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Att depressioner ökat bland unga människor är både läkare och 

socialstyrelsen överens om. Men vad beror det på? Hur bemöter läkare 

och behandlingshem den negativa trenden? Hur förändras livet när en 

depression blir närvarande? Möt några människor där depression är 

deras vardag, på ett eller annat sätt. 



Psykisk ohälsa ökar bland unga 

 

De senaste åren har antalet personer som söker hjälp för psykisk ohälsa stigit 

kraftigt. Det framkommer i Socialstyrelsens sociala rapport 2006, som kom ut i 

början av året.   

 – Visst känner vi av ett större tryck från fler människor som söker hjälp, säger 

Pontus Edberg, överläkare på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i 

Hässelby-Vällingby i nordvästra Stockholm. 

 

Depressioner har de senaste åren ökat bland unga vuxna. Pontus Edberg tror att en 

bidragande orsak är att fler söker hjälp i dag än för några år sedan. 

 – Det är inte lika skuldbelagt längre att söka hjälp. Fler människor i dag äter 

antidepressiva mediciner, vilket gör att det inte blir lika främmande. 

 I Socialstyrelsens socialrapport för 2006, beskrivs det hur samhällsklimatet blivit 

hårdare. Segregationen har ökat, det har blivit svårare att komma in på arbetsmarknaden 

och unga vuxna har fått sämre ekonomi. ”En fördröjd etablering och en längre period av 

ekonomisk osäkerhet kan ha ett samband med att det skett en ökning under 1990-talet av 

psykiska besvär bland unga.” 

 

Gener kan påverka 

Det finns olika teorier om varför en person drabbas av depression. En skola inom 

psykiatrin anser att det är traumatiska upplevelser i barndomen som ger upphov till 

tillståndet, andra menar att det finns en genetisk faktor som spelar in. Pontus Edberg, som 

är kognitivt skolad, tror mer på den biologiska faktorn. 

 – Man ärver inte depressionen i sig, förklarar Pontus Edberg. Däremot ärvs en 

sårbarhet som gör personen lättare mottaglig för en depression.  

 Vilken gen det är som ger upphov till den ökade sårbarheten, vet inte forskarna i dag. 

 – Vår kunskap om psykisk ohälsa och depression, inte minst bland ungdomar, är 

bristfällig. En del lokala studier har gjorts som pekar på ökning av psykisk ohälsa bland 

ungdomar, berättar Måns Rosén, chef för epidemiologiska centrumet på socialstyrelsen. 
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 Statistiska Centralbyrån har gjort en undersökning där personer i åldrarna 16 till 24 år 

blivit tillfrågade om de lider av lätta eller svåra besvär av oro, ångest eller ängslan. Sedan 

början på 1990-talet fram till år 2003 har antalet män med dessa problem i åldern 16 till 24 

år stigit från 3 till 11 procent. För kvinnorna har förändringen skett från 7 till 24 procent. 

Studerar man förändringen i samma åldersgrupp från år 2003 och ett år framåt, men med 

fokus på bara svåra besvär, sker ytterligare en ökning bland männen med 2,1 

procentenheter och bland kvinnorna med 1,7 procentenheter. 

 

Svårt att avgöra djup på depression 

Att antidepressiva medel skrivs ut på löpande band och att patienten lämnas vind för våg, 

tycker Pontus Edberg är en orättvis bild av psykiatrivården. 

 – Om patienten absolut inte vill mötas i ett samtal, är det självklart bättre att skriva ut 

antidepressiva medel om alternativet är att personen i fråga hoppar framför nästa tåg. Men 

vi försöker alltid följa upp patienten med någon form av terapi.  

 Primärvården i Hässelby-Vällingby ska enligt överenskommelse med psykiatrin ta hand 

om lättare depressioner så att psykiatrivården inte blir överbelastad. Skrivs ett recept ut på 

antidepressiva mediciner, ska patienten följas upp med återbesök. Men hur bedömer man 

graden på depression? 

 – Det finns skattningsskalor som kan vara till stor hjälp för läkaren. Vissa fall är 

solklara. Det är patienter som ligger i mitten som är knepiga, berättar Pontus Edberg. 

 Patienten får svara på ett antal kryssfrågor som berör tankar och självuppfattning. 

Svaren kan sedan översättas till en siffra som ger läkaren en uppfattning hur patienten mår. 

 Pontus Edberg förklarar att det tyvärr är så att vården skiljer sig kvalitetsmässigt 

beroende på var patienten bor. 

 – Med hjälp av Internet kan patienterna ta reda på var väntetiderna är kortast och hur 

bra vården fungerar på olika mottagningar. Vi har många som ringer till oss och vill 

komma till vår mottagning, men vi måste prioritera dem från vårt upptagningsområde. 

