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Varje år bidrar mörkret till att nästan varannan person i norra Europa mår sämre. 

Det slår oftast till i november och varar tills det blir ljusare i mars. Vissa är 

känsligare för mörkret än andra och drabbas av Seasonal Affective Syndrome, 

SAD. Orsaker och behandlingsmetoder till SAD tas upp i den här artikelserien 

om vinterdepression. 
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April är tiden när Malin känner hopp efter 

de mörka månadernas depression. 

Malin tillbringar halva året i dvala 

I slutet varje oktober försvinner Malins lust till allt hon trivs med. Hon slutar umgås 

med vännerna för att ligga orklös i sängen. Malin lider av vinterdepression. Först i 

april, när knopparna slagit ut, slår sig också Malin ut från månader av oro och 

motivationsfattigdom. 

 

– Jag har nog aldrig varit ett stort fan av vintern, säger Malin, 18 år från Stockholm, 

drabbad av vinterdepression. Hon var tretton då det blev klart att mörkret hade en koppling till 

att ingenting längre var roligt. 

De mörka ögonen tittar ut genom fönstret från ett av hennes favoritfik i Stockholm. Det stora 

glasfönstret visar upp en mulen aprildag. Molnens ljusgråa klang har tagit plats framför solen 

men dagen är ändå ljus. Ljusets återkomst efter vintertiden är Malins starkaste markör för att 

våren är på väg. Hon kan återigen ägna sig åt det hon trivs med bäst. Att sitta på fiket bland 

andra människor. 

Malin beskriver förändringen som successiv. Det 

börjar i oktober med att energin rycks bort bit för 

bit. Allra värst är det under november och 

februarimånad.  

– Jag vet inte varför jag mår lite bättre under 

december och januari. Kanske beror det på att det 

är jul och mycket ledighet, säger hon.  

Enligt Malin är det krävande att gång på gång 

förklara hur hon mår. Dessutom upplevs en skuld 

över att känna sig omotiverad till att vara med 

andra. Hon säger ofta att det är dåligt med tid då 

vänner undrar varför hon inte hör av sig. Vintern 

är rolig. Hur kan Malin inte tycka att årstiden är fantastisk? Snön ligger ute och skidorna kan 

tas fram. 

– Mina vänner kan inte förstå hur jag inte kan tycka om vintern. Det är lättare att komma 

med undanflykter än att alltid förklara hur jag känner mig. 

 

Malins sömn blir lidande om vintern. Självkritik tar form vid läggdags. Oron och tankarna om 

att vara värdelös gör att det inte går att somna. Istället ligger hon en eller två timmar och 
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tänker på saker som borde ha blivit gjorda under dagen. Tröttheten är konstant. Om ingen 

väcker Malin sover hon gärna tolv timmar per natt men inte får den långa tiden till sängs 

henne till att bli piggare. 

 

Malins pappa har samma problem. Han kände igen sina egna besvär från dottern. Denna höst 

gav han henne en skrivbordslampa som skickar ut ett starkt vitt ljus. 

– Jag ska sitta med lampan tio minuter varje morgon men det blir nästan aldrig att den 

används, säger Malin. 

Tankar om att hon ändå inte hinner och att den säkert inte hjälper har lett till att 

skrivbordslampan mestadels fått vara avstängd. Den som använt lampan mest är hennes 

mamma som inte mår dåligt av vintern. 

– Visst kan hon känna sig lite tröttare om vintern, men vem gör inte det? frågar Malin 

med ett kort skratt. 

 

Malin förklarar att matvanorna förändras om vintern. På eftermiddagarna äter hon gärna mer 

och ordet choklad ger en ny ton åt ansiktet. Ögonen verkar knuffa upp ögonlocken och 

läpparna dras ut åt båda hållen till ett brett leende. Chokladen är förklaringen till hur vintrarna 

gått att ta sig igenom. 

 

När de vackra höstfärgerna försvunnit helt i november börjar vad Malin kallar den tyngsta 

perioden. Inga löv arbetar för att färga omgivningen och den svarta närheten smittar sig 

snabbt av sig sinnet. I den värsta perioden försvinner också aptiten under ett par veckor. 

Behovet av något sött kan finnas kvar men det är de riktiga målen, frukost, lunch och middag 

som blir drabbade. 

– De värsta dagarna lämnar jag kvar större delarna av portionerna. Jag orkar bara peta lite 

grann i maten. 

 

Malin har uppfattat svårigheter i förhållanden på grund av vinterdepressionen. I november, 

tiden då hon mår som sämst, tog det förra året slut med dåvarande pojkvännen. Hon tror att 

hur hon mådde orsakade att de bröt upp. Precis som när det gäller Malins vänner, blev det 

svårt att förklara för honom om hur påfrestande vintern är. Hon hörde sällan av sig till honom. 

– Jag orkade aldrig träffa honom och det satte nog spikarna i kistan. Han förstod aldrig 

var som var fel, berättar hon. 
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Mediciner har Malin aldrig tagit mot sin nedstämdhet. Hennes föräldrar anser att hon är för 

ung och bär en rädsla för att Malin kommer bli beroende. Malin har själv samma inställning. 

Inga läkarbesök har gjorts för symtomen. Det finns de som har det värre. I alla fall enligt den 

egna intalningen. Däremot har hon veckovis gått till en terapeut från oktober förra året. Det är 

andra året hon testar detta. Förra gången var som femtonåring i samband med ätstörningar. 

