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SAMMANFATTNING 

 

Den här rapporten handlar om sjukdomen dystymi – hur den definieras, vilka symtom den 

har, hur den uppkommer, vilka behandlingar som finns i dagsläget och hur den påverkar 

individen i vardagen.  

 

Dystymi är en sjukdom som innebär långvarigt lidande för patienten, och eftersom det 

föreligger en förhöjd självmordsrisk vid dystymi precis som vid övriga depressionstillstånd är 

det viktigt att öka kunskapen om sjukdomen.  
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1 INLEDNING 

I utbildningen till vårdadministratör ingår att under fem veckor av den sista terminen utföra 

ett examensarbete på 25 YH-poäng. Uppdragsgivare är Karlstads Teknikcenter som bedriver 

yrkeshögskoleutbildningen för vårdadministratörer i Karlstads kommun. 

 

Det här examensarbetet belyser sjukdomen dystymi, en kronisk depressionssjukdom som inte 

är så välkänd för personer utanför vårdsektorn. 

 

 

1.1 BAKGRUND 

Sjukdomen dystymi är en allvarlig depressionssjukdom som även kan leda till självmord. 

Trots detta är sjukdomen betydligt mindre känd än vanlig så kallad egentlig depression är. 

Eftersom sjukdomen ofta omnämns som låggradig depression tycks det föreligga ett 

missförstånd vad gäller sjukdomens allvarlighetsgrad. 

 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med den här rapporten är att förklara vad dystymi är – hur man definierar sjukdomen, 

hur den yttrar sig, orsaker till att den uppkommer, vilka behandlingsmetoder som används i 

dagsläget samt hur sjukdomen kan påverka individen i vardagen. Målsättningen är att öka 

kännedomen om och förståelsen för dystymi. 

 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Denna rapport fokuserar inte på depressionstillstånd som berör barn och ungdomar i första 

hand. Ämnet berörs endast kortfattat då sjukdomen ibland, men inte alltid, kan härledas till 

händelser som inträffat i individens unga år. Eftersom dystymi tar flera år för att utvecklas 

innebär det att individen då ofta har hunnit nå vuxen ålder. 
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1.4 METOD 

Denna rapport baseras på en sammanfattning av relevant material gällande dystymi som finns 

att tillgå på internet och via olika myndigheters hemsidor. Ett kort samtal har även förts med 

Ulf Zetterman, legitimerad psykoterapeut. Skälet till kontakten med Ulf Zetterman är för att få 

en terapeuts perspektiv, eftersom terapeuten ofta är den som först träffar de unga individer 

som sedan utvecklar förstämningsproblematik i vuxen ålder. 

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

För att genomföra den här rapporten har använts av faktamaterial, artiklar och övrig litteratur 

samt videomaterial som finns att tillgå på internet. Sökmotor som använts har varit Google. 

En diskussion om dystymi har även förts med Ulf Zetterman, legitimerad psykoterapeut inom 

Huddinge Kommun med mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar vid Ersta 

Vändpunkten i Stockholm. 

 

3 RESULTAT 

 

3.1 DEFINITION AV DYSTYMI 

Dystymi kommer från de grekiska orden dys som betyder dålig eller svår, och tymi som 

härleds från ordet thymus och betyder sinne. Sjukdomen kallas även för sjukligt svårmod. 

Sedan 2013 kallas den i engelsktalande länder för Persistent Depressive Disorder, PDD 

(”långvarig depressiv sjukdom”, fritt översatt). I ICD-10 har man valt att behålla namnet 

dystymi och sjukdomen har diagnoskoden F34.1. 

 

Dystymi är en depressionssjukdom i sjukdomsgruppen förstämningstillstånd och den 

definieras som en låggradig men kronisk, det vill säga långvarig, form av depression (1).  
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Här nedan, på bild 1, ses en förenklad schematiserad bild av de olika formerna av 

förstämningstillstånd: 

 

 
 

Bild 1. Förstämningstillstånd, förenklad schematisering. (De två kursiva kategorierna 

används främst i behandlingsstudier och annan forskning.) (2) 

 

 

Det som kännetecknar dystymi är att minst två av följande kriterier ska uppfyllas: 

 

o Minskad eller ökad aptit 

o Minskat eller ökat sömnbehov 

o Brist på energi, svaghetskänsla 

o Nedvärderar sig själv 

o Koncentrationssvårigheter eller obeslutsamhet 

o Hopplöshetskänslor 

 

Symtomen ska ha varit närvarande under minst två år (för barn och ungdomar ett år) och man 

ska inte ha känt någon förbättring under längre tid än två månader åt gången (3).  
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3.2 DEFINITION AV EGENTLIG DEPRESSION 