 

Kvinnor närmre till depression 
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Anställda inom psykiatrin använder sig av en diagnosmanual, DSM-IV, för att bestämma 

vilken sjukdom patienten lider av. I boken beskrivs flertalet sjukdomar, så som depression, 

schizofreni och paranoia, med ett antal diagnoskriterier. 

 – När det gäller depression måste man vara klar över att den inte har med exempelvis 

sorg eller schizofreni att göra. Ett deprimerat tillstånd är ofta närvarande i båda dessa fall, 

förklarar Pontus Edberg. 

 Det är vanligare att kvinnor drabbas av depression. Enligt en amerikansk studie är det 

25 procents risk att man som kvinna någon gång under sitt liv blir deprimerad. För män är 

siffran 15 procent. Varför det är så, vet man inte riktigt. 

 

Alltid en uppföljning vid behandling 

Hur en depression behandlas är individuellt från fall till fall. Ofta erbjuds antidepressiva 

mediciner i kombination med någon form av samtalsterapi. Det är läkarens uppgift att 

berätta om mediciner och ge information om läkemedlet. Men det är alltid upp till 

patienten att ta det slutgiltiga beslutet. 

 – Ibland kan det vara så att patienten inte har förmågan att fatta beslut, vilket också är 

en del av sjukdomsbilden, förklarar Pontus Edberg. Då kan det vara nödvändigt att till en 

början bestämma åt personen att medicin bör sättas in. Men vi följer alltid upp patienten. 

 När en behandling precis påbörjats, förvärras ofta depressionen något. Men efter tre 

till fyra veckor har medicinen börjat verka och ett återbesök bokas in. Då patienten mår 

lite bättre är det lättare att identifiera problemen. 

 – Kanske det är arbetet som behöver struktureras om eller familjeproblem som 

behöver lösas, berättar Pontus Edberg. Kognitiv beteendeterapi kan vara passande eller 

om patienten har mycket i ryggsäcken är psykodynamisk terapi ett alternativ. 

 
Många utan hjälp i samhället 

Många tror att antidepressiva medel är beroendeframkallande. Det är fel enligt Pontus 

Edberg. Av de antidepressiva mediciner som används i dag är ingen av dem 

narkotikaklassad. 

 – Däremot kan det uppstå ett psykiskt beroende. Patienten mådde dåligt innan 

medicineringen sattes in och när då medicinen ska tas bort kan rädslan infinna sig över att 
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depressionen ska komma tillbaka. Därför är det viktigt att behandla med terapi parallellt så 

patienten känner sig stark nog när det är dags att trappa ner på medicineringen. 

 Fortfarande finns det ett stort mörkertal i samhället. Många som drabbas av depression 

söker inte hjälp.  

 – Det ligger i sjukdomens natur att tro att ingen kan hjälpa en, berättar Pontus Edberg.  

Det är därför det är så viktigt att husläkare följer upp sina patienter och ställer mycket 

frågor om hur personen mår.  

 Pontus Edberg menar att de flesta husläkare är duktiga, men det finns fortfarande de 

som inte har något intresse för psykiatrin och därför inte tänker i de banorna. 

 – Då kan skattningsskalorna vara bra att använda, säger han./. 

 

Hur fungerar läkemedlen? 
 

Hjärnan reglerar genom komplicerade system våra känslor och dygnsrytm. Detta sker 

med hjälp av speciella nervbanor som utgår från hjärnstammen. Olika signalämnen, så som 

serotonin och noradrenalin, används vid regleringen.  

 Det är en mycket ömtålig process som lätt kan gå fel. Vid depression tros den ha 

skadats. Många receptorer på cellytorna verkar utbrända och främre delen av vänster 

hjärnhalva ser ut att vara i ett utmattningstillstånd med kraftigt minskad aktivitet. 

 

Vid behandling med vissa antidepressiva medel påverkas de nerver som utsöndrar 

signalämnen. Det finns tre grupper av mediciner. En grupp är de så kallade tricykliska 

preparaten, där Tofranil, Tryptizol, Saroten, med flera ingår. Dessa påverkar flera av 

hjärnans signalämnen. 

 Ytterligare en grupp av antidepressiva preparat är MAO-A-hämmare. Namnet har 

läkemedlen, exempelvis Aurorix, fått från att det hämmar ämnet MAO i nervcellerna. Det 

håller nere mängden av en del signalsubstanser i hjärnan. Genom att minska mängden 

MAO i kroppen, kan mängden signalämnen öka. 
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En annan grupp antidepressiva läkemedel är de så kallade selektiva 

serotoninåterupptagshämmarna, SSRI- läkemedlen. Till denna grupp hör bland andra 

Cipramil, Fevarin, Fontex, Seroxat och Zoloft. Det är de senast framställda preparaten 

som utvecklades från de tricykliska. De verkar genom att hindra nervändarna från att suga 

tillbaka en del av det serotonin som de duschat över intilliggande celler, så att halten 

serotonin ökar i hjärnan. Hämningen tycks starta en kedjereaktion som på längre sikt häver 

depressionen. De nervceller som får ökad mängd serotonin påverkas på flera sätt. Bland 

annat ändras deras förmåga att reagera på signaler från andra delar av nervsystemet. Senare 

korrigeras mönstret av kontakter mellan nervcellerna i de nervkretsar som berörs. Kanske 

är det detta som ger den antidepressiva effekten./. 

