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Sammanfattning    

Depression tillhör en av våra folksjukdomar och är ett växande problem bland unga 

vuxna. Upptäckten av depression hos den unga kan vara problematisk då ett växlande 

stämningsläge och ett svårhanterligt känsloliv många gånger tillhör de unga vuxnas 

naturliga utveckling. I takt med att depression hos unga hela tiden ökar ställs också 

högre krav på vården. Många söker inte vård för sina symtom för de inte inser att de är 

sjuka eller för att de inte vågar. Syftet med studien är att belysa unga vuxnas upplevelse 

av att leva med depression. Litteraturstudien bygger på sex kvalitativa och fyra 

kvantitativa artiklar som analyserats utifrån Axelssons modell. Resultatet visar att ett 

stort problem när det kommer till depression hos unga vuxna är att de drar sig undan för 

att söka hjälp. Detta kan leda till fortsatta problem med psykisk ohälsa i vuxenlivet, 

vilket i sin tur leder till högre belastning av sjukvården. Tidiga interventioner kan 

förhindra detta. Det krävs mer förståelse hos allmänheten för att avlägsna stigmat som 

associeras med psykisk ohälsa. Mer utbildning om psykiska sjukdomar och information 

till allmänheten om till exempel vart man kan söka hjälp kan underlätta. Resultatet visar 

också att de unga upplever att de förlorar sin autonomi när de söker sig till vården. 

Vikten av ett gott bemötande och en patientinkluderad vård är essentiellt. Det 

framkommer även att de flesta unga inte vill ha läkemedelsbehandling utan vill hellre gå 

i terapi. Det som bekymrar unga är att läkemedlen ska förändra deras personlighet. 

Närståendes stöd anses utgöra ett stöd i den senare fasen av sjukdomen då individen 

kommit till insikt om sin sjukdom. Psykisk ohälsa bör lyftas i samhället för att 

människor ska bli mer upplysta om ämnet. 

 

 

Nyckelord: depression, psykisk ohälsa, ungdom, upplevelser, behandling, bemötande, 

närstående 
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INLEDNING 

Att vara ung idag och möta samhällets utmaningar ställer höga krav på den enskilde. 

Övergångsfasen från att vara ungdom till att bli vuxen kan vara en besvärlig period då 

samhället ständigt förändras. De unga har krav på sig från flera håll: från skolan, 

hemmet och samhället. Att känna ett konstant behov av att vara uppkopplad och 

tillgänglig i den digitala världen orsakar stress och bekräftelsebehovet kan upplevas som 

måttlös. Förändringarna som sker kräver ständig anpassning av individen som kan vara 

väldigt energikrävande och påfrestande. Stress är en starkt bidragande faktor till psykisk 

ohälsa. Aktuell forskning visar att stress kan orsaka depression om det finns en 

ärftlighet för detta. Även stress- och sårbarhet påverkar uppkomsten av depression. Ju 

känsligare personen är desto mindre belastning behövs för att personen ska drabbas av 

sjukdomssymtom och ohälsa. Långvarig stress har skadliga effekter på hjärnan som 

orsakas av den konstant höga kortisolhalten i hjärnan. Andra faktorer som påverkar 

uppkomsten av psykisk ohälsa är levnadsvillkor, levnadsvanor och sociala faktorer. 

Enligt WHO är depression associerat med ökad självmordsrisk och den näst ledande 

orsaken till död hos unga män och den näst vanligaste hos unga kvinnor. Unga vuxna är 

en särskilt utsatt grupp på grund av att det händer är en händelserik tidsperiod 

utvecklingsmässigt. Med unga vuxna menas personer i åldern 18-24 år. I media 

debatteras det om depressionens innebörd och hur det är att leva med sjukdomen för att 

allmänheten ska få en form av förståelse för hur det är att vara sjuk. Sjukdomen 

involverar inte bara individen utan även dess närstående och hela det nätverk som finns 

runt den yngre. Men hur upplever de unga vuxna själva det är att leva med depression? 