Ätstörningarna är nu borta men tankarna om värdelöshet och självföraktet finns kvar. Hösten 

gör allting värre. Perioden med psykoterapi är denna gång samma tidslängd som när hon var 

femton. Från oktober till juni. 

– De negativa tankarna blir värst när det är mörkt ute, säger hon. 

 

Malin går nu samhällsprogrammet på gymnasiet sista året. I färden från hennes favoritkafé 

berättar hon om sina framtidsplaner. Hennes blick dras förväntansfullt mot eftermiddagssolen. 

Hon vet precis vad hon vill göra till hösten. 

– Jag och en vän åker iväg ett halvår till Australien. Där slipper jag eländet en stund i alla 

fall.  

 

 

Malin har valt att bara lämna ut sitt förnamn i artikeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Svensk studie talar för ljusterapi 

Ljusterapi får den som lider av vintermörkret att piggna till och må bättre. Det visar en 

ny svensk studie där vintertrötta behandlats i ljusrum. Cecilia Rastad som nyligen 

disputerat i Uppsala med studien tror inte att resultaten kan få ljusbehandlingen att öka 

i landet. 

– Det går inte att dra så stora slutsatser men resultaten motiverar för att göra fler 

studier, säger hon. 

 

Ljusterapi piggar upp en vintertrött. Det visar Cecilia Rastads doktorsavhandling”Winter 

Fatigue and Winter Depression – Prevalence and Treatment with Bright Light”. I en av de 

fyra olika delstudierna från doktorsavhandlingen, har 1657 personer från Dalarna mellan 18 

och 65 år valts ut för att se hur ljuset påverkat deras humör. Där gick det att se att de som mått 

sämre någon gång mellan oktober och mars blivit bättre av ljusterapi.  

 

Trots att mycket talar för ljusterapin tror inte Cecilia Rastad att Statens beredning för 

medicinsk utvärdering kommer att förändra sina slutsatser från tidigare utredningar. I 

rapporter från 2004 och 2007 skriver de att vetenskapliga bevis saknas för att ljusterapi skulle 

ha någon effekt på vinterdepression. Motsatsen är inte heller bevisad. Därför krävs fler 

studier. 

– En del av skepticismen beror nog på att ljusterapin är liten i jämförelse med läkemedlets 

stora industri, säger Cecilia Rastad. 

 

I studien innebar ljusterapi en till två timmars behandling i ljusrum under tio dagars tid. 

Ljusrum är den vanligaste behandlingen med ljus i Sverige men de flesta internationella 

studier som gjorts har använt sig av ljusboxar. 

– Detta är den andra publicerade studien som gjorts i Sverige om ljusterapi efter en från 

90-talet, säger Cecilia Rastad. 

 

De som deltagit i studien har inte varit personer med diagnosen vinterdepression, Seasonal 

Affective Syndrome (SAD). Personerna som deltagit led däremot av årstidskänslighet, en 

försämring i humöret av att det blir mörkare ute. Vilka av årets månader personerna mådde 

sämst, när om året de sov mest och när de var minst sällskapliga var frågor som användes i 

enkäterna. Svaren till frågorna avgjorde vilka som till slut fick delta i studien. 
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– Frågornas svaghet var att veta vilka år personerna svarade för. De kan ha påverkats av 

mörkret på olika sätt från år till år, säger Cecilia Rastad.  

 

En annan delstudie på skolungdomar mellan 18 och 19 år från Falun visar att unga är 

känsligare för mörkret än äldre. Den som kategoriserades som nedstämd sov två timmar mer 

under vintern än sommaren. En person som räknades som opåverkad av årstidsförändringen 

sov en timma mer under vinterhalvåret. Varför yngre påverkas mer än andra är okänt. 

– Kanske är det högre påfrestningar i unga år, säger Cecilia Rastad. 
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Genernas roll för vinterdepression utreds i Finland 

Vår dygnsrytm har fasta tider för när vi ska vara vakna och alerta. Dygnsrytmen 

bestäms av våra gener. Om en sådan gen blir skadad kan vi drabbas av 

vinterdepression. Vinterdepressionens koppling till vår inre uppbyggnad kommer snart 

att få ett svar på Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors.  

 

Diagnosen vinterdepression ges till den som har haft två år med depressioner som slagit till i 

samma tid båda åren. Den som mår dåligt av vintern känner ofta av att sömnen blir längre än 

normalt. Nattsömnen förlängs från sex till åtta till tio timmar. Att vakna på morgonen kan 

vara en tuff utmaning och en längtan till kolhydratrik mat föds varje kväll. Denna längtan 

brukar locka den vinterdeprimerade till att stoppa i sig sådant som pasta, bröd och choklad. 

Viktökning blir svaret. Mycket mat före läggdags förbränns inte i sömnen. En person med 

vinterdepression tror sig bli piggare av sockret. Detta är en motsägelse jämfört med friska 

personer. De blir snarare trötta av att äta för mycket kolhydrater menar Timo Partonen, 

forskare på Institutet för hälsa och välfärd. För Jan Ulfberg, sömnforskare i Avesta kan 

sockersuget vara en lösning till bristen på ljus. 

– De som blir nedstämda av mörkret mår bättre psykiskt av att äta något sött, säger han.  