  

Faktaruta 
Kognitiv beteendeterapi: En modern samtalsterapiform som utgår från att alla 

människor bär på inre konflikter. Ingen hänsyn tas till patientens barndom, utan fokus 

ligger på här och nu. Patientens behandlas genom att ändra dess tanke- och 

beteendemönster. 

Psykodynamisk terapi: Grundar sig i Sigmund Freuds tankar om att alla människor bär 

på inre konflikter och problem som ofta kommer från barndomen. Genom samtal 

medvetandegörs dessa konflikter så att patienten ska må bättre. 

Gestaltterapi: Bygger på tanken att människan är så mycket mer än sina erfarenheter. 

Målet är att göra patienten medveten om hur hon undviker nuet. Dramatisering och 

drömarbete är vanliga metoder. 

Bildterapi: Patienten får bearbeta sin depression genom att måla 

Individualterapi: Enskild samtalsterapi mellan en patient och behandlare. 

Gruppterapi: Terapin sker i grupp med hjälp av diskussion, reflektion och spegling. Med 

finns en eller två behandlare. 

Miljöterapi: Aktiviteter och omgivningen fungerar behandlande och helande.
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Wäxthuset där själen får växa 

 

På behandlingshemmet Wäxthuset behandlas patienternas depression med 

lyssnande och samförstånd. På många andra hem används mediciner, men inte 

här. 

 – Jag tror inte på läkemedel. Jag har sett alltför många fastna i ett beroende, 

säger Lena Kristina Tuulse, grundare av Wäxthuset.  

 

Stämningen på Wäxthuset är varm. Omgivningen utgörs av ängar och träd och en häck 

skiljer tomten från grusvägen utanför. Behandlingshemmet för vård och boende ligger på 

Väddö i Roslagen. Mitt framför infarten står huvudbyggnaden som är ett stort, falurött 

trähus med vita knutar. Runt om ligger mindre stugor med rum för de boende. Varje dag 

börjar med morgonsamling i det stora huset. En vandringsstav skickas runt och eleverna, 

som klienterna på Wäxthuset kallas, får i tur och ordning säga hur de mår i dag och vilka 

känslor som rör sig inom dem. Talaren avslutar med ett tack, och de övriga ger ett unisont 

tack tillbaka. De fem deltagarna sitter i en ring på golvet insvepta i varsin filt, tillsammans 

med alkohol- och drogterapeuten Mustafa ”Musse” Sarkic.  

 

När det blir Marcus tur berättar han att sedan han kom till Wäxthuset för en och en halv 

vecka sedan har han bara velat komma där ifrån. 

 – Vad är det du flyr ifrån? undrar Mustafa Sarkic. 

 Efter en kort reflektion svarar Marcus att han antar att det är sig själv. Mustafa Sarkic 

ställer en retorisk fråga och undrar om det blir bättre om Marcus gav sig av. Det nekande 

svaret kommer nästan direkt från eleven. 

 – Det går inte att fly från sig själv, konstaterar Mustafa Sarkic. 

 – Nästa gång du känner så ska du komma till mig, säger eleven Niklas som är Marcus 

mentor. Niklas sitter tillbakalutad med armarna i kors. 

 – Jag ska nog hålla dig kvar om jag så ska brotta ner dig. Hur hade du tänkt ta dig in till 

stan förresten? Det är lite långt att gå, avslutar han och ett varmt skratt bryter ut bland 

deltagarna.  

 

Samlingsrummet är trivsamt inrett med instrument på väggarna, ett piano i ett hörn och 

en mjuk kinamatta på golvet. Mitt på ena väggen står en stor, vit kakelugn, precis som i 

många av rummen i det gamla trähuset. I ett hörn ligger beige filtar och i ett annat mjuka 
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madrasser i färgerna grönt och vinrött. Väggarna är tapetserade med stora, rosa tulpaner 

som mönster och flera tavlor är uppsatta med olika motiv eller tänkvärda ord. Ovanför de 

båda spegeldörrarna i trä hänger ett vitt papper med orden ”Människor älskar och stöder 

mig”.  