 

Mot den bakgrund som finns om sjukdomen är det värdefullt för sjuksköterskor att få 

kunskap om hur den unga vuxna upplever det att leva med depression. Då kan 

sjuksköterskan möta den drabbade individen på ett bättre sätt med utgångspunkt i och 

förståelse för hur de unga erfar sin situation. 

 

BAKGRUND 

Definition av egentlig depression 
Depression hör till en av världens vanligaste folksjukdomar. Det finns olika typer av 

depressionstillstånd. Den mest förekommande varianten kallas för egentlig depression 

där indelningen sker i grader; mild, måttlig eller svår depressiv fas. Sjukdomen 

involverar hela människan och påverkar individens upplevelser och erfarenheter av 

världen. Symtombilden hos unga vuxna är ibland diffus då somliga symtom anses vara 

vanliga och tillhöra den naturliga utvecklingen hos en ung, exempelvis 

humörförändringar och minskade intressen. Enligt American Psychiatric Association 

(APA 2014) måste ett av symtomen nedstämdhet eller minskat intresse föreligga för 

egentlig depression. Andra symtom såsom viktförändring, sömnstörning, observerbar 

psykomotorisk hämning, svaghetskänsla, skuldkänslor, minskad tankeförmåga och/ 

eller självmordstankar ska föreligga för att kunna ställa diagnos. Dessa symptom ska 

utgöra kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i vardagslivet och ska ha 

förekommit kontinuerligt i mer än två veckor. Symtomen ska inte bero på någon 

missbruksdrog, medicinering eller somatisk sjukdom (APA 2014). 

 

Uppkomst av egentlig depression och dess utbredning 
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World Health Organization (WHO 2016) beräknar att ungefär 350 miljoner människor 

världen över lider av depression. Siffran över drabbade personer stiger och gör 

sjukdomen till en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar i världen. 

Depression kan leda till svårigheter i skolan, på jobbet och i familjelivet. I värsta fall 

leder detta sjukdomstillstånd till självmord. Varje år tar ca 800 000 människor sitt liv 

och självmord är den näst vanligaste dödsorsaken hos unga i åldern 15-29 år (WHO 

2016). Antalet självmord i Sverige har minskat bland befolkningen förutom i 

åldersgruppen 15-24 år. Självmord är dubbelt så vanligt hos unga män än hos unga 

kvinnor. Självmordsförsök samt självmordstankar är dock mer vanligt hos unga kvinnor 

och sjukhusbesöken har ökat drastiskt på grund av självmordsförsök om man jämför 

med i början av 1990-talet (Socialstyrelsen 2009).  

 

Depression är en allvarlig form av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp 

som innefattar både självrapporterade psykiska besvär som ångest och nedstämdhet till 

diagnostiserade psykiska sjukdomar som till exempel schizofreni eller depression. 

Uppskattningsvis drabbas ca 20-40% av Sveriges befolkning någon gång av psykisk 

ohälsa, dock är det få som får en allvarligare diagnos (Socialstyrelsen 2013). Det finns 

en skillnad mellan könen när det kommer till känslor som ångest och nedstämdhet vid 

psykisk ohälsa. Det är fler kvinnor i åldersgruppen 16-19 år som känner ångest och 

nedstämdhet men dessa känslor blir vanligare hos män i åldrarna 20-24 år när de flyttat 

hemifrån och börjat studera eller arbeta. Ångest och nedstämdhet har ökat drastiskt från 

1990-talet, då procenttalet har tredubblats hos både kvinnor och män. Dock är det 

fortfarande fler kvinnor som upplever ångest och nedstämdhet än män. Det är oklart 

varför könsskillnaderna är så stora i dessa åldersgrupper (Socialstyrelsen 2009). 