 

 

 

 

Vintern skapar dåligt humör och oavbruten trötthet för många svenskar  
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Dygnsrytmen är ur balans hos den med vinterdepression 

Ungefär 85 procent av alla vuxna i norra Europa känner förändringar i hur de mår under 

vintern. Närmare hälften av dem ser det som ett problem. De sover längre om nätterna men 

känner sig ändå trötta och orklösa. Det är bara en procent som enligt Timo Partonen har så 

pass grova problem att de kan få diagnosen vinterdepression eller SAD, Seasonal Affective 

Syndrome. 

– Det finns två kriterier. Det ena passar in på de flesta med att vara trött och nedstämd. 

Det andra och avgörande kriteriet är en skada på en gen som styr vår biologiska klocka, menar 

han. 

Människans biologiska klocka, eller cirkardianska rytm är anpassad till dygnets 24 timmar. Vi 

ska stiga upp i gryningen och lägga oss vid solnedgången. Mer än 100 kroppsfunktioner 

bestäms av tiden på dygnet. Exempelvis är temperaturen som högst på morgonen. 

Temperaturförändringen är kroppens signal att skicka ut stresshormonet kortisol till blodet. 

Aktivt kortisol gör oss alerta och beredda på dagens utmaningar efter nattens lugn. Mörkret 

sätter i gång utsöndringen av kroppens egna sömnmedel, melatonin och vi förbereds för sömn. 

Både pulsen och vakenhetsnivån sänks. På morgonen träffar solstrålarna tallkottkörteln. Från 

den regleras kroppsrytmen och produktion av melatonin. Solens inverkan får den att avbryta 

sin tillverkning av melatonin. Urban Södergren, psykiatriker på Quality Care i Stockholm 

menar att den med vinterdepression fortsätter producera melatonin längre in på morgonen än 

en frisk. 

– Systemet vet inte om skillnaden på natt och dag hos den som har vinterdepression, säger 

han. 

Forskare har nu på Institutet för hälsa och välfärd börjat undersöka om vinterdepression är 

genetiskt. Det finns ett 20-tal kända gener som har inverkan på vår biologiska klocka. 

– Vid insamling av blod från personer med SAD har vi hittat lovande resultat till att något 

inte fungerar i generna som styr den cirkardiska rytmen, menar Timo Partonen. 

 

Regelbunden sömn håller oss i balans 

Den bästa tiden för oss att sova lär vara att gå till sängs mellan klockan tio och tolv på kvällen 

och sedan vakna någonstans mellan sex och åtta. För den som är frisk är kroppen inställd på 

ett dygn med 24 timmar. En vinterdeprimerad har normalt ett längre dygn än så, ibland ett par 

eller flera timmar. Förskjutningen av sömnen kan förvärras med starkt ljus som stör den 

biologiska klockan. 
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– Ljuset sätter stopp för melatoninet och sker behandlingen efter lunch kan det bli svårt 

att somna på kvällen, förklarar Jan Ulfberg. 

För vissa av oss pendlar dygnets längd från dag till dag. Avancerad rytm kallas det. Det finns 

ingen regelbundenhet åt vilket håll dygnet förskjuts åt. Den ena dagen blir det att stiga upp 

klockan sex medan det blir sovmorgon till tolv nästa dag. De celler som medverkar i den 

biologiska klockan ställs om mycket långsamt. Det är orsaken till ”jet-lag”, svårigheter till 

omställningar vid snabba tidzoonsbyten. 

– Det är för att enklare saker som blixtnedslag eller en mulen sommardag inte skall rubba 

våra system och utföra kaos i vår inre biologiska klocka, menar Urban Södergren. 

 

Kvinnor och nordbor är mest utsatta 

SAD är betydligt vanligare i norra än i södra Europa. I norra Europa är det upp mot 40 

procent av befolkningen som känner att de blir tröttare om vintern. På soligare områden, som 

Spanien känner 10 procent av att de mår sämre när det blir mörkare. Det andra kravet för 

vinterdepression, den genetiska defekten visar sig finnas hos en procent i befolkningen. Det 

gäller såväl oss i norr som hos dem i södra Europa.  

 

Det är tre gånger mer kvinnor än män som drabbas av vinterdepression. Anledningen är ännu 

okänd, men Timo Partonen tror att det kvinnliga könshormonet östrogen kan ha en inverkan 

på den cirkardiska rytmen. För att avgöra det krävs mer forskning. Statistiken visar att det inte 

finns någon skillnad mellan män och kvinnor med SAD över 60 år.  

 

Få självmordsbenägna bland vinterdeprimerade 

Årstidsrelaterade depressioner sker inte bara på vintern. Vissa blir nedstämda runt april när 

det börjar bli ljusare. Vårdepression är mindre utforskad än vinterdepression men innebär 

sömnlöshet och minskad aptit. Självmordsstatistiken når sin topp mellan vår och sommar 

vilket kan vara en orsak till att självmord är ovanlig hos vinterdeprimerade. När det blir 

ljusare i mars och april avtar deras depression. Självmordsstatistiken har varit hög de år med 

kriser och när självmord varit på modet. Det har Timo Partonen sett i en nyligen publicerad 

analys. År med höga självmordssiffror innebär att de kan ske när som helst under året.  

- Vi har sett att vårens koppling syns de år där självmordsantalet är lågt, säger han.  
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Vita rum botar sorg i mörka tider 

Behaget påminner om att ligga på en solig strand en sommardag med ögonen slutna mot 

solen. Ljusets kittlande känns, trots att ögonlocken försöker mörklägga och stoppa 

strålarna från att tränga sig igenom pupillerna. Men ljuskittlandet sker inte en solig 

junidag. Det är början på mars i ett ljusrum i centrala Solna. 