 I dag är det Marcus tur att göra det första steget i tolvstegsmetoden, en metod som 

kommer från Anonyma Alkoholister. Han har tidigare fått en stencil med flertalet frågor 

om sig själv att tänka på till i dag. Marcus skruvar på sig och sveper filten närmre om sig 

under tiden Mustafa Sarkic drar ner rullgardinerna för fönstren. 

 – Berätta du så lyssnar vi. När du har berättat klart så ska vi alla spegla dig, inleder 

Mustafa Sarkic. 

 – Men det känns pinsamt. Kan jag inte hoppa över första sidan, Musse? försöker 

Marcus.  

 Men Mustafa Sarkic ger sig inte och efter lite uppmuntran sätter Marcus igång. 

 

En historia rullas upp om en kille som har hamnat i klammer med rättvisan. Han har både 

misshandel, missbruk, inbrott, skulder och svek bakom sig. Mustafa Sarkic följer hela tiden 

upp som en hjälpande hand med följdfrågor. 

 – Hur känner du gentemot det du har gjort? 

 – Jag känner mig dum och har skuldkänslor. Jag tänker på alla jag har gjort illa. 

 Mustafa Sarkic fastställer att skuldkänslor hänger ihop med skam och menar att 

Marcus nu har börjat göra något åt situationen. 

 – Nu är du ju här. Saker kan aldrig göras ogjorda. Tror du inte dina föräldrar tycker det 

är skönt att de för en gångs skull vet var du finns, att du är drogfri och att du antagligen 

inte gör fler dumma saker nu? 

 Efter att Marcus tagit sig igenom stencilen, får de övriga deltagarna göra en spegling 

och säga vad de tyckte var bra och vad som fattades i det Marcus berättat. Reflektionerna 

är ärliga och granskande. 

 – Man kanske inte tror på det en person säger, men om vi är fem som säger samma sak 

borde det ju ligga någon sanning i det, säger Mustafa Sarkic till gruppen. 

 

Om Marcus kommer lyckas att återanpassa sig är svårt att säga. Enligt Lena Kristina 

Tuulse, terapeut och grundare av Wäxthuset, har behandlingshemmet bra resultat att visa 

upp. Men någon oberoende uppföljning från samhällets sida av behandlingshemmens 

resultat görs inte. För att ett behandlingshem ska få bildas, krävs tillstånd från 
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Länsstyrelsen. Bob Nyström är socialkonsulent på Länsstyrelsen och förklarar att 

tillståndet ges om behandling av god kvalitet kan genomföras. 

 – Det är viktigt att hemmet kan möta de människor som kommer dit. Kompetens 

måste finnas och prövning sker enligt lagstiftning. Men kontroll av antalet återanpassade 

patienter får hemmen själva följa upp, säger han. 

 

I närheten av Wäxthuset bor Lena Kristina Tuulse tillsammans med sin man Toomas 

Tuulse. Huset är vackert byggt med panoramafönster ut mot vattnet. I det stora rummet 

på undervåningen delar matbord, soffa, fåtölj, vardagsrumsbord, piano, noter och böcker 

på det luftiga utrymmet. Ljuset strålar in på det trivsamma stöket av papper som ligger på 

borden. Vinterlandskapet utanför inger ett lugn när man blickar över till fastlandet på 

andra sidan isen. 

 Lena Kristina Tuulse frågar om jag har ätit lunch, och jag hinner knappt svara förrän 

hon börjat värma på lite indisk mat från gårdagen.  

 – Vi hade en indisk kock på besök i går. Han lagar underbar mat, kvittrar hon. 

 Hon har en förmåga att få folk att trivas. Vid lunchen känns det som om jag ofta 

brukar komma och hälsa på. På ett avslappnat och naturligt sätt berättar hon om sig själv. 

 

Lena Kristina Tuulse har en universitetsexamen i psykologi och studier i USA bakom sig. 

I början av sjuttiotalet kom hon hem till Sverige från staterna och var med och 

introducerade gestaltterapi här hemma.  

 Efter flertalet olika projekt, både i Enköping och i Stockholm, hittade hon det stora 

röda huset på Väddö. I 25 år har behandlingshemmet Wäxthuset funnits. Socialt 

missanpassade människor från hela Sverige kan här få hjälp att komma på fötter igen. 

Hemmet har plats för 16 personer och har i dag tio inskrivna och nio anställda. En 

depression är ofta närvarande i den livssituation som eleverna befinner sig i. 

 – Vi talar inte mycket diagnoser utan försöker istället stärka det friska hos individen så 

att det så småningom tar överhand. När man är frisk kan man se depressionen utifrån, 

säger Lena Kristina Tuulse. 

