickvän. Det var fyra människor, redan där, som 
älskade mig. Jag önskade vanvettigt, i det ögonblicket, att jag inte hade 
haft någon alls. inte en enda själ. kärleken fångade in mig” (Haig, s. 21).	

 

Drivkraften för att fortsätta kämpa och att hitta fotfästet var känslor som familjen 
framkalla. De starka familjebanden var det som tydligt skapade en känsla av 
mening som gav en tro om en bättre framtid. (Fritz, 2013; Kelly, 2017; Haig; 2016).	

“Mina barn är som plåster på själen, min räddning och min väg 
tillbaka till livet och verkligheten!” (Fritz, s. 81). 
 

 
En känsla av befrielse 
En känsla av befrielse beskriver hur ett självskadebeteende utvecklades som en 
metod för att hantera sin depression. När smärtan och ångesten blev för mycket 
blev en utväg att fysiskt skada sin kropp. En utväg var att skära sig för att dämpa 
ångesten men också för att hitta något att skylla på utöver sig själv. En annan utväg 
vara alkoholen som användes som ett sätt att fly från smärtan och ångesten. 
Alkoholen gav även en känsla av lugn som även kunde användas för att kunna 
somna om nätterna när inget annat hjälpte. 
 
 
Icke-suicidalt självskadebeteende 
En form av självskadebeteende var den aktiva handlingen av att skära sig själv. I 
självbiografierna upplevdes detta som ett sätt att hantera den psykiska smärtan som 
var påtaglig. Genom att skära sig själv så blev smärtan fysisk och en avlastande 
känsla kunde upplevas. Att skära sig gav en tillfredsställande känsla och fungerade 
som en utväg för att dämpa ångesten och inte i hopp om att få dö (Ekdal, 2017; 
Kinde, 2014). Samtidigt var att skära sig ett sätt att hata på kniven en stund istället 
för att tycka mycket illa om sig själv (Ekdal, 2017). 
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“När man skär sig så är man bara fläsk. Allt blir enkelt. I stället för att 
hata sig själv för man är en sopa hatar man kniven” (Ekdal, s. 238). 

 
 
Flykt i ett missbruk av alkohol 
När oron och ångesten var som värst söktes olika utvägar för att få en känsla av 
lugn, en sådan utväg kunde vara att dricka alkohol för att tillslut kunna somna. 
Alkoholen sågs som en utväg att fly undan alla tankar och kroppsliga symtom, en 
sista utväg. Att dricka starksprit hade även en förmåga att ge något form av rus, 
vilket annars var helt frånvarande i allt mörker som pågick i huvudet. Alkoholen 
kunde även upplevas tröstande för stunden samtidigt som alkoholen kändes 
lugnande när panikattacker uppstod. Att sitta i baren hela dagarna var något som 
tillslut inte kunde ses som ovanligt (Kinde, 2014; Fritz, 2013; Haig, 2016).  

 
“Behovet av det lilla lugn som alkoholen erbjuder är så totalt att det 
övervinner både väder, illamående och min förlamade motvilja mot 
omvärlden utanför” (Kinde, s. 18). 

 
 
DISKUSSION 
 
Resultatet påvisade att lidande som uppstod från depression gav upphov till 
självskadebeteende, samtidigt upplevde personerna sin sjukdom individuellt där 
känslorna pendlade upp och ner. Att fysiskt skada sig såg som en tillfällig utväg 
som kunde dämpa lidandet, men ibland gick de så långt att suicid sågs som sista 
utvägen. När tankar på suicid framkom så upplevs stödet från familjen som 
avgörande.  
 