 

På AMK-kliniken i Solna bedrivs 

akupunktur, massage och kiropraktik. 

Nytt för i år är deras ljusrum. Det är inte 

större än femton kvadratmeter och 

allting är där färgat i vitt. Fyra mjuka 

soffor omringar där ett enkelt fyrkantigt 

träbord som bär upp två föremål. Det 

ena är en liten halvglobsformad 

klöverblomma gjord i plast. Det andra är 

en bok. Boken, ”Ljusterapi för kropp 

och själ” av Roger Coghill är det enda 

föremålet i rummet som inte är skinande 

vit. Boken hungrar efter att få kontakt med ögonen. Den vill bli läst och färga den vita 

bakgrunden med upplysning om ljusterapi. Innan det blir tillåtet att sätta sig i en av rummets 

fåtöljer ger kiropraktorn Anders Lindeberg ut en stor vit morgonrock. 

– Tanken är att allt runt omkring dig skall vara vitt för att få ut full effekt, säger han..  

Han påpekar att det ungefär tar en halvtimmas vistelse i rummet för att ljuset skall hinna 

verka. 

– Ja, det går säkert att sitta längre, det ska inte ge några biverkningar vad jag känner till, 

eller vet du något om det? frågar han med en dos nyfikenhet där ögonbrynen tagit några 

millimeters avstånd uppåt från ögonen. 

Han får ett skakande huvud till svar. Ljusbehandling ger inte andra bieffekter än 

ögonirritation och huvudvärk för dem som är känsliga av den starka ljusintensiteten. För att 

undvika dessa bieffekter ska ögonen aldrig riktar sig in mot de 16 lysrören som bär en 

ljusintensitet på 3500 lux. Det värdet är 35 gånger högre ljusintensitet än hos en vanlig 

sovrumslampa som ofta inte har högre än 100 lux.  

Omgivningen är helt vit på AMK-klinikens ljusrum 

där man spenderar en halvtimma per besök för att bli 

piggare under årets mörkare dagar 
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Att sitta ensam i ett starkt upplyst rum en halvtimma kan verka urtrist. Som underhållning 

finns på en av väggarna en CD-spelare som är placerad vid sidan av en ljus trähylla där två 

alternativ av cd-skivor finns. Båda skivorna har tema med lugnande naturljud. En utav dem 

slås på. Den visar sig bjuda på melodin av dunstande regndroppar, mystiskt klingande från 

någon synth ackompanjerat med ljudet ”blupp”. Det ska kanske föreställa det ljud som 

uppkommer när luftbubblor tar form i en sjö. Ljudet blir en stressfaktor för tankarna och 

därför går det inte många minuter innan avstängningsknappen blir intryckt. Istället blir 

tystnaden underhållningen i bakåtlutningen i den mjuka fåtöljen. Kroppen slås av ett inre 

lugn, på samma sätt som när ljuset petar på huden en klar sommardag. Skillnaden är att det 

sker utan solens brännande hetta, för det är inga UV-strålar som tar sig ut från lysrören, enbart 

en stor ljusstyrka. I hyllan där skivfodralen vilar finns även två oanvända stearinljus. Kanske 

är det ingen som anser att det behövs ett tillägg till de 3500 lux med ytterligare två lux. Inte 

heller idag finns det behovet så de runda stearinljusen får fortsätta vara släckta. 

 

Efter en titt på klockan visar det sig att 40 minuter har gått och det är tid för att vara nöjd med 

besöket. Från det vita rummet slås ögonen in till en annan nyans. Klinikens korridor som 

tidigare gick att minnas som vit har övergått till en klar gul nyans. 

– Visst ser allt gult ut efter att ha varit där inne? säger en man som verkar ha 

uppmärksammat ett par förvånade ögon som betraktar omgivningen.  

Mannen är Lars Sovin, en kiropraktor på mottagningen, som fortsätter att förklara att ett 

besök i ett ljusrum går att avslöjas på ögonen. Han pekar på sina egna ögon och påpekar att 

pupillerna blir väldigt små av att vistas därinne.  

 

På AKM-kliniken finns det två olika tidsalternativ för att boka ljusbehandling. En är om 

förmiddagen och en på eftermiddagen. Hur effektiv är behandling om eftermiddagen då ljuset 

påverkar vår kroppsrytm och inre klocka till att förskjuta fram tiden så att vi blir pigga till de 

sena timmarna?  

– Är det så? Ja de flesta som kommer hit är mycket trötta och tycker att det är skönt att få 

bli pigga om kvällen när det är så mörkt ute, menar Lars Sovin. 

 

I vandringen från kliniken kommer funderingarna över hur ljusbehandlingen påverkat 

kroppen. Det är mitt på dagen och även om himlen är grå sägs det vara åtminstone 2000 lux 

utomhus. Dessutom är cellerna som reagerar över mörker och ljus långsamma på att bryta sitt 

dagliga mönster. Det krävs runt tio behandlingar för att de ska förstå att rytmen över vakenhet 



 14 

och sömntid ska förändras. Om det var en placebokänsla som kom av de positiva ord som 

yttrats om ljusbehandling tidigare är svårt att avgöra. Däremot går det inte att säga att något 

av det kändes skadligt. Så länge tron finns om att behandlingen har positiv effekt spelar 

empirisk vetenskaplig data kanske inte så stor roll. 
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Ljusbehandling piggar upp vintertrötta  

Ljusbehandling, antidepressiva medel, psykoterapi eller en sista minuten till Thailand 

kan vara lösningen för personer med vinterdepression. Det finns de som menar att 

ljusbehandling är mest effektiv, men den har svårt att bli fullt accepterad eftersom 

styrkan av patientens förväntningar är osäker. 

 

Ingen lust till att träffa vänner eller för lite engagemang till att lägga tid på sin favorithobby. 

Vinterns brist på ljus kan få många att må sämre och gå upp i vikt. Det enda det finns ork till 

är att sova.  

 

En åtgärd för Seasonal Affective Disorder, 

SAD är ljusbehandling. Ljusbehandling sker 

på många ställen i landet, bland annat på 

psykiatrimottagningen Quality Care i 

Stockholm. Där varar en behandling två 

timmar per dag under 14 dagars tid i ett 

ljusrum. 

– Det är den tiden som visat sig vara 

mest effektiv i studier utförda på bland annat 

St Görans sjukhus, säger Urban Södergren, 

psykiatriker på Quality Care. 

 

Tiden för behandling är avgörande 

Vilken tid på dygnet som behandlingen ges 

är för Urban Södergren inte det viktigaste. 

Regelbundenheten har större vikt än tiden. 

– Finns det önskemål att ta behandling mellan fyra och sex på eftermiddagen går det bra, 

men det är i så fall viktigt att fortsätta ta behandlingen den tiden, säger han. 

Det är rytmen som registreras av våra celler. Vår inre biologiska klocka styr många 

tidsanpassade processer i kroppen och de är beroende av en bestämd rytm. Dessa skulle 

hamna ur balans om ljusbehandlingen gavs tidigt på morgonen ena dagen och sena 

eftermiddagen den andra. 

Ljusets signaler till vår kropp 

Ljuset från solen fångas in av ögats celler för att 

transporteras till en del av hjärnans centrum, den 

suprakiasmatiska kärnan. Denna del av hjärnan 

känner av om det är mörkt eller ljust vilket den 

sedan talar om för tallkottkörteln. Där blir 

kroppen medveten om var i dygnet vi befinner 

oss. På signalen om mörker börjar tallkottkörteln 

producera ett starkt inre sömnmedel, melatonin. 

Melatoninets motståndare, serotonin är det som 

tillverkas på signalen av ljus och får oss att 

känna oss vakna och på gott humör. Signalen för 

melatoninproduktionen slås av morgonljuset. För 

den med SAD sker inte detta som det skall och 

utsöndringen av melatonin fortsätter längre in på 

morgonen. 

Källa: Ljusterapi för kropp och själ av Robert Coghill 
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Ljusintensiteten mäts i en enhet som kallas lux. Lux är ett mått på den mängd ljusstyrka som 

landar på en viss yta. Genom studier har det visat sig att det krävs minst 2500 lux för att den 

känsliga tallkottkörteln ska reagera. Exempelvis har ett stearinljus styrkan av en lux, en solig 

sommardag 10 000 lux och en snöfri och molnig vinterdag 2000 lux. 

 

Ljuset har betydelse för välmåendet  

Majoriteten av runt 200 undersökningar om ljusterapi visar att många mår mycket bättre efter 

än innan behandling. Den största osäkerheten i undersökningarna är placeboeffekten. Det är 

svårt att veta om de som deltagit inte blivit påverkade av de positiva förväntningarna från vad 

de läst i tidningen eller vad de hört före behandlingen.  

 

Bieffekterna av ljusbehandlingen är få. Ögonen kan bli ansträngda av det starka ljuset. 

– För att inte få ögonirritation eller huvudvärk ska blicken aldrig riktas rakt in i ljuset, 

säger Timo Partonen, sömnforskare på Institutet för hälsa och välfärd i Finland. 

 

Ljusbehandling kan göras hemma med ljusbox 

Det finns många sätt att använda ljus i behandling. En metod är ljusboxen. Den består av flera 

starka lysrör i en låda och går att ha hemma. Den placeras cirka 80 centimeter från ansiktet en 

kort stund varje dag under hela vinterperioden. Ansiktet ska vara riktat mot lådan, med öppna 

ögon men utan att stirra rakt in i den.  

Timo Partonen är en av de forskare som tror att ljusboxen kan bättra 

humöret 
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– En bra sak kan vara att läsa samtidigt som ljuset kommer mot ansiktet under 45- 60 

minuter, säger Timo Partonen, sömnforskare på Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. 

Symtomen för SAD brukar återkomma efter tre till fyra dagar utan behandling. Vissa tar 

behandling fem dagar i veckan för att göra ett uppehåll över helgen. Timo Partonen tycker att 

behandlingen ska göras tidigt på morgonen, gärna mellan sex och nio. 

– Vi är mer mottagliga för ljus efter en mörk natt, efter nio har behandlingen inte särkilt 

stor effekt, menar han. 

 

En ljusbox ger vanligtvis ifrån sig ljusstyrkan av en sommardag, 10 000 lux. Innan den 

används behöver rören värmas upp en stund. En stor fördel är att ljusboxen är placerad i 

hemmet. Det är enklare än att besöka ett ljusrum som kräver restid och planering. En ljusbox 

kostar mellan ett par och tio tusen kronor. En nackdel med lådan är svårigheten att hålla sig på 

rätt avstånd till den om kroppen är i rörelse. 

 

Gryningssimulator ger väckning med ljus 

Gryningssimulatorn är en väckarklocka och kan användas av dem med mildare besvär av 

vintermörkret. Det är ett gryningsljus som ökar successivt under 30 minuter från 100 till 500 

lux när den ger en ringsignal. 

– Det är vanligt att vakna cirka fem minuter innan alarmsignalen börjar låta. Då har ljuset 

nått runt 250 lux, säger Timo Partonen. 

Behandlingen är omedveten eftersom den sker när patienten sover. Ljussignalen kan ändå ta 

sig igenom ögonlocket och fångas av ögats ljusigenkännande celler. Gryningssimulatorn 

rekommenderas inte som en behandlingsmetod för någon med diagnosen SAD. 

– Gryningssimulatorn ger alldeles för lite ljus för att det ska ha någon effekt, menar 

Urban Södergren. 

 

Antidepressiva, psykoterapi eller resor istället för ljus 

Åtta av tio blir bättre av ljusterapi och för dem behövs ingen annan behandling. Men det är 

inte alla patienter som förbättras av ljusterapi. För dem går det att fortsätta behandlingen efter 

14 dagar och öka tiden i ljuset med en timma per behandling. Det går också att ändra 

klockslaget för behandlingen. De flesta reagerar bättre på morgonljus, men det kan finnas 

några som hellre vill ha ljusbehandling om kvällen. Om ingen form av ljusterapi ger resultat 

kan antidepressiva mediciner vara till hjälp. Antidepressiva mediciner höjer signalsubstansen 

serotonin, som vinterdeprimerade har för låg halt av.  
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– Antidepressiva piller kan patienten ta mellan oktober och mars för att sedan ha ett 

uppehåll över sommaren, säger Urban Södergren. 

 

Ett annat alternativ är psykoterapi. Det har forskats mycket lite på psykoterapins påverkan hos 

någon med SAD, enbart två amerikanska undersökningar från 2004 och 2007 i jämförelse 

med ljusterapins närmare 200 undersökningar. Terapiformen används ändå och många är 

positiva till metoden trots att det inte finns något vetenskapligt stöd till att den fungerar. 

– En patient går kanske till terapeuten en gång i veckan under årets mörka tid, säger Timo 

Partonen. 

 

Den som är rik kan jaga solen. En resa mot ett ljusare område som Thailand kan hålla oss i 

humör två till tre veckor efter att vi kommer hem innan ljusets effekter börjar avta. 

– Det skulle behövas två eller tre resor per vinter för att helt undgå symtomen för 

vinterdepression, menar Timo Partonen. 

 

Den inre klockan går fritt hos blinda 

En blind person kan för det mesta uppfatta ljuset. Det är olika celler i ögat som registrerar ljus 

och syn. Men om både de celler som registrerar syn och de som registrerar ljus är skadade har 

den blinde ingen uppfattning av hur ljust det är ute. Deras cirkardiska rytm är ofta längre än 

24 timmar och den inre klockan springer fritt. De kan vakna vid midnatt ena dagen och tidig 

morgon en annan dag. Utsöndringen av melatonin och serotonin är inte i balans.  

– För att sådana personer skall komma i jämn fas behöver de en alarmklocka som talar 

om vad klockan är, säger Timo Partonen.  
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Må bra är bara inbillning  

Det är svårt att urskilja om ljusterapins positiva effekter har någon vetenskaplig förklaring.  

Det kom Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, fram till i en utredning 2004. De 

indikerar på att allt kan vara ett tecken på placeboinverkan. De tycker att behandling enbart 

borde ske som experimentella vetenskapliga studier. SBU påpekar att ljusbehandlingsstudier 

är svåra att utföra. Patientens positiva förväntningar från tidningsannonser och artiklar kan ha 

färgat dem. På många ställen i Sverige har ljusrum, en efter en släckts de senaste åren. Det 

finns ingen utredning om varför, men självklart verkar SBU:s kritik ha en inverkan. 

 

Det är alltså bättre att vi slopar ljusbehandlingen i andra avseenden än forskning. Det är bättre 

att vi ligger fastspända i sängen fyra månader och hetsäter choklad än att vi TROR oss må bra 

av ljusbehandlingar. Våra starka förhoppningar kan ha fel om vetenskapen menar att 

ljusterapin inte hjälper. Men vilka skador kan det i så fall ge? Jo, lite ont i ögonen och en 

studs av huvudvärk. Är de bieffekterna värre än att inte kunna kliva upp ur sängen fyra 

månader på grund av nedstämdhet och ständig hunger av sömn?  

 

I Stockholms februari omger svart hela staden. Klockan fem på eftermiddagen går det att ana 

en blinkande liten reflex som bärs av någon som vill bli sedd. Det vandrar runt 0,8 miljoner 

människor i denna stads mörker. Alla vandrar i ensamheten. Mörkret är för starkt för att 

kunna tyda att det finns andra som vandrar runt i samma mörker. Även om det vore ljusare, 

och det gick att urskilja de resterande 0,8 miljonerna som vandrar hade avståndet bestått. Alla 

gömmer sig nämligen bakom tre meter yllevävda halsdukar som sällskapar med dunjackor. 

De får befolkningen att påminna om uppblåsta badbollar fast avsevärt mycket tyngre. 

Utrustningen förbjuder all form av intimitet till andra.  

 

Om det hade varit juli, hade det varit annorlunda. Tantolundens park i Stockholm hade varit 

fylld av glada och lättklädda ungdomar. De hade lutat axlarna mot varandra sittandes på 

marken, kisande mot solen. Varma leenden, cyklister och nyförälskade par hade vandrat längs 

vattnet. Nu är det vinter och parken är inte klädd utav ungdomar, cyklister eller förälskade. 