 

Elevernas dagar består av enskilda samtal, gruppsamtal, frigörande andning, yoga, tolv-

stegsmetoden, massage, bildterapi samt städning. Genom kostråd och möjlighet till egna 

utvecklande aktiviteter, så som studier och promenader i skog och mark, försöker 

Wäxthuset bygga upp eleverna. Den kortaste behandlingstiden är 6 månader men den 
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genomsnittliga tiden eleverna stannar på hemmet är 9 månader. Efter att behandlingen är 

avslutad följer en utslussningsmetod. Då får eleven flytta till ett eget boende i närheten av 

Wäxthuset med möjlighet till praktik på antingen hemmet, en bondgård i närheten eller en 

egen vald arbetsplats. 

 Medicinering med antidepressiva medel används inte på Wäxthuset. Många kommer 

dit med missbruk av olika slag och själv tror Lena Kristina Tuulse inte på kemiska 

preparat. 

 – Kroppen klarar av att återställa balansen med signalsubstanser själv, om man bara ger 

den tid. Det handlar om att inte ge upp som vårdare. Ibland kan människan behöva vara 

ifred, men med stöd och kärlek runt omkring sig. Det finns många olika angreppssätt, ett 

kan vara bildterapi. Tids nog, när tiden är mogen, öppnar sig personen.  

 

Genom spegling, feedback på en enskild elevs reflektion, försöker man ändra elevens 

synsätt på sig själv och på sin omgivning. I arbetet med eleverna används både kognitiva 

och psykodynamiska metoder tillsammans med individual-, grupp- och miljöterapi. Det 

finns ett fast schema som eleverna följer.  

– På tisdagar har vi frigörande andning. Genom djupandning kommer känslor fram 

och spänningar släpper. Man kommer i kontakt med sitt undermedvetna. Alla kan inte 

riktigt ta det till sig som terapeutisk metod. Det handlar om att våga härbärgera sig själv. 

Genom andningen blir personen mer uthållig, tålig och lär känna sig själv bättre.  

 Lena Kristina Tuulse pratar med värme om sina elever. Hon menar att en familjär 

stämning är en förutsättning för att våga öppna sig så som Marcus gjorde i dag. 

 – Här handlar det om kärlek, närhet och helande – inte hokuspokus och flum, säger 

hon./. 

 

Namnen på eleverna är fingerade 
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När depressionen tar över 
 

Mikael är 23 år gammal, men har redan hunnit pröva de flesta antidepressiva 

mediciner som finns på marknaden. I dag har han tagit sig ur depressionen, men 

det har varit en lång och krokig resa.  

 – Jag har alltid känt mig lite annorlunda, berättar han. Redan på dagis upplevde 

jag att jag inte passade in. 

 

Lågstadiet var kantat av mobbning och utfrysning. De personer som retat honom redan på 

dagis, började i samma skola som Mikael. När han gick i fyran skilde sig hans föräldrar.  

 – De har aldrig bråkat framför mig. Men visst var det en jobbig period. 

 Mellanstadiet betydde ny skola och Mikael valde att börja i en klass som jobbade enligt 

montessoripedagogik. Han berättar att det mer handlade om att slippa ifrån sina 

plågoandar än den pedagogiska inriktningen. Han tar en klunk kaffe latte och snurrar på 

sin läpp-piercing medan han funderar.  

 – Kunskapsmässigt var det inte så smart, eftersom montessori bygger mycket på eget 

arbete. Jag klarade inte riktigt av det. Annars var mellanstadiet lugnare, även om det var en 

stor skolgård med mycket snorungar. Jag föredrog att vara ensam eftersom jag inte litade 

på de andra.  

  

Högstadiet innebar betyg med nya krav som följd. Miljön upplevde han som stökig och 

ilsken. Mikael började klä sig i svart. Det kastades ofta glåpord efter honom i korridorerna. 

Han var utbölingen som såg annorlunda ut. Även om han var på plats under lektionerna, 

så lyssnade han sällan på vad som sades. 

– Ens bästa vän var en freestyle. Jag lyssnade alltid på musik, men bara så högt att jag 

skulle hinna reagera om någon fick för sig att göra något när jag gick förbi i korridorerna.  

 Musiken har varit en stor del av Mikaels liv. En värld där man kan få vara ifred. I dag 

lyssnar han mest på syntmusik. Han berättar entusiastiskt om de olika delarna inom 

syntmusiken, vilka han tycker om och vilka han inte förstår sig på. När han förklarat klart 

drar han en djup suck, som för att samla sig, och fortsätter berätta om högstadiet. 
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En kväll gick Mikael ner till en byggarbetsplats som låg i närheten av hans hem. Han 

visste att några killar brukade hänga där. 

 – Det bara blev så att jag blev kompis med stökungen. Vi hängde ofta på 

byggarbetsplatsen och brukade busa runt. Rykten började gå om att jag var livsfarlig och 

tuff. Den stämpeln var något man ville ha kvar. Det var bättre än att bli retad hela tiden. 