 
Metoddiskussion  
Målet för studien handlade om att skapa en förståelse för hur upplevelsen av att 
leva med depression och ett självskadebeteende, vilket möjliggjordes genom 
användandet av en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Användandet av en 
kvalitativ metod möjliggör att ge en rik förståelse och av mänskliga upplevelser 
(Polit & Beck, 2010). Att använda en kvalitativ metod ses som en styrka, vilket 
stöds av Segesten (2017) som beskriver att en kvalitativ metod är mest passande att 
tillämpa när syftet handlar om skapa förståelse av människors upplevelse. 
Användandet av självbiografier ansågs även vara en styrka, eftersom personerna 
beskriver sina egna upplevelser av ett fenomen, vilket är passande till syftet 
(Segesten, 2017).  
 
Att genomföra en intervjustudie för att besvara studiens syfte hade även kunnat 
vara ett alternativ. Fördelar med en intervjustudie är möjligheten till att fördjupa sig 
eller att förtydliga något genom följdfrågor (Wihlborg, 2017).  Att göra en 
intervjustudie valdes bort då det krävdes ett etiskt tillstånd eftersom studiens 
informanter är en sårbar grupp vilket kan ses som en risk för onödigt lidande. Att få 
ett etiskt tillstånd kräver också tid och pengar, vilket även detta var en anledning till 
att metoden valdes bort. SFS(2003:460). Studiens författare ansågs sig heller inte 
har någon erfarenhet av att göra en intervjustudie, vilket hade kunnat ses som en 
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svaghet om en intervjustudie använts. Således resulterade detta i att användningen 
av självbiografierna sågs som en lämplig och tillförlitlig metod för att besvara 
syftet. 
 
Självbiografierna hittades genom systematisk sökning i söktjänsten Libris, vilket 
även var den enda databasen som användes. Fördelen med användandet av 
söktjänsten var att självbiografier på Svenska eftersöktes, vilket underlättas genom 
Libris som är en nationell söktjänst om titlar på svenska bibliotek. Att endast 
inkluderar böcker skrivna på svenska ses som en styrka vilket ökar trovärdigheten 
då det minskar risken för feltolkningar och felaktig översättning på grund av 
språkbrist. En svaghet i urvalet var att två av författarna till självbiografierna även 
hade andra psykiatriska diagnoser utöver depression. Författaren Kinde (2014) är 
diagnostiserad med en bipolär sjukdom och författaren Fritz (2013) är 
diagnostiserad med asperger och ADHD.  Sett till studiens urval kunde 
självbiografier, där författarna hade flera psykiatriska diagnoser, exkluderats. 
Följande författare upplevde trots dessa diagnoser även ett självskadebeteende 
under depression. Oavsett vilken episod av depression, påverkas funktionsförmågan 
och hälsan liknande under det depressiva skedet (Socialstyrelsen, 2010). 
Studieförfattarna bedömde därför genom diskussion med varandra att orsaken till 
depressionen spelade mindre roll så länge som självskadebeteende under en 
depression upplevts. Detta gav slutligen motivering till att inkludera dessa 
självbiografier. 
 
En annan svaghet i studien var att den inledande sökningen i Libris som innehöll 
sökorden depression, självskadebeteende och självbiografier inte gav några träffar. 
Dessa sökorden hade passat syftet mest optimalt eftersom syftet var upplevelser av 
att leva med självskadebeteende under en depression som skulle baseras på 
självbiografier. Däremot hittade studieförfattarna självbiografier som passade syftet 
genom att använda sökorden: depression + självbiografier*. Genom att läsa de 
böcker som passa in på inklusionskriterierna var det fem självbiografier som 
beskrev olika former av självskadebeteende under en depression, vilket medförde 
att dessa självbiografier inkluderades i studien. 
 
En styrka i analysen var att båda studieförfattarna har läst självbiografierna var för 
sig och tagit ut meningsbärande enheter som besvarade syftet. Detta ökar 
tillförlitligheten	i resultatet eftersom författarnas förförståelse kan kringgås 
(Kristensson, 2014). Analysmetoden baseras på Lundman & Graneheim, (2004) 
kvalitativ innehållsanalys, vilket är en lättarbetlig metod som underlättar 
utformningen av analysen. Alla stegen i analysprocessen presenteras i en tabell. 
Tabellen gör det enkelt för läsaren att noggrant följa hur meningsenheter har kodats 
och bildat underkategorier och sedan kategorier (Lundman & Graneheim, 2017). 
Genom att presentera samtliga steg i analysen ges läsaren en möjlighet att själv 
bedöma resultatets trovärdighet. Samtidigt presenteras även studiens resultat i 
textform med en balans med understödjande citat för det ska bli enkelt för läsaren 
att följa och själv bedöma, vilket stärker verifierbarheten i analysen (Kristensson, 
2014).	
 	
Överförbarhet handlar om i vilken omfattning resultatet är tillämpbart i andra 
förbindelser än dem som ingår i studien. Inom en kvalitativ studie handlar det om 
hur rimligt resultatet är och syftar inte till att generalisera (Kristensson, 2014). Ett 
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sätt som som stärker överförbarheten är genom att göra det tydligt för läsaren, 
vilket har gjorts genom att presentera meningsenheter så läsaren kan följa steg för 
steg. Att kunna följa resultatet och analysen möjliggör en tillförlitlighet och en 
överförbarhet som kan användas till andra liknande sammanhang och situationer 
(Lundman & Graneheim, 2017).	
 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att läkemedelsbehandling förekommer frekvent och det gav en 
känsla av panik och oro, eftersom preparaten var kända för sina biverkningar. De 
vanligaste biverkningarna som upplevdes och gav upphov till lidande 
i  självbiografierna var exempelvis viktuppgång, kroppssmärta och förlust av sina 
känslor (Haig, 2016; Ekdal, 2017; Kelly, 2017; Fritz, 2013). SSRI-preparat har 
mindre biverkningar vilket har lett till att dessa preparat ofta ses som 
förstahandsvalet vid depressionsbehandling. Däremot finns fortfarande 
biverkningar kvar och samtidigt kan den goda effekten av behandlingen dröja 
medans biverkningarna uppkommer tidigt (Moret, Isaac & Briley, 2008). Detta 
stödjer även upplevelserna som beskrevs i självbiografierna, där författarna 
upplevde en känsla av meningslöshet och lidande på grund av biverkningar från 
behandlingarna, samtidigt som ångestnivån och sjukdomen var fortsatt opåverkad 
(Haig, 2016; Ekdal, 2017; Kelly, 2017; Fritz, 2013). Andra biverkningar som 
framkom, var den emotionella förlusten och känslan av att var avskärmad (Fritz, 
2013; Kelly, 2017). Liknande resultat tas upp i studien av Mullan, Doherty, Coates 
& Tilley (2014) där kvinnors upplevelser och hantering av biverkningar från 
antidepressiva läkemedel beskrivs. I deras studie framkommer upplevelser av 
emotionell avtrubbning, lidande och en känsla av identitetsförlust till följd av 
behandlingar. Enligt Arman (2015) är lidandet ett begrepp som har en central roll i 
hälso- och sjukvården. Att uppleva biverkningar av läkemedelsbehandlingar 
orsakade lidande för patienterna med självskadebeteende under en depression.  
 
Det framkom i resultatet tankar kring döden, där planer och försök till suicid 
existerade. I många fall handlade det inte om att man ville dö, utan snarare om att 
orken att leva med tankarna och smärtan var outhärdlig, så suicid sågs som den 
enda utvägen (Kelly, 2017; Fritz, 2013; Haig, 2016; Ekdal, 2017; Kinde, 2014). 
Författarna Vatne & Nåden (2012) visade att suicid kan ses som ett svar på svårt 
och långvarigt lidande där personer inte har fått hjälp att bearbeta sina känslor 
tillsammans med någon utomstående. Synen på döden ansågs vara en befrielse och 
en känsla av att få frid. Tankarna innan ett eventuellt suicidförsök beskrivs som 
väldigt mörka och en känsla av enorm ensamhet upplevs. Svensk 
Sjuksköterskeförening (2017) beskriver att när en människa utsätts för lidande så 
uppstår det en sårbarhet. Sjuksköterskan ansvar blir att visa vördnad inför 
sårbarheten, detta öppnar upp för en tillgivenhet där patienten ges utrymme att dela 
med sig av sin historia. Vid lidande och sårbarhet kan patienten känna sig utsatt och 
det ställer därför höga krav på sjuksköterskan att ha detta i beaktning, för att fånga 
upp och utgå ifrån livsvärldsperspektivet för att på bästa sätt kunna erbjuda så god 
vård som möjligt.	
 
 
En central del i studiens resultat var att självskadebeteende under en depression 
bidrog till negativ effekt på omgivningen. Familjen påverkades i hög grad av att 
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mamman eller pappan var sjuk. Detta medförde att allt fokus och energi naturligt 
lades på att ta hand om dem, vilket i sin tur gjorde att familjens hälsa hamna i det 
tysta. Författarna i självbiografierna berättar om känslor där de vid tillfällen inte ens 
brydde sig om hur deras barn mådde. Samtidigt upplevdes enorma skuldkänslor för 
att man ville men inte kunde ta hand om sin familj som en förälder (Kelly, 2017; 
Fritz, 2013; Ekdal, 2017). I studien av Dam, Joensen & Hall (2017) framkommer 
det att barnen till föräldrar med depression får väldigt lite stöd. Familjer försöker 
ofta dölja för människor utifrån vad som händer, vilket leder till lidande för barnen 
som samtidigt själva inte förstod vad som pågick. Föräldrar med depression 
resulterade i att barnen i sin tur fick uppleva känslomässiga och sociala utmaningar 
eftersom föräldrarna inte kunde närvara på samma sätt. Sjukdomslidande, vilket 
innebär att det lidande som upplevs och är kopplat till sin diagnos inte endast 
behöver påverka den drabbade individen utan kan även påverka sina närstående. I 
självbiografierna beskrivs det väldigt tydligt hur självskadebeteende under en 
depression kunde orsaka tuffa förhållanden i hemmet (Arman, 2015). 
 		
I resultatet framkom det självskadebeteende såsom att skära sig för att minska den 
psykiska smärtan och ångesten som depressionen medförde (Ekdal, 2017; Kinde, 
2014). Liknande resultat kan ses i studien av Kimberly, Lee, Ghada & Shada (2018) 
där självskadandebeteende användes som ett sätt för att kunna lindra den psykiska 
smärtan och för att dämpa tankarna från depressionen. I studien framkommer det 
också hur depressionen underlättades av självskadebeteende då det gav en känsla av 
kontroll över sin depression och sina känslor. Enligt Arman (2015) beskrivs detta 
som ett sjukdomslidande, vilket kännetecknas av fysisk- och psykisk smärta. Den 
psykiska smärtan tog upp hela varandet vilket resulterade i ett självskadebeteende 
som riktades mot den egna kroppen. Sharp, et al., (2011) beskriver vidare att det är 
viktigt för hälso- och sjukvården att förstå att självskadebeteende ofta är en direkt 
eller indirekt yttring för känslomässigt lidande. Det kan ofta ses som ett rop efter 
hjälp när tankarna tagit över. För att lyckosamt behandla det lidande som 
patienterna upplever orsakar självkskadebeteendet, måste tankarna som uppstår 
utredas. De bakomliggande tankarna som uppkommer vid självskadebeteende bör 
tidigt klarläggas för att undvika återkommande skador. Beteedendeterapi och 
meningsfulla, varierande aktiviteter har visat sig kunna minska frekvens av 
återkommande självskador under depression (Ougrin, Tranah, Stahl, Moran & 
Asarnow, 2015). I en studie av Lindgren (2011) framkommer det hur 
självskadebeteendet användes som en överlevnadsmetod vilket upplevs ge en 
känsla av hopp och att få känna sig levande. Studien beskriver även betydelsen av 
att vårdpersonal är öppna och lyssnar för att försöka förstå patienter med 
självskadebeteende. Genom att som sjuksköterska visa ett genuint intresse för 
människors upplevelser utan att vara dömande kan leda till och inspirerar hopp för 
patienten vilket beskrivs som en viktig faktor till ett fungerande samspel mellan 
vården och patienten. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är alla patienter unika 
vilket innebär att synen på hälsa likaså är individuell. Detta synsättet är viktigt för 
sjukvårdspersonal att arbeta utifrån för att kunna förstå vilka hälsoprocesser som är 
viktiga hos den enskilde patienten för att möjliggöra ett välbefinnande. 
	
En annan metod var att missbruka alkohol, vilket fungerade som en form av flykt 
från sin ångest och det hat som fanns mot sig själv (Kinde, 2014; Fritz, 2013; Haig, 
2016). I en studie  av Moller, Tait, & Byrne (2012) beskrivs det att bruka alkohol 
som en form av självmedicinering och ångestdämpande inte är ovanligt. Studien 
visar att alkohol har en liknande stimulans på kroppen som att skära sig har. 
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Informanter i studien förklarar att de använder alkoholen som en form av 
ångestdämpande. Alkoholkonsumtion i större mängder under en längre tid gav 
också en ökad risk för att hamna i ett missbruk. Enligt en studie av Song, Hayman, 
Woo & Yom (2017) användes alkoholen i första hand som ett sätt att hantera och 
dämpa sin stress, effekten blev motsatt och stressen blev sämre. Alkoholen används 
som en form av självmedicinering men blev istället en faktor som i slutändan 
förvärrade situationen. Även Czyz, Horwitz, Eisenberg, Kramer & King (2013) gör 
liknande fynd i deras studie. Där uppmärksammas sambandet mellan depression 
och alkohol. Deras resultat tyder på att alkohol flera gånger fungerar som en 
självmedicinering mot ångest och stress. Detta ledde även till att flera personer 
undvek att söka professionell vård, då de ansåg sig kunna behandla sina problem på 
egen hand. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) kan hälsa och välbefinnande 
upplevas trots sjukdom, vilket kan kopplas till resultatet i studien där alkoholen 
fungerade som ett sätt att försöka kunna uppnå ett tillfälligt välbefinnande. Genom 
att fly alla tankar som påverkade ens varande upplevdes alkoholen kunna ge det 
tillfälliga välbefinnandet som annars inte existerade.  
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Studieförfattarna vill betona vikten kring ämnesområdet eftersom det fortfarande 
finns begränsad forskning, vilket tydligt framkom hos patienter med 
självskadebeteende och deras upplevelser av vården. Under studiens gång blev det 
även väldigt tydligt hur familjen och framförallt barnen var inblandade. Genom 
studiens gång väcktes ett nytt intresse och tankar för hur barnen i dessa familjer 
påverkades av att deras föräldrars lever med ett självskadebeteende under 
depression. Upplevelsen som studieförfattarna fått av självbiografierna var att 
barnen ofta kom till att hamna i det dolda. Allt fokus hamnade naturligt på den som 
är drabbad av depression med ett självskadebeteende, men vilka effekter har det på 
små barn som växer upp? Viktigt att ha i åtanke att självskadebeteende under en 
depression i sig har väldigt stor påverkan på omgivningen och inte minst familjen. 
Fortsatt forskning hade därför kunnat vara att fokusera mer på barnen i det dolda 
för att se deras situation och vilka behov de har för att undvika onödigt lidande i 
framtiden.  
 

 
SLUTSATS 
 
Depression och självskadebeteende är ett aktuellt ämne i samhället som är 
förknippad med lidande och negativ inverkan på människors hälsa samt 
välbefinnandet. Självskadebeteende är ett komplext symtom som kan förekomma 
under en depression vilket kan ge uttryck på flera olika sätt. Det visar sig som ett 
ohälsosamt beteende som leder till kroppsliga förändringar. Studien visar även på 
att självskadebeteende används som en metod för att dämpa sin ångest och 
självförakt. Tankar på döden kunde upplevas som en sista lösning när situationen 
upplevdes alltför påtaglig, vilket ledde till en stor risk för suicid. Det är även viktigt 
att vårdpersonal uppmärksammar betydelsen av omgivningens stöd som visade sig 
vara en bidragande faktor till att återfå livsglädjen. Det är samtidigt viktigt att 
stödet till familjen inte glöms bort då dem även befinner sig i utsatta situationer. 
Författarna till studien vill understryka vikten av ämnesområdet där det fortfarande 
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finns begränsad forskning, vilket ofta avspeglas hos patienter med 
självskadebeteende och deras upplevelser av vården. Genom en uppfattning för hur 
det kan te sig att leva med självskadebeteende under en depression ges 
sjuksköterskan kunskap om förståelse som kan förbättra attityder till 
självskadebeteende, vilket är angeläget och skulle förbättra omhändertagandet i 
flera avseenden. 
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mitt hjärta –	
Aicha Kanjah 
Fritz (2013)	
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Sammanfattning av självbiografier                                        Bilaga 2 
 
 

Författare:	
Titel:	
Årtal:	
Land:	

Genre: 
 

Sammanfattning: 
 

Matt Haig 
Skäl att fortsätta leva 
2016 
England 
 

Självbiografi: 
 

Matt är en vanlig kille som i ung ålder drabbas av en 
depression. Den för med sig destruktiva tankar och vi får 
följa hans kamp mot tankarna och hur nära relationer blir 
hans räddning fråm döden.  
 

Niklas Ekdal 	
Hur jag dog ”och fick 
klart för mig hur allt 
hänger ihop”	
2017	
Sverige	
 

Självbiografi 
 

Boken om Niklas som råkar ut för en hjärnskakning som 
därifrån leder ner i en mörk depression med 
självmordsförsök. Författaren beskriver sina tankar om 
vägen tillbaka. 
 

Rachel Kelly	
Orden som fan mig - den 
läkande läsningen 
tillbaka till livet.	
2017	
England	
 

 

Självbiografi 
 

Kelly var en väldigt arbetsam och driftig tvåbarnsmamma 
som kort efter sin andra graviditet drabbas av djup 
depression. I boken följer vi hennes långa kamp mot 
depressionen, vilken effekt det har på hennes social, jobb 
och familjesituation. Boken beskriver även hur hoppet 
hittades i allt mörker och hjälpte henned i kampen mot 
sjukdomen.  
 

Johan Kinde	
Passera denna natt	
2014	
Sverige	
 

Självbiografi 
 

Johans liv kantas av olycklig kärlek och alkoholmissbruk. 
Depressionen slår till och han befinner sig i ett tomrum 
som han inte vet hur han ska ta sig ur. Han förklarar 
tydligt hur det känns att befinna sig i en depression, hur 
han försöker ta sig ur, vilka tankar en depression för med 
sig och hur han kan se likheter i hans far och hans 
mående.  
 

Aicha Kanjah Fritz	
Till dig av hela mitt 
hjärta 	
2013	
Sverige	
 

Självbiografi Aicha lider av adhd och asperger och dessa diagnoser gör 
att hon har svårt att få ihop livspusslet. Efter ett 
självmordsförsök blir hon av med vårdnaden för barnen 
och depressionen blir allt svårare. I boken får vi följa 
hennes kamp för att hitta sig själv och lära sig leva med 
sina diagnoser och kampen för att få tillbaka vårdandet 
för sina barn.  
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Exempel på analysförfarande                                                Bilaga 3. 
 
 

Meningsbärande enheter Kondenserad 
meningsenhet 

Koder Underkategor
i  

Kategorier 

”Tankarna påverkade genast kroppen. 
Alla de plågsamma symtomen var 
tillbaka och tog kommando över magen 
och huvudet igen. Jag förstod inte vad 
som hände. Kroppen uttryckte min 
rädsla fysiskt.” (Kelly, s. 35). 

Tankarna påverkade 
kroppen, tog 
kontroll och 
uttryckte rädslan 
fysiskt. 

Tankarna 
kontrollera 
kroppen 

Kroppsliga 
förändringar  

Upplevelsen av 
att tappa 
kontrollen. 
 

   
 

 
 

 

’’Jag vet att jag måste försöka ta mig 
samman och att ett första steg är att 
börja ta medicinerna, men jag vågar 
inte. Förutom alla de vidriga 
biverkningar jag redan läst om i detalj 
vet jag inte hur jag kommer reagera på 
dem på ett kreativt plan. Tänk om jag 
blir av med symptomen men för alltid 
förlorar min förmåga att uttrycka 
mig?”  
(Kinde, s. 108). 
 

Alla vidriga 
biverkningar jag läst 
om vet jag inte hur 
jag kommer reagera 
på. Tänk om jag 
förlorar min 
förmåga att uttryck 
mig. 

Rädsla för 
läkemedel 

Läkemedelsb
iverkningar 

Upplevelse av 
att tappa 
kontrollen 

     
”Jag ville vara död, nej. Det stämmer 
inte riktigt. Jag vill inte vara död, jag 
vill bara inte leva”  
(Haig, s. 14-15). 

Jag vill dö, nej 
stämmer inte jag vill 
bara inte leva. 

vill inte dö, bara 
slippa leva. 

Avtagande 
livslust 

Upplevelsen av 
att tappa 
kontrollen. 
 

  
 

   

”Vad är jag för värdelös mamma som 
inte ens kan ta hand om mina egna 
barn? Vad är jag för sjukt missfoster 
som besudlar denna vackra planet med 
min närvaro?” 
 (Fritz, s55) 

Vad är jag för 
värdelös mamma 
som inte ens kan ta 
hand om mina egna 
barn? 

Kan inte ta hand 
om sina barn 

 Hopp och 
förtvivlan i nära 
relationer 

    
 

 

’’Skär jag i förtvivlan upp min handled 
med glaset från den sönderslagna 
telefonkiosken. Var det ett seriöst 
självmordsförsök? Knappast. Jag 
minns att jag var förkrossad och 
eländig. Jag minns också att jag kände 
någon sorts tillfredsställelse när glaset 
skar igenom min hud och blodet 

Skär i förtvivlan upp 
min handled. Jag 
minns någon form 
av tillfredsställelse 
när glaset skar 
genom min hud 

Tillfredställande 
att skära sig. 

Dämpad 
upplevelse av 
att skära sig 

En Känsla av 
befrielse  
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trängde fram genom skärsåren.’’  
(Kinde, s, 54) 
’’Hela livet rasade omkring mig och 
jag tog tillslut till det enda 
ångestdämpande jag kände till som 
fungerade, alkohol.’’ 
(Fritz, s26) 

Enda 
ångestdämpande 
som fungerade, 
alkohol 

Alkohol som 
ångestdämpande 

Flykt i ett 
missbruk av 
alkohol. 

En känsla av 
befrielse 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 V 

Kvalitativ granskningsmall                                                                                Bilaga 4. 
 
 
Kvalitetsgranskning av självbiografierna enligt Segesten (2017, s. 56). 
 
 
 
 

Bok, 
författare & 
utgivningsår 

Litteraturens 
genre 

Juridisk 
ansvarig 
utgivare 

Om författarna Hur dessa texter kan 
används för att utvecklas 
akademisk och professionell 
kunskap inom 
ämnesområdet? 

Skäl att 
fortsätta leva,  
Matt Haig 
2016 
 

Självbiografi Massolit förlag Haig är en hyllad 
brittisk författare. Vid 
24 års ålder drabbas han 
av en djup depression 
med självmordstankar. 
Hans bok ”skäl att 
fortsätta leva” beskriver 
hans upplevelser och 
hur han lärde sig att 
leva igen. 

Matt är en kille som i ung 
ålder drabbas av en 
depression. Depression leder 
bland annat till destruktiva 
tankar som beskrivs väldigt 
ingående. I hans självbiografi 
får läsaren följa hans kamp 
mot tankarna och hur hans 
familj blev räddning från 
döden.  
 

Hur jag dog  
’’och fick 
klart för mig 
hur allt 
hänger ihop’’ 
Niklas Ekdal 
2017 

Självbiografi Stockholm: 
Brombergs 

Ekdal är en journalist 
och tidigare politisk 
redaktör på Dagens 
nyheter. Han drabbades 
2011 av en djup 
depression efter en svår 
huvudskada på en 
fotbollsmatch. 

Niklas råkar ut för en 
hjärnskakning i en 
fotbollsmatch vilket kommer 
till att förändra hela hans liv. 
Kort efter hamnar Niklas ner 
i en djup depression med 
självmordsförsök. Författaren 
beskriver sina tankar och 
upplevelser om vägen tillbaka 
och hur livet blev värt att leva 
igen. 
 

Orden som 
fann mig – 
den läkande 
läsningen 
tillbaka till 
livet 
Rachel Kelly 
2017 

Självbiografi Marcus förlag Kelly är en brittisk 
journalist från London 
med ett 
bevakningsområde 
kring psykisk ohälsa. 
Hon är en två barns 
mamma och bor i hus i 
london med sin man. 
Hon är diagnostiserad 
med depression sedan 
många år tillbaka 

Kelly var en väldigt arbetsam 
och en driftig 
tvåbarnsmamma, som kort 
efter sin andra graviditet 
drabbas av djup depression. I 
boken följer vi hennes långa 
kamp mot depressionen och 
självskadebeteende, vilken 
effekt det har på hennes 
social, jobb och 
familjesituation. Boken 
beskriver även hur hoppet 
hittades i allt mörker och 
hjälpte henne i kampen mot 
sjukdomen.  
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Passera 
denna natt 
Johan Kinde 
2014 

Självbiografi Stockholm: 
Bokförlaget 
forum 

Johan är 50 årig man 
som bor i stockholms 
innerstad. Han är 
ensamstående och lever 
för att sjunga och skriva 
låtar. Han precis som 
sin far tidigare drabbas 
av en djup depression 
som leder till en 
långvarig kamp mellan 
liv och död. 

Johans liv kantas av olycklig 
kärlek och alkoholmissbruk. 
Depressionen slår till och han 
befinner sig i ett tomrum som 
han inte vet hur han ska ta sig 
ur. Han förklarar tydligt hur 
det känns att befinna sig i en 
depression, hur han försöker 
ta sig ur, vilka tankar en 
depression för med sig och 
hur han kan se likheter i hans 
far och hans mående.  
 

Till dig av 
hela mitt 
hjärta 
Aicha Kanjah 
Fritz 
2013 

Självbiografi Recito förlag  Aicha lider av adhd och 
asperger och dessa 
diagnoser gör att hon 
har svårt att få ihop 
livspusslet. Efter ett 
självmordsförsök blir 
hon av med vårdnaden 
för barnen och 
depressionen blir allt 
svårare. I boken får vi 
följa hennes kamp. 

Aicha lider av adhd och 
asperger och dessa diagnoser 
gör att hon har svårt att få 
ihop livspusslet vilket leder 
till depression och 
självmordsförsök. Efter ett 
försök till att ta sitt liv blir 
hon av med vårdnaden för 
sina barn och depressionen 
blir allt svårare. I boken får vi 
följa hennes upplevelser för 
att hitta sig själv och lära sig 
leva med sina diagnoser och 
kampen för att få tillbaka 
vårdandet för sina barn.  
 

  
 
 

 