Egentlig depression kännetecknas av följande symtom: 

 

o Nedstämdhet och/eller irritabilitet 

o Anhedoni – oförmåga att känna glädje 

o Aptitstörning/viktförändring (eller utebliven normal viktuppgång för åldern) 

o Sömnstörning 

o Psykomotorisk störning 

o Energilöshet 

o Känslor av värdelöshet eller skuld 

o Svårighet med koncentration, tänkande, beslutsfattande 

o Tankar på döden, dödsönskan, tankar och planer på självmord 

 

Nedstämdhet/irritabilitet eller anhedoni måste ingå och ha varat i minst två veckor för att man 

ska anse att en egentlig depression föreligger hos patienten (4).  

 

 

3.3 JÄMFÖRELSE AV SYMTOM VID DEPRESSION OCH DYSTYMI 

Som synes är flera av symtomen vid egentlig depression även förekommande vid dystymi. 

Det som skiljer dem båda åt är tidsfaktorn, eftersom dystymi är en kronisk form av depression 

och måste ha pågått mycket längre för att uppfylla kriterierna för sjukdomen. 

 

Det har dock visat sig att de allra flesta personer med dystymi någon gång under sjukdomens 

förlopp försämras i så stor grad att de uppfyller kriterierna för egentlig depression. Detta 

innebär att de har en så kallad dubbeldepression, där egentlig depression och dystymi pågår 

samtidigt (5). 

 

Även om depressionsgraden tenderar att vara lägre vid dystymi än vid en egentlig depression, 

så blir den totala sjukdomsbördan, sådan den avspeglas i självmordsförsök och sjukhusvård, 
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ofta större. Dessutom är funktionsnedsättningen ofta lika stor eller till och med större än vid 

en egentlig depression (5). 

 

 

3.4 BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL DYSTYMI 

Det anses idag att den ärftliga komponenten vad gäller depressionssjukdomar inte är 

obetydlig. Med detta menas i korta drag att vissa individer är mer sårbara för depression än 

andra, vilket kan härledas till att den biologiska motståndskraften mot depression varierar 

mellan olika individer, men att även psykologiska och sociala aspekter spelar stor roll för att 

en person ska utveckla en depressionssjukdom, oavsett ärftlighetsfaktorn (6).  

 

Exempel på biologisk sårbarhet för depression kan vara förändringar och försvagningar i 

monoaminsystemen, hypofys-hypotalamus-binjureaxeln, och immunsystemet. Sådana 

biologiska svagheter kan ha betydelse både för uppkomsten och vidmakthållandet av 

depressionssjukdomar. Vissa läkemedel kan utlösa depression, liksom även alkoholism.  

 

Exempel på psykosociala faktorer för att utveckla depressionssjukdomar kan vara att en 

krisreaktion kan övergå i ett depressionstillstånd. Tidigare svåra livshändelser misstänks även 

öka risken för att utveckla depressionssjukdom senare i livet (6).  

 

Ulf Zetterman, legitimerad psykoterapeut som jobbat med barn och ungdomar i många år vid 

Ersta Vändpunkten, en mottagning för anhöriga till personer med kemiskt beroende, berättar 

följande: ”Inom den systemteoretiska [psykologin] tänker man sig att alla barn har behov av 

att bli sedda, få realistiska gränser, bli hedrade och firade. Blir de inte det börjar de göra det 

de behöver för att få detta. Någon blir hjälte eller duktig flicka. Någon blir rebell, någon blir 

clown, någon blir osynlig. Det är copingstrategier för att hantera den dåliga blomjorden [man 

växer upp i]. Men hur duktig den duktiga än är känner hon sig alltid misslyckad. Hur mycket 

bråk rebellen än ställer till med blir det bara värre. Hur rolig clownen än är, är han ledsen 

inuti. Till slut hjälper inga strategier och man utvecklar en depression.” (7) 

 

Erik Essen-Möller, dåvarande professor i psykiatri i Lund, startade 1947 den så kallade 

Lundby-studien, som baserades på psykiatriska intervjuer av hela befolkningen (då 2 550 
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personer) i ett samhälle utanför Lund. Resultatet visade bland annat att sannolikheten att 

insjukna i en depression, oavsett svårighetsgrad, före 70 års ålder beräknas till 45 procent för 

kvinnor och 27 procent för män. Andra studier som genomförts under modern tid styrker 

dessa fynd och visar på en generell överrepresentation av kvinnor bland dem som insjuknar i 

unipolära depressioner, dit dystymi räknas (8). Orsakerna till den här könsskillnaden är inte 

helt kända. Här nedan, på bild 2, ses en sammanställning som dock möjligen kan vara en del 

av förklaringen till skillnaden mellan könen: 