 Ständigt testade Mikael och hans kompis gränserna. Från att ha tagit sig in på 

byggplatsen som var förbjudet område, övergick buset till stölder och vandalism. Hans 

mamma försökte styra honom genom att säga att han skulle vara hemma klockan tio på 

kvällarna. 

 – På något sätt ville jag åka fast så att de vuxna skulle förstå att något var fel. Om jag 

åkte dit kanske någon skulle se hur jävligt jag hade det på dagarna. Hemma kunde man ju 

inte vara. 

 Mikaels mamma hade träffat en ny man som drack alldeles för mycket. Det var ofta 

stökigt hemma och Mikael kom inte alls överens med mammas nya kärlek. 

 

I gymnasiet fortsatte bråken. Det var ofta tjafs mellan olika grupper i skolan. Mikael, som 

fortfarande gick klädd i svart, blev ofta kallad för satanist eller svartrockare. Hemma var 

det stökigt med plastpappan. I oktober i första ring, ville han inte mer. 

 – Jag låg hemma och orkade inte gå till plugget. Jag fick prata med kuratorn i skolan 

och fick en remiss till BUP. 

 På BUP, Barn- och Ungdoms Psykiatrin i Stockholm, konstaterades det att Mikael var 

djupt deprimerad. Han blev tilldelad en kurator och en läkare som jobbade på 

mottagningen. På nätterna gick det inte att sova. Han berättar att det var för mycket tankar 

som rörde sig i huvudet. Han försökte skriva ner dem för att bli av med dem, men det 

hjälpte inte. 

 – Efter ett tag låg jag och dunkade bakhuvudet i väggen. Morsan märkte av det så klart 

och berättade det för läkaren, som ville skriva ut antidepressiva läkemedel med en gång. 

Men mamma sa nej och jag fick sömntabletter och ångestdämpande medicin istället. Jag 

ville inte sova, för tröttheten ger en närhet till känslorna. Den perioden satt jag hela 

nätterna ute på Internet och chattade.  
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 Mikael börjar prata om olika datorsystem och hubbar, och ser förvånad ut när jag inte 

hänger med i hans vokabulär. Han använder sig bekvämt och hemtamt av olika facktermer, 

berättar om olika spelkonvent han brukar åka till där flera hundra personer sitter och 

spelar dataspel hela nätterna. För en stund glömmer han bort vad vi egentligen samtalar 

om. Så är det ofta då Mikael ska berätta något, han har svårt att samla tankarna och svävar 

lätt iväg. 

 

En dag efter skolan kände Mikael att han inte orkade längre. Han gick upp på sitt rum 

och tog en överdos sömntabletter. Sex timmar senare vaknade han av att hans syster gav 

honom en örfil. Händelsen gjorde att Mikael åter igen började gå i terapi. Men istället för 

att träffa kuratorn som han tidigare haft på BUP, ordnades tid hos en kurator på 

ungdomsmottagningen och antidepressiva medel skrevs ut. 

 – Jag kände att jag behövde prata om nuläget och inte hålla på att älta en massa 

gammalt som kuratorn på BUP ville. Men läkaren på BUP hade jag kvar, berättar han.  

 När Mikael ska fortsätta berätta, tystnar han och ser ner i bordet. 

 – Är det okej om vi tar en paus? frågar han efter ett tag med blossande kinder. Det är 

så jobbigt att berätta, alla minnen rivs upp igen. 

 Efter lite kallprat och en kopp kaffe senare, orkar han fortsätta att berätta om 

gymnasiet. Han berättar hur svårt det var att hänga med på den tekniska linjen han valt, då 

allt som krävde logiskt tänkande blev för komplicerat. Tonen är hela tiden lugn och 

samlad, men de sammanbitna käkarna och den tomma blicken när han talar om perioden 

berättar om hur jobbigt han upplevde situationen. 

 Under år 2000 började Mikael känna sig allt mer nere igen, trots att han gick på högsta 

dosen av ett antidepressivt läkemedel. På våren år 2001 tog han en överdos av sina 

mediciner och kördes akut in till Danderyds Sjukhus psykmottagning. Mikael ville bli 

inlagd, men efter samtal med jourläkare skickades han hem igen. Mikael blev sjukskriven 

av BUP och flyttade hem till sin dåvarande flickvän, eftersom han inte trivdes hemma. 

Självmordstankarna var kvar och efter samtal med sin läkare bytte han antidepressiv 

medicin i hopp om att en annan sort skulle fungera bättre.  
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Efter sommaren började Mikael om första ring. I början av läsåret tog det slut med 

flickvännen och han blev osams med en kompis. Bråken gav Mikael panikångest. En kväll 

kände han åter att han inte ville leva mer. 

 – Jag kommer fortfarande ihåg datumet, säger han allvarligt. Den 7 november 2001. 