 

Socialstyrelsen (2013) skriver att för närvarande finns det ingen given förklaring till 

varför den psykiska ohälsan ökar i form av bland annat depressioner. Förändringar har 

skett i miljön där vi människor vistas, som i skolan, på arbetet och förändringar på 

samhällsnivå. Sedan 1990-talet har arbetsmarknaden blivit sämre för framförallt unga 

människor. Detta kan vara en orsak till minskat välbefinnande och ökad psykisk ohälsa, 

personer som har en sysselsättning har generellt sett bättre psykisk hälsa 

(Socialstyrelsen 2009). Forskning visar även på att vårt genetiska arv spelar roll för hur 

stor risken är att drabbas av depression. Beteendegenetisk forskning visar att risken att 

drabbas av depression är högre för de som löper hög genetisk risk än personer med låg 

genetisk risk. I en studie undersöktes hur arv och miljö påverkar uppkomsten av 

depression. Personerna i studien hade växt upp under tuffa levnadsförhållanden och det 

visade sig att de som hade en kortare genvariant, en så kallad allel, hade lättare att 

utveckla depression än dem som hade en längre allel (Caspi et. al 2003). Enligt stress- 

och sårbarhetsmodellen kan vem som helst insjukna i en depression även om personen 

befinner sig lågt på y-axeln, alltså har liten sårbarhet, om stressorn på x-axeln, det vill 

säga att belastningen är tillräckligt stor. Ju högre en person befinner sig på y- axeln 

krävs mindre stress för att individen ska utveckla en depression (Zubin & Spring 1977). 

Vid långvarig stress uppkommer störningar i HPA-axel. I HPA-axeln ingår 

hypothalamus, hypofysen och binjurarna som via hormonutsöndring slutligen påverkar 

binjurarna att frisätta hormonet kortisol i kroppen. En konstant hög nivå av kortisol har 

skadliga effekter på hjärnan vilket kan leda till depression (Slavich & Irwin 2014).   
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I Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) framgår det att alkoholkonsumtionen har ökat 

bland unga människor, det kan vara en orsak till ökade psykiska besvär. Skillnaden i 

procent mellan män och kvinnor i åldrarna 16-24 år som blir inlagda på sjukhus för 

alkoholrelaterade diagnoser är oansenlig. Dock är det vanligare att män i denna 

åldersgrupp blir inlagda för narkotikarelaterade diagnoser än kvinnor. Andelen unga 

som lägger sig senare på kvällen har också ökat vilket påverkar den biologiska 

återhämtningen negativt, därmed den fysiska och psykiska hälsan. Övervikt och fetma 

är ett betydande problem då unga människor rör sig mindre och har sämre matvanor i 

jämförelse med 1990-talet (Socialstyrelsen 2009). 

 

Mål och hållbar utveckling 
I en rapport från Folkhälsomyndigheten (2005) framgår att det är omöjligt att få en sund 

samhällsutveckling utan en god folkhälsa. Höga sjuktal och frånvarande av fysisk och 

psykisk hälsa, sociala och könsrelaterade skillnader i hälsa är ett hot mot en hållbar 

utveckling. Hälsan påverkas av ekosystemet, levnadsvillkor, levnadsvanor och sociala 

faktorer. I Förenta Nationernas senaste agenda (2016) återfinns ett av målen som 

handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande i alla åldrar. Detta 

mål handlar även om att främja psykisk hälsa. Agendan syftar till att balansera de tre 

dimensionerna som är en förutsättning för hållbar utveckling. Dessa tre är den sociala, 

den ekonomiska och den miljömässiga dimensionen som ska tillfredsställa dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers behov. Alla tre dimensioner har lika 

värde och är beroende av varandra. 

 

Övergången från ungdom till vuxen 
Övergången från att vara ungdom till att bli vuxen är påfrestande. Unga förväntas ta mer 

ansvar och agera som vuxna människor även om alla utvecklas olika, de är i en kritisk 

period av emotionell och social utveckling. Att gå från att vara barn till vuxen är en stor 

omställning i livet. Det sker sociala och kroppsliga förