
KOM IGÅNG
Behandling av depression

En kort introduktion till att
behandla depression



Att ägna sig åt någonting när det är alldeles för 
abstrakt, som känslor kan vara, är problematiskt. Här är 
ett verktyg för att göra det mindre abstrakt. Dolor är en 
term på latin som täcker mycket av det vi inte vill ha - 
smärta, värk, skada, sorg, misär och elände.

Resultatet av din DDD är sedan grunden som används 
för att anasylsera och lösa en hel del problem. Om vi inte
vet vad som påverkar energi, humör, smärta, grubblande
och ångest är det mycket sårare att göra något åt det. 

» En gång i timmen tar du en minut och reflekterar över
vad du har gjort, vad du gör och hur du känner dig.
Beteenden är praktiskt taget allt du gör. Här kallas de 
aktivitet, men poängen är den samma. Du kommer 
rimligtvis bara skriva ner din huvudaktivitet som du 
ägnat dig åt. När du lagar mat gör du flera saker, 
förutom att du kanske behöver ägna dig åt barn, en 
telefon, lyssna på någonting, diska, plocka upp 
någonting från golvet och så vidare. Städning är 
likvärdigt brett och oberoende av om aktiviteten är bred
eller inte är det inte ovanligt att göra ett gäng olika 
saker på en timme "trots att du bara gjort en sak". 
"Jobbade i excel" inkluderar trots det att telefonen 
ringer ett par gånger, du skriver med fyra personer, en 



kollega frågar någonting och du var tvungen att gå på 
toaletten. Detta skulle kunna vara något att ha i åtanke 
när du gör det här också. Hur ofta gör du faktiskt EN 
sak? Det är inte nödvändigt att ägna sig åt precis en sak
alltid, men någon gång och ibland vore rimligt. Skriv 
hur som helst ner framför allt huvudaktiviteten du ägnat
dig åt; känns det väl splittrat, skriv ner ett par stycken.

» Vad är din energi-nivå den här timmen?
1-10. 10 är perfekt. 1 är komplett energilös.
Om du är trött, kan du skilja på de olika typerna? Fysisk,
mental och sömnig?

» Skriv ett ord eller två om ditt humör.
1-10 fungerar som en skala mellan deprimerad och 
håglös till riktigt uppspelt och lycklig - men ord skulle 
kunna vara mer specifika.

» Om du har ont någonstans, kvantifiera det här med 1-
10.
Hur ont har du? Var det gör ont kan du skriva i 
kommentarsfältet.

» Vad är stress-nivån?
1-10. 10 är STRESSAD. 1 är komplett avslappnad.

» Grubblande och ältande.



Tänker du på någonting om och om och om igen, eller 
har du gott om mörka dåliga tankar?

» Har du ångest?
Kvantifiera med 1-10 här.

» Kommentar om vad som helst som skulle kunna vara 
relevant.
Mat och dryck skulle kunna påverka humöret (hangry!) 
likväl som andra parametrar.

Om du är väldigt besvärad av din sömn kan det vara 
aktuellt med sömn-KBT som verkar fungera väldigt väl. 
Börja med att fylla i den lilla sömndagboken här för att 
vi ska få en bild av hur situationen ser ut.

Fyll i den på morgonen.

Hur bra sov du? 1-10, väldigt subjektivt.

Hur många gånger vaknade du i natt?

Kände du dig utvilad när du vaknade? Använd inte 
känslan från minut ETT här, ge det några minuter, där 
"några" är lite varierande mellan individer.

Hur lång tid tog det att somna igår?



Beteende-
aktivering

Gör det som är värt att göra -
för att komma dit du vill



Mål och att ha någonting att sikta mot är nödvändigt. 
Varför göra någonting alls annars?

Vi vill ha mål med varje dag. Hitta saker som är värda 
att ägna sig åt. Idealt vore saker som du GILLAR att 
göra. Saker som känns meningsfulla och intressanta där 
du blir glad och uppnår alla andra känslor som är värda 
att känna. Du vill börjar göra mer och mer av det som 
är värt att ägna sig åt och bryta den passiva, trötta och 
oönskade existensen där du bara... är. Där du inte fyller 
något syfte och bara trött flyter med. Det är inte värdigt.
Genom att börja göra finns en större chans att du får 
konsekvenserna du vill ha. Ingenting löser någonsin sig 
självt är jag rädd, så det behöver vara du som agerar, 
gör och ändrar.

Att ägna sig åt det här på ett aktivt, genomtänkt och 
eftertänksamt sätt är användbart för många. Ibland 
undrar jag till och med varför FRISKA människor inte 
använder det mer. Att agera tar dig dit du vill. Varken 
passivitet eller att göra fel sak tar dig dit du vill komma. 
Så du kan behöva försöka, experimentera, utvärdera, 
ändra saker och "misslyckas" - för att sen prova igen.

Vi ser om det går att göra ett exempel av det fina i det 
här genom att göra ett exempel av motsatsen. Det får 
oftast fram poängen bra nog. Du vaknar och det är 



omedelbart en dålig dag. Kanske har du sovit dåligt 
eller så tycker du vanligtvis att dagar är vedervärdiga så 
fort de börjar. "Jag vaknade i morse - och sen var den 
dagen förstörd!" Du är trött och känner dig nere. 
Omedelbart. Du är inte på humör för att göra 
någonting och du skulle föredra att sova hela dagen för
att du inte riktigt vet att du finns när du sover... Och det
är en tröst.

• Vad gör du vanligtvis mindre de dagarna?
• Vad vill du vanligtvis inte göra de dagarna och vad 

vägrar du göra?
• Tänk efter ett par sekunder, eller till och med skriv 

några rader med aktiviteter för att hjälpa mig få fram 
min poäng.

• Dagen suger, du är deprimerad och allt känns 
någonstans mellan grått och svart. Vad gör du, vad 
tänker du och vad känner du?

En del saker du inte gör är eventuellt att träna, ägna dig
åt sociala aktiviteter, dräglig matlagning, 
problemlösning, ta dig ut ur bostaden och prova nya 
saker.
Istället stannar du i soffan eller sängen, tittar på 
någonting på en skärm, fikar/tröstäter/småäter, håller 
dig för dig själv och ältar och grubblar.



Den dåliga starten håller dig till att göra det du inte vill 
göra på lång sikt, men du fortsätter för att du är 
känslosam och blir frestad till att göra saker som är 
kortsiktigt bekvämt snarare än långsiktigt fördelaktigt.

Vad skulle du tänka en sån dag?
Hur skulle du känna en sån dag?
Du är långt ifrån tillfreds.
Det är snarare tankar som "Jag är värdelös och får 
ingenting gjort."
Känslor relaterade till värdelöshet och hopplöshet.
Ångest, skam, nedstämdhet och en komplett avsaknad 
av initiativ.

Tankar påverkar din fysiologi. 

Skrynklar du ihop pannan och gör en arg grimas så 
kommer du signalera ilska till hjärnan och faktiskt bli 
argare än innan rätt snart. Helt plötsligt har du positiv 
feedback nog för att hålla igång det hela av sig självt. 
Att känna och vara en känsla och leva och göra det som
den känslan vill och berättar för dig att du ska göra 
kommer kunna hålla det igång. Tankarna i slutet av 
dagen kommer inte vara bättre än de var i början om 
du fortsätter omfamna, uppmuntra och leva upp till 
känslan. Att gå och lägga sig efter en sån dag skulle 



kunna få dig att sova hemskt och sen är det samma visa
dagen efter igen. Det behöver sluta.

Det börjar med att du blint följer känslan utan någon 
tanke på konsekvensen och de beteendena håller kvar 
känslan. Dåliga känslor är bra riktlinjer och väsentliga att
följa om de håller dig ifrån att göra dåliga saker och får 
dig till att göra det som är lämpligt. Om det inte är så så
kan du inte förlita dig på de känslorna för att göra 
framsteg. I såna här fall kan det vara att det hela jobbar 
i perfekt harmoni för att ta dig mot mer och mer misär.

Du måste aktivt göra någonting för att få förändring 
och ett avslut på loopen. Någonting genomtänkt. 
Alternativet är att fortsätta glida neråt på den negativa 
trenden.