Jag satte för dörren till mitt rum med en massa saker, sedan lindade jag en kätting runt min 

hals. Och så drog jag åt. Till slut svimmade jag.  

 Det var Mikaels syster som även denna gång hittade honom. Hon lyckades få upp 

dörren och avlägsna kättingen. 

 Mikael blev tvångsomhändertagen och inlagd på Danderyds Sjukhus psykakut i sex 

dagar, eftersom han ansågs vara en fara för sig själv. Varje dag träffade han en 

psykoterapeut och flertalet psykologiska tester utfördes. På avdelningen låg flera andra 

ungdomar, men det var inte tillåtet att gå in på varandras rum, att prata med varandra om 

varför man var där eller skapa någon relation med de övriga. Mikael skrattar till och 

beskriver det som en ungdomsgård, fast med en massa restriktioner. 

 

När Mikael skrevs ut från sjukhuset bestämdes det att han skulle gå i samtal hos skolans 

kurator en gång i veckan och lika ofta hos kuratorn på ungdomsmottagningen. Han åt 

fortfarande antidepressiv medicin. Men behandlingen verkade inte fungera, för efter ett 

halvår mådde han lika dåligt igen. 

 – Jag var på en fest och drack alldeles för mycket. Eftersom den medicin jag åt 

hämmar spyreflexen så kunde jag inte kräkas. Jag fick en panikångestattack och de som var 

där på festen har sagt att jag försökte strypa mig själv med en nyckelkedja, så som den här. 

 Han tar upp den kedja han har sina nycklar på och verkar för ett ögonblick försvinna 

bort i tanken. Efter ett tag ser han upp och säger: 

 – Själv minns jag inte så mycket. 

 Mikael kördes till Karolinska Universitetssjukhuset då han drabbades av 

spritförgiftning. Där tog läkarna kontakt med Danderyd, som genast ville lägga in honom. 

Men Mikael ville bara hem. 

 – Jag åkte hem och tänkte. Nästa dag lade jag in mig själv på Danderyd. Har man en 

gång varit inlagd så längtar man tillbaka. Det är skönt att stänga av allt runt omkring när 

man mår så där dåligt, säger han och pillar på sin läpp-piercing. 
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 Mikael låg inne en vecka. Under den veckan träffade han en psykoterapeut som han 

fortsatte träffa efter utskrivningen. Han kände att det blev lugnare när han kom hem. För 

en gång skull kändes det som om någon lyssnade på honom. 

 

När Mikael fyllde arton blev han överskriven till vuxenpsykiatrin. Antidepressiva 

mediciner var fortfarande en del av hans vardag. Plötsligt bestämde han sig för att sluta 

med medicineringen. 

 – Antidepressiva mediciner tar bort de djupaste svackorna, men de jämnar också ut 

topparna på humöret. Jag kände mig som en zombie och en börda. Jag kunde varken gråta 

eller skratta. Allt var mig likgiltigt. Mina föräldrar betalade min terapi och jag ville klara mig 

själv nu. 

 Mikael berättar att han försökte prata med dem på vuxenpsykiatrin hur han kände, 

men upplevde att ingen lyssnade. Till slut ville han inte gå dit längre. Julen 2002 gick han 

bara och pratade med kuratorn i skolan. 

 – Det var för att slippa allt tjafs. Jag klarade inte av skolan, så jag behövde en förklaring 

för att få stryka ämnen. Mikael ser ledsen ut. Det var jobbigt. Jag ville så gärna kämpa med 

skolan, men jag kunde bara inte. 

 Självförtroendet svek i takt med att skolan gick sämre. Tjafset i skolan fanns kvar och 

miljön var rörig då skolan var under ombyggnad. Mikael sökte upp en kurator, på 

ungdomsmottagningen den här gången. 

 – För första gången träffade jag någon som inte höll på att gräva i mitt förflutna, utan 

hjälpte mig att hantera min vardag. Jag kände att jag äntligen började ta mig ur min 

depression. 

 

I juni 2005 hade Mikael sitt sista möte med kuratorn. Avslutet har fått ta sin tid, närmare 

bestämt ett halvt år. 

 – De sista månaderna kände jag bara ilska. Tänk dig att du lever i ett förhållande som 

du vet kommer att ta slut. Det känns otroligt jobbigt. Jag jobbar fortfarande med att 

bearbeta den ilska som finns kvar. Jag behöver börja om och komma loss från allt som har 

varit. Panikångesten kommer ibland, men nu kan jag hantera den. Jag vet att den 

försvinner efter fem minuter, om jag bara väntar ut den. 
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 Mikael bor fortfarande hemma hos sin mamma. För tillfället har han inget jobb och 

han drar sig för att söka något. 

 – Det känns som jag letar kryphål för att slippa ta tag i det. Vad ska jag säga när de 

frågar vad jag har gjort de senaste åren? 

 Han poängterar hur viktigt det är att omge sig med människor som förstår och får en 

att må bra. Han pratar med värme om nya vänner och om sin syster. 

 – Min framtid är ljus, säger han. Jag känner att jag står på egna ben nu. 

 Mikael snurrar betänksamt på läpp-piercingen och lägger efter en stund till: 

 – Fast visst är det jobbigt att bryta sig loss från föräldrarna. Men det får ta den tid det 

tar./. 
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Ämnesval samt målgrupp 

Från början ville jag skriva om naturläkemedel. Men mina planer gick om intet när 

jag började försöka få tag i folk. Plötsligt kändes ämnesvalet för smalt och jag var 

tvungen att tänka om. Jag hade redan bokat in en intervju med en läkare på en 

psykiatrisk mottagning för att prata med honom om användning av naturläkemedel, 

ex johannesört, i syfte att häva depressioner. Efter en rannsakning av mig själv 

insåg jag att det var depressioner i allmänhet jag skulle skriva om. Den bild som 

media den senaste tiden har gett av ämnet upplever jag inte som helt rättvis. De 

som jobbar inom psykiatrivården gör, enligt min erfarenhet, ett mycket bra jobb – 

även om de har knappa resurser. Jag ville gå lite djupare in på hur den behandling 

som faktiskt ges fungerar och sudda bort lite förutfattade meningar som många har.  

  Jag har tänkt mig en allmän målgrupp. Vid eventuell publicering ska texterna 

passa i vanlig dagspress.  

 

Research 
Jag satte mig ner och funderade på hur jag kunde få en så bred och sann bild av 

depressionsbehandling som möjligt. En intervju med en läkare på en psykiatrisk 

mottagning kändes viktigt. Att studera siffror om eventuell ökning av depression i 

samhället hoppades jag hitta på socialstyrelsen eller länsstyrelsen. Genom Internet 

kunde jag snabbt få tag i adresser samt hemsidor. Att boka en tid på ett 

behandlingshem var lättare sagt än gjort, mycket på grund av 

sekretessbestämmelser, men efter flertalet nej så blev jag välkommen till ett 

behandlingshem på Väddö. 
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 Personporträttet ville jag skulle handla om en person som har tagit sig 

igenom en depression. Men var hittar man någon som är beredd att öppna sig för 

en vilt främmande människa? Jag satt och beklagade mig för min chef på Polarn O. 

Pyret, då hon säger att en vän till deras familj har varit mycket deprimerad. Hon 

lovar att hon ska ta kontakt med honom å mina vägnar. Efter lite mejlande och 

förklarande från min sida, bestämmer vi tid för intervjun. 

 Böcker och artiklar har även hjälpt mig med information. 

 

Vinkling, form och gestaltning   
Vinklingen och fokus i mina texter ligger på behandling av depression. Mycket för 

jag gissar att inte så många vet hur det kan gå till. Depression, terapi och 

behandling är något märkligt och främmande i många människors ögon. Jag vill 

lyfta lite på locket och visa på att det är vanligare än man tror. Genom att berätta 

om behandling och några personer som drabbats av tillståndet, hoppas jag att en 

del läsare byter ut sina förutfattade meningar till lite mer förståelse och kunskap.  

 

Etiska problem och citatkontroll 
Ett problem har varit de restriktioner i form av tystnadsplikt och sekretess som 

finns kring depression. Tillståndet ses fortfarande som lite skamligt i samhället och 

många drabbade skäms över sin diagnos. Genom att vara tydlig med mitt syfte och 

respektera vikten för en del personer jag mött av att vara anonym, har jag försökt 

att skapa ett förtroende. Under mitt arbete med texterna har jag hela tiden haft 

mejlkontakt med de intervjuade. Jag har frågat flertalet gånger om de vill ha 

fingerade namn och har respekterat alla åsikter de haft om det jag skrivit. Efter 

minsta lilla ändring jag gjort i texten har jag skickat den nya versionen till de 

berörda. Även faktaartikeln har jag jobbat på samma sätt med, även om den inte 

innehåller anonyma personer. Där har det mer handlat om att kontrollera att jag 

uppfattat de biologiska processerna rätt, men självklart även om att de intervjuade 

personerna ska få kontrollera sina citat i dess sammanhang. 

Jag har sökt med ljus och lykta hos Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, expertsvar 

och hos Statens beredning för medicinsk utvärdering, www.sbu.se, för att hitta 

någon uppföljning på hur behandlingar slår ut. Jag har kunnat konstatera att det 

inte görs några undersökningar alls, varken av effekter på olika behandlingar eller 
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av olika behandlingshem, vilket även står i SBU:s rapport om behandling av 

depressionssjukdomar från februari 2004.  
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