 
Bild 2: Riskfaktorer som kan vara möjliga förklaringar till könsskillnaderna i 

depressionsförekomst. (9) 
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Man kan se att skillnaden uppkommer först i de tidiga tonåren, efter att könsfördelningen har 

varit lika för mindre barn. Det anses dock vara pubertetsstadiet, snarare än den kronologiska 

åldern, som styr den ändrade könsfördelningen. Man anser inte att skillnaden kan förklaras 

enbart av ökade östrogennivåer, utan man tror istället att puberteten gör flickor mer känsliga 

för negativa livshändelser. Annan forskning pekar mot att typiskt ”manligt” och ”kvinnligt” 

beteende accentueras i puberteten av både biologiska och sociala skäl, och att flickor som 

sedan tidigare har en svag anknytning till sina föräldrar, eller som är ängsliga och 

ångestbenägna till sin naturliga läggning, kan vara mer känsliga för negativa livshändelser, 

vilket i sin tur kan framkalla depressionssjukdomar (10).  

 

 

3.5 HJÄRNANS KEMI OCH KROPPSLIGA TECKEN VID 

DEPRESSIONSSJUKDOM 

Serotonin tillhör gruppen monoaminer och är en signalsubstans som syntetiseras i kroppen 

från den essentiella aminosyran tryptofan. Serotonin har många uppgifter i kroppen, bland 

annat att hjälpa blodplättarna att klumpa ihop sig vid sårläkning, och det är även inblandat i 

processerna som rör sömn och vakenhet, aggression, impulsivitet, aptit och sexuell lust. 

Serotonin bildas både i det centrala nervsystemet och i perifera vävnader, framför allt i 

tunntarmen. I hjärnan fungerar serotonin som en neurotransmittor (budbärare) och ser till att 

kommunikationen mellan olika hjärnceller fungerar optimalt. Tarmens serotonin frisätts ut till 

blodkärl (11). Depressionssjukdom anses bero på en störd balans i hjärnans serotonin- och 

noradrenalinsystem. Noradrenalin är en signalsubstans och ett blodburet hormon som är 

förstadiet till adrenalin.  

 

Ny forskning pekar även mot att sömnmönstret har ett samband med depressioner. Den 

tidslängd som föregår drömsömnen (REM, Rapid Eye Movement, som fått sitt namn efter 

ögonens rörelser när personen drömmer) spelar en viktig roll för känsligheten att drabbas av 

depressionssjukdom. Kort REM-latens, det vill säga en förkortad tidsperiod fram till att 

drömsömnen börjar jämfört med hos patienter som inte har depressionssjukdom anses ha en 

tydlig ärftlig bakgrund (12).  Man har sett att nästan hälften av alla patienter med dystymi 

uppvisar ett sömnmönster med kort REM-latens, precis som hos patienter med egentlig 

depression (13).   
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3.6 BEHANDLING 

Dystymi behandlas i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation i första hand med SSRI-

preparat, som stimulerar serotoninhalten i blodet. SSRI står för Selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (engelska: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor). Exempel 

på SSRI-mediciner är Prozac, Sertralin, Zoloft, Citalopram och Paroxetin (14). 

 

Dessutom rekommenderas i de flesta fall även terapi, antingen hos terapeut eller psykolog, i 

kombination med medicinering (15). 

 

SSRI-preparat rekommenderas framför andra antidepressiva preparat eftersom dystymi är en 

sjukdom av måttlig svårighetsgrad och SSRI-preparat har mindre biverkningar än andra 

antidepressiva läkemedel. SSRI-behandling har måttlig till stor effekt på diagnosfrihet 

(remission) och andelen patienter som svarar på behandlingen (16).  Även SSRI-preparat kan 

dock ge biverkningar som exempelvis viktförändring, darrningar, muntorrhet, samt sexuell 

dysfunktion som till exempel oförmåga att uppnå orgasm. Dessutom föreligger en risk för 

försämring när man påbörjar behandlingen, vilket i sin tur ger en ökad självmordsrisk. Denna 

ökade risk beror på att håglösheten som föreligger vid depressionssjukdom är det symtom 

som försvinner först. Det kan resultera i att patienten mår fortsatt dåligt (eller sämre än 

tidigare), men nu på grund av medicineringen får ökad ork och initiativförmåga till att 

genomföra självmord (14). 