Steg ett är att acceptera känslan. Känslan är där och just
nu är det okej. För det är märkbart svårare att utan 
vidare bara ändra känslan, snarare än att förändra vad 
du mer fysiskt gör. Acceptera känslan och utgå därifrån.
Men sen gör du det du borde göra. Inte det som 
känslan ger dig impulser att göra.

Det går att göra motsatsen till exemplet som nämndes 
tidigare, där det gick att bli arg genom att ändra 
ansiktsuttryck. Klassikern att ha en penna i munnen för 



att forcera fram ett leende verkar fungera. Men vi skulle 
vilja ha någonting mer användbart att förlita oss på än 
att bara le på låtsas hela dagarna. Det finns det 
antagligen gott om människor som gör en relativt stor 
del av livet och som ändå mår förfärligt. Du vill agera 
och göra för att komma mot dina mål som är i relation 
till dina värderingar. Göra processer och handlingar du 
gillar och uppnå saker du uppskattar och känner är 
viktiga. Saker som är väsentliga.

Så istället för att göra det som känns drägligt och 
uthärdligt på kort sikt vill du tänka efter och få lite 
perspektiv. "Så här är det nu - vad ska jag göra åt det?" 
Du kommer, precis som alla andra alltid om man vill 
slippa konsekvenser, behöva jobba inom ramarna för 
din kapacitet. Att ägna sig åt "pacing" är praktiskt taget 
att undvika att kräva mer av sig själv än vad som är 
görbart och realistiskt över tid. Att göra mer än du har 
kapacitet för är inget jag kräver. Jag vill att du strävar i 
rätt riktning. Vad gillar, älskar och vill du verkligen? Det 
är inte omöjligt att du svarar "ingenting" på den frågan 
idag, men om det är så får du utgå från hur det 
generellt brukar vara när livet, hälsan och hjärnan är 
närmare hur de borde vara. Vad gillar du då? 

Vad VILL DU göra med ditt liv?



Träffa folk, uppnå något, hjälpa en vän, göra något 
"nödvändigt". Att göra positiva saker leder till positiva 
resultat och då mer sannolikt positiva känslor. Om "it's 
what you do that defines you" stämmer och fungerar så
borde du fortsätta göra det som får dig att känna dig 
och vara bra. Idealt vore också om du får med andra så 
de känner sig bättre. Det här skulle kunna vara en del av
vägen ut. Streta emot det du inte vill ha och det du inte 
gillar med handling. Att vänta på att någonting bara går
över fungerar fint om det är en förkylning, men det här 
fungerar inte på samma sätt. Bara den här approachen 
och det här lilla verktyget har visat sig kunna resultera i 
små underverk.

Det teoretiska och hur det fungerar för saker där 
beteendeaktivering är användbart är egentligen ganska 
enkelt.

1. En eller annan sak (eller varför inte en hel hög på en 
gång?) startar problemet. Stress, negativa händelser i 
livet såsom sjukdom, död eller ekonomiska problem...

2 De leder till biokemiska processer som signalerar för 
att du ska känna dig nere, trött och en bunt andra 
depressiva symptom.

3. Aktiviteten sjunker. Nedstämdhet, håglöshet och 



depression gör att du blir mindre alert och aktiv.

4. Att vara mindre aktiv ger mindre positiva resultat. 
Ingen överraskning där.

5. När du saknar positiva resultat blir du deprimerad, 
känner att du saknar mening och fastnar där. Den här 
punkten återkopplar till punkt 2.

6. Där går det runt, runt. Vilket är varför det måste 
brytas. Poängen med hela övningen är att bryta den 
eviga loopen.

När flera saker är sammanflätade som i depression 
skulle det kunna bli rörigare. Sömn och depressiva 
problem påverkar och amplifierar varandra.
Depression gör dig passiv som gör att du sover sämre så
du blir trött och passiv - och passiv gjorde dig 
deprimerad.

Depression ger dig en pessimistisk syn på det mesta, du 
oroar dig, får ångest och ältar och grubblar - det får dig 
att sova sämre, vilket får dig irriterad och deprimerad.

Notera att sämre sömn är inkluderat i och påverkar 
båda, vilket skulle kunna göra att det är en bra idé att 
ägna sig åt sömn också - vilket beteendeaktiveringen 



gör till viss del. Löser den inte hela problemet brukar 
jag rekommendera en KBT approach för att rota i och 
förbättra sömnen.

"Depression" är svårt att "bara sluta med". I och med att
det är en lång rad symptom snarare än en specifik sak. 
Då kan man behöva bryta ner det i flera bitar och 
använda passande verktyg för varje enskild bit. Det här 
är ett fint verktyg för att ägna sig åt negativa tankar och
känslor, ångest och oro likväl som sömn.

Du ska börja med att fundera på vad du gör för mycket 
eller för lite av.

Allt som är problem – inom ens egen kontroll – går att 
benämna som att man gör för mycket eller för lite av 
någonting. Det vi vill ägna oss åt är beteenden för att 
påverka tankar och känslor. Det du gör eller inte gör 
resulterar sedan rimligtvis i tankarna och känslorna som 
du upplever som problem. Dem vill vi sätta fingret på – 
för att kunna ändra!

Helt externa faktorer som du inte kan kontrollera är inte
en del av övningen. Vi håller oss till egna beteenden, 
tankar och känslor. Det är antagligen svårt nog ändå.

Till beteenden räknar vi faktiska verb som andra kan se i



det här fallet, även om tankar och känslor kan räknas till
beteenden de också. Exempel kan vara att äta/tröstäta 
(godis? Chips?), titta på TV, gräla, spela datorspel, älta 
sitt mående, spela om pengar, dricka vin, surfa, kolla 
Facebook, träna, söka bekräftelse, promenera, träna, 
måla, säga ifrån, sitta i solen, engagera sig i barnen, 
leka, äta glass eller ha sex.

Vanligt vid depression kan vara att man:

Sover för mycket – kanske som ett undvikande?
Undviker sånt man tidigare mådde bra av, exempelvis 
träning eller sociala sammanhang.

Spela TV-spel, titta på tv eller ägna sig åt internet 
orimligt mycket.

Bryr sig mindre om sig själv, struntar i att äta bra, träna, 
duscha och ta hand om hemmet – trots att man mår 
bättre om man skulle göra de sakerna.

Till tankar och känslor hör vad som pågår inuti huvudet.
• Känslorna
• Sorg
• Likgiltighet
• Missnöje
• Hopplöshet



• Skuld
• Skam
• Ånger
• Meningslöshet
• Nedstämdhet
• Jag-duger-inte
• Ilska

Men också
• Glädje
• Intresse
• Nyfikenhet
• Idéer
• Kärlek
• Hoppfullhet
• Förväntan
• Känna sig stolt, energifylld, engagerad och fokuserad.

Över till det praktiska

Du kan använda exemplen som nämns ovan men försök
att inte göra det. Fundera, ge det tid och ansträng dig. 
Det är inte gjort i en handvändning men tänker du 
ordentligt kan det bli väldigt givande i efterhand.



» Gör fyra spalter.
”Beteenden jag gör för lite av”
”Beteenden jag gör för mycket av”
”Tankar och känslor jag har för lite av”
”Tankar och känslor jag har för mycket av”

Här är det dags att tänka efter.

» Vad händer om du ökar dina problembeteenden som 
du redan gör för mycket?
Leder det till ökade eller minskade tankar och känslor 
om någonting?
Om du gör mer av problembeteenden, vad händer då 
med det du redan gör för lite av?
Blir det en positiv eller negativ påverkan på det du 
verkligen VILL göra?

Och sen – mer verklighetsförankrat och pragmatiskt – 
vad händer om du gör tvärt om?

» Vad händer om du gör MER av det du gör FÖR LITE 
av?
Vad händer med det du redan gör för mycket av?
Vad händer med tankar och känslor?



Vad händer om du gör mindre av det du gör för mycket
av?
Vad händer med det du gör för lite av?
Vad händer med tankar och känslor?

Lättast, om du vill börja omedelbart, är antagligen att 
göra MER av det du gör för lite av.

Det här har gjort stor skillnad för de som implementerat
det tidigare. Lägga ner tid för att förstå vad som är 
problem, rent konkret, för att sen kunna praktiskt ändra 
på det snarare än på något så diffust som "depression". 
Skaffa perspektiv med övningen för att sen kunna 
planera in och ändra vad som konkret görs om 
dagarna.