Den är inte klädd utav några människor alls. Mörkret och kylan tvingar stadens befolkning att 

hålla sig inomhus med lampor, tv-rutor, element och cd-spelare påslagna. Det är för att 

desperat försöka stänga av årstidens dövande av ljud, sällskap och värme. En räddning finns 

för dem som inte står ut med att allt är svart från oktober till mars. Räddningen är ljusterapin. 
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Vad spelar det för roll om patienten tror sig må bättre utan att det finns vetenskapliga bevis 

för det? Behöver vi verkligen ett papper i handen som talar om hur vi mår? Tydligen är ”att 

må” ingenting vi kan känna och avgöra själva. Det är tabeller och de fina orden 

”vetenskapliga bevis” som talar om bäst hur vi mår, för det är en för svår fråga för oss att 

svara på själva. Vi kanske lurar oss till att vi mår bättre än vad vi gör. 

 

Någon gång i början på 80-talet blev det känt att ljusets strålar hade inverkan på vårt 

välmående. Sedan dess har ett hundratal undersökningar bekräftat att ljusbehandlingar på 

vintern får människor att må bättre. Många som lidit av vinterdepression har kunnat bli 

piggare och friskare. Ändå finns det dem som vill att det skall bli svårare för patienter som 

lider av vinterdepression att få ljusbehandling.  
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Arbetsrapport 
Ämnesval 

Sverige är ett land med tydliga årstider och stora skillnader mellan vinter och sommar 

gällande ljusmängd, temperatur och välmående. Jag har länge tänkt på hur märkligt det är hur 

min omgivning varje år förändrar karaktär. Människor som under sommaren varit aktiva med 

sportaktiviteter, konserter och andra sociala sammanhang låser plötsligt in sig helt med tv-

rutan och chipspåsen som nya bästisar. Min egen mobil blir avsevärt mycket tystare i de 

mörkare tiderna och vill man vara social möts man av orden ”nej, jag har ingen ork idag, jag 

är för trött”. Varje år slår samma epidemi ut av social orklöshet i landet och varje vår 

tillfrisknar landet igen. Begreppen vinterdepression och ljusterapi har länge varit kända men 

mer än att det finns visste jag ingenting om denna folksjukdom. Jag tycker inte att det räcker 

att bara veta att den finns, utan ville i detta projekt kartlägga ämnet genom att ta reda på mer 

om varför den finns och vad det går att göra åt vinterdepressionen. 

 

Syfte och uppgift 

 Ta reda på vad för teorier som finns till varför vinterdepression uppstår 

 Ta reda på varför vissa drabbas hårdare än andra av årstidsförändringen 

 Undersöka vilka behandlingar som finns 

 Svara på hur ljusterapin fungerar 

 

Målgrupp 

Min målgrupp ska ha ett visst intresse för vetenskap då artiklarna inte nöjer sig med att lätt 

beskriva att vinterdepression finns utan förklarar hur vetenskapen ser ut till detta. De tidningar 

jag kan tänka mig är intresserade av denna artikelserie kan vara vetenskapsredaktionen till en 

av de större dagstidningarna, läkartidning i stil med ”Dagens medicin” eller en 

populärvetenskaplig tidsskrift som ”Allt om läkemedel”, ”Medicinsk vetenskap” eller ”Allt 

om vetenskap” 

 

Research 

Det första jag gjorde var en google-sökning på orden ljusterapi, vinterdepression och Seasonal 

Affective Syndrome (SAD) för att få en bas i vad begreppen innebär. Efter det tittade jag på 

forskningsrapporter på PubMed och ISI – Web of Science via Södertörns databas för att se 

hur forskningen sett ut. Jag gjorde också en sökning på Presstext för att veta vad som redan 

har blivit känt i media.  

På dessa sökvägar hittade jag uppgifter och namn till forskare och läkare som är aktiva i 

frågor runt SAD. Jag upptäckte att många hade snåla telefontider så det var svårt att få tag på 

framför allt läkare.  



 24 

Den första personen jag kom i kontakt med var Jan Ulfberg, sömnforskare som jag fick göra 

en telefonintervju med.  

Senare kom jag i kontakt med Timo Partonen, som sedan många år varit aktiv i årstiders 

inverkan på välmående i Finland. Jag blev välkommen till att göra en intervju med honom på 

Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Innan jag reste dit hade jag lånat hem några 

böcker från biblioteket och läst forskningsstudier gjorda av Timo Partonen. Besöket i 

Helsingfors var mycket givande. Där fick jag göra en lång intervju och se olika 

ljusbehandlingar.  

Jag var intresserad av att veta hur en ljusterapibehandling kändes så jag kollade upp ställen 

som bedrev ljusterapi som jag kunde besöka. Jag valde en kiropraktor klinik i Solna för att 

den låg nära i avstånd och för att det var lätt att boka en tid där. Vilket ljusrum jag skulle välja 

spelade inte någon större roll då det var behandlingsformen jag var intresserad av att se. Inte 

hur stor erfarenhet personalen hade utav ljusterapi. 

Senare träffade jag psykiatrikern Urban Södergren på en privatmottagning i Stockholm som 

behandlat patienter med SAD i ljusterapi under 15 år. Förutom en intervju med honom 

lämnade jag även mitt namn och nummer och bad honom fråga sina patienter om någon var 

intresserad att ställa upp på en intervju för ett personporträtt. Jag lämnade även mina uppgifter 

till andra psykiatrimottagningar i Stockholm som behandlar SAD-patienter. Många var 

skeptiska och menade att det kunde vara svårt att hitta någon. Det verkade stämma eftersom 

jag tyvärr inte hittade en patient att göra personporträtt på. 

De flesta läkare och forskare är positiva till ljusterapi. De enda jag hört varit skeptiska till det 

är Statens beredning för medicins utvärdering (SBU). Jag försökte därför nå dem för att höra 

deras åsikter. Men det verkade vara få personer där som var engagerade i frågan och jag fick 

ständigt höra att det inte var någon med telefontid, uppbokningar i möten etcetera. Jag fick till 

slut svar på mail med några kommentarer till deras utredning om vad de tycker om 

ljusbehandling. 

I slutet på min research var jag på en doktorsavhandling i Uppsala där Cecilia Rastad 

disputerade med sin studie om ljusterapins effekter på årstidskänslighet. Några dagar efteråt 

ringde jag henne för att höra några kommentarer till de frågor som väckts under disputationen. 

Efter att C-projektet har seminariebehandlats fick jag kritik för att inte ha haft med en person 

med vinterdepression i arbetet. Jag har därför gjort nytt försök att hitta någon. Min vän 

Aleksandra tipsade om en tjej, hennes pojkväns lillasyster Malin. Jag mötte upp henne på 

hennes favoritfik, kafé Bönan vid Sankt Eriksplan i Stockholm för att göra en intervju.  

 

 

Vinkling, form och gestaltning 

Samtliga personer som jag varit i kontakt med har varit nära i avstånd, norra Europa. Det har 

utförts en del undersökningar utanför norden också, främst i USA men jag avgränsade mig till 

Sverige och Finland då problemet med SAD är mer aktuellt här och på grund av närheten i 

avstånd.  



 25 

Artikelserien består av två djupare faktaartiklar som kartlägger begreppen vinterdepression 

och ljusterapi. Utöver dessa artiklar finns ett personporträtt om Malin som haft stora besvär 

med vintern senaste åren, ett reportage som beskriver miljön i ett rum med ljusterapi och 

upplevelserna därifrån, en krönika om debatten till hur och om ljusterapin ska användas på 

vinterdeprimerade och en nyhetsartikel om en ny svensk studie om ljusterapins effekter. 

 

Etiska problem 

Ett etiskt problem har varit frågan om hur säker en vetenskaplig rapport skall vara för att få 

lov att publiceras. Det som är sant idag är troligtvis annorlunda i morgon och risken för att 

forskningsresultat är felaktiga kommer ut är stor. Jag tror ändå att det är viktigt att publicera 

alla resultat som kommer ut om de i studier har visat signifikans. Det viktigaste är att belysa 

att ett visst resultat KAN innebära en viss slutsats och inte ATT det är så. Visst finns risken 

med att ge ut många forskningslarm för snabbt kan få läsaren att förlora tilliten till media men 

jag tror det är bättre att upplysa för mycket än för lite. Om alla vetenskapliga studier som 

publiceras kräver hundraprocentlig säkerhet skulle inga studier någonsin kunna publiceras då 

sanningen i vetenskapen alltid är relativ. 

Jag har haft problem med att hitta en person med vinterdepression då det råder 

patientsekretess på mottagningar. Jag har bett läkare fråga sina patienter om intresse för att 

ställa upp i ett personporträtt. Därifrån fick jag som väntat inget svar. En person som känner 

sig orklös och nere är troligtvis inte så intresserad av att skrika om sina problem i en artikel. I 

efterhand hittade jag via en vän vars pojkväns lillasyster Malin led av vinterdepression. Jag 

var tveksam till en början om det var etiskt korrekt att intervjua en person med relation till en 

nära vän till mig. Eftersom ämnet inte är jättekänsligt och jag själv inte träffat denna tjejen 

kändes det dock inte som ett problem att göra ett personporträtt av Malin. Hon var inte mitt 

första alternativ. Att ha en direkt person som talar om problemet mer än andrahandskällor som 

läkare och forskare som berättar hur deras patienter uppfattar besvären kändes viktigt. Det ger 

både mer liv åt artikelserien och högre trovärdighet. 

 

Citatkontroll 

Under de intervjuer jag har gjort har jag sett till att få e-postadressen till de jag pratat med för 

att kunna kontakta dem då artiklarna blivit färdigskrivna. De har alla vetat om god tid i förväg 

att de skulle bli kontaktade för citatkontroll. Jag har bifogat artiklar som berör och citerar 

personerna så att de själva kunnat se och godkänna vad som skrivits. Jan Ulfberg, Lars Sovin 

Anders Lindeberg och Malin skickade svar om att de godkände det rakt av. Timo Partonen 

och Cecilia Rastad hade ett par mindre faktauppgifter som jag fått ändra. Urban Södergren har 

jag mailat och försökt ringa med svaret om att han är på semester till efter påsk. Jag skickade 

ytterligare ett mail sista veckan med begäran om svar innan torsdagen om några synpunkter 

fanns på texten. Jag skrev också att jag utgick från att han godkände det som skrivits om inget 

svar skulle komma innan dess. Svar fick jag först måndagen efter deadline av arbetet. Han 

hade då inga invändningar och menade att han hade varit svår att få tag på eftersom han haft 

mycket med en annan mottagning.  
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