 

Trots att man väljer att behandla med SSRI-preparat i första hand är det fortfarande inte helt 

klarlagt hur SSRI-preparat egentligen fungerar. Man vet att de hindrar serotoninet från att 

återupptas (och därmed brytas ner) i nervcellerna, vilket gör att nervimpulserna som 

vidarebefordras av serotonin förstärks och den uppkomna obalansen minskar över tid eller 

försvinner helt. Den biokemiska effekten uppkommer omedelbart – men den medicinska 

effekten, det vill säga förbättringen, brukar inte komma förrän efter 2-3 veckors medicinering. 

Därför tror man att SSRI-preparat kan ha andra betydligt långsammare effekter på hjärnan och 

att det är dessa effekter som är den verkliga orsaken till förbättringen. Det finns också tecken 

som tyder på att sambandet mellan sinnesstämning, depression och serotonin är mer 

komplicerat än man tidigare trott, eftersom SSRI-preparat även fungerar vid ångest medan 
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behandlingar som exempelvis ECT (elektrokonvulsiv behandling) ger förbättring vid egentlig 

depression trots att det inte påverkar serotoninsystemet på ett direkt sätt (17).  

 

Man har sett vid en granskning av ett par större studier som gjorts att andelen patienter med 

dystymi som svarar positivt på placebopreparat ligger på omkring 30 – 40 procent, medan 

andelen som svarar positivt på antidepressiva läkemedel ligger omkring 50 – 60 procent. 

Därför kvarstår Socialstyrelsens rekommendation att använda SSRI-preparat som 

förstahandsval vid behandling av dystymi (16). 

 

Vid sidan av SSRI-medicinering rekommenderas även samtalsterapi, antingen hos psykolog 

eller terapeut. KBT-terapi (Kognitiv Beteendeterapi) rekommenderas ofta. Patienten får där 

lära sig att känna igen tanke- och handlingsmönster och utforma strategier som kan resultera i 

nya sätt att hantera situationen. Alla svarar inte lika bra på KBT-terapi, och det har lyfts kritik 

mot KBT som en slags ”snabbfix” som inte bearbetar problemet ända ner på djupet och som 

förenklar problematiken som kan ligga bakom en depressionssjukdom (18).  

 

En annan form av behandling mot dystymi är motion. Enligt Simon Kyaga, överläkare i 

psykiatri och medicinsk forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset, har man vid ett flertal 

olika studier kunnat se att fysisk aktivitet kan fungera som behandling mot depression, ångest 

och andra former av psykiska sjukdomar. Konditionsträning har visat sig vara en fungerande 

akutmedicin vid ångest, och vid kontinuerlig konditionsträning, det vill säga under 12 veckor 

eller mer, ser man en god effekt även på depressionstillstånd. Effekten av träning sitter i under 

48 timmar. Trots att man inte vet exakt hur depression ser ut i hjärnan kan man se vissa 

sammanhängande mönster vid depression. Bland annat har man sett att antalet celler minskar i 

hjärnan vid depression, men när man tränar växer istället antalet celler i hjärnan.  Dessutom 

stimuleras belöningssystemet i hjärnan, signalsubstanserna påverkas och stresshormonerna i 

hjärnan minskar vid kontinuerlig träning. Depression kan ses som en ond cirkel, enligt Simon 

Kyaga, en cirkel som kan brytas genom att man ger sig ut och aktiverar sig. Fysisk aktivitet 

fungerar på två sätt: Dels kan det hjälpa till att häva en depression, dels kan det bygga upp ett 

skydd mot framtida depressionssjukdomar. Dock är det viktigt att lägga ambitionen på en 

rimlig nivå för att uppnå bästa effekt. 3-5 träningspass i veckan anses vara optimalt (19).  
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Här nedan, på bild 3, ges en kort överblick över hur motion påverkar hjärnan vid 

depressionstillstånd: 

 

 
 

Bild 3: Träning mot depression – så funkar det. (19)  

 

 

  

4 DISKUSSION 

Det jag upptäckte under arbetet med den här rapporten var att dystymi många gånger bedöms 

vara en mindre allvarlig sjukdom än egentlig depression. Även om vissa artiklar poängterar 

att dystymi kan vara lika begränsande som depression och även ha samma dödliga utgång, 

framställs sjukdomen i många andra fall som någonting mindre allvarligt – åtminstone fram 

till dess att den har pågått under åtminstone två år, vilket också ligger i själva definitionen av 

sjukdomen. Häri ligger kruxet: Om diagnosen dystymi endast kan ställas efter två år, vad har 

patienten då för sjukdom under tiden fram till att tvåårsgränsen har passerats?  
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Jag har tyvärr inte lyckats få fram några siffror som tydligt visar på hur lång tid det hinner gå i 

genomsnitt innan en patient som lider av dystymi söker vård, och inte heller om det finns 

något genomsnitt för hur lång tid en person som begår självmord har varit sjuk i 

depressionssjukdom innan självmordet blir utvägen ur lidandet. Jag tror att mörkertalet vad 

gäller dystymi är stort, eftersom det ska gå så lång tid innan diagnosen kan ställas och ett 

självskadebeteende hinner utvecklas långt före det att tvåårsgränsen är uppnådd.  

 

Av faktamaterialet som jag har tagit del av framgår att tidsgränsen verkar vara det viktigaste 

kriteriet för diagnosen, det vill säga den kroniska aspekten. Jag ställer mig frågande till detta. 

Två år är ganska lång tid att må dåligt, oavsett hur man mår dåligt. Tyvärr har det dock inte 

framgått någonstans varför man valt just två år som den tidsgräns som måste uppfyllas.  

 

Under arbetet blev det tydligt för mig att egentlig depression påverkar patientens dagliga liv 

på ett sätt som är lätt att upptäcka för omgivningen och för dem som står patienten nära, och 

att när det gäller dystymi är symtomen mer subtila. Betyder det att sjukdomen är mindre 

allvarlig? Enligt vad jag har kunnat se är svaret på den frågan nej.  

 

För vissa drabbade kan det förekomma perioder av kraftig försämring, då patienten kan ha en 

så kallad dubbeldepression med både dystymi och egentlig depression samtidigt – men även 

korta perioder med förbättrat mående förekommer, vilket ingår i sjukdomsbilden. Enligt vad 

som har framgått under mitt arbete kan det vara just perioderna med försämring som gör att 

patienten till slut blir uppmärksam på sjukdomen, det vill säga inte den övriga symtombilden. 

Det är ganska omskakande när man tänker efter: Personen tycker sig kanske alltid ha haft 

svårt att sova, att energinivån alltid har varit låg och att självkänslan alltid har varit bräcklig, 

och man skyller kanske sin ovilja till att umgås med andra människor på att man jobbar för 

hårt och inte har någon ork kvar när kvällen eller helgen kommer. Resultatet blir att det 

sjukliga svårmodet har utvecklats till att bli normaltillståndet (20).  

 

Vad bör man då göra om man misstänker att någon i ens närhet lider av dystymi? Ett första 

steg kan vara att våga fråga personen hur han eller hon mår och att ta sig tid att lyssna till 

svaret.  
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Tecken att vara uppmärksam på som anhörig eller arbetskamrat kan till exempel vara att 

personen drar sig undan sällskapslivet, kanske inte vill delta i sociala aktiviteter som After 

Work eller julbordet på jobbet, avstår att delta vid födelsedagsfiranden eller från att ta en fika 

med kompisarna, samt en uttalad olust att gå hemifrån över huvud taget. En annan sak att vara 

uppmärksam på är ifall personen har det rörigt omkring sig och verkar ha svårt med att 

slutföra saker – projektarbete som ska färdigställas, räkningar som ska betalas i tid. Ju mer 

press personen står under, desto större irritabilitet brukar personen som är sjuk visa upp. Detta 

kan tyckas gälla för alla, men här menas en irritabilitet som inte kan sägas stå i proportion till 

belastningen som föreligger.  

 

Varför är det då så viktigt att vara uppmärksam på dessa tecken när personen ifråga trots allt 

verkar klara av sin vardag ganska väl? Jo, därför att dystymi är en form av 

depressionssjukdom som ofta har mildare symtom än egentlig depression – men trots det är 

det en allvarlig sjukdom som både är mycket begränsande för patienten och även kan leda till 

självmord. Cirka 1500 personer begår självmord i Sverige varje år och självmord 

förekommer inom alla samhällsskikt och yrkesgrupper. Tittar man exempelvis på gruppen 

läkare finner man att det i upp till 80 procent av fallen föreligger en bakomliggande 

depressionssjukdom (21). Men depressionssjukdomar går att behandla och därför är det så 

viktigt att dystymi upptäcks i tid (22).  

 

 

5 SLUTSATSER 

Dystymi är en sjukdom som är kronisk och i många fall svår att upptäcka, både för den sjuke 

och för omgivningen. Det är viktigt att sprida information om sjukdomen för att undvika ett 

mångårigt lidande och risk för självmord hos den som är drabbad.   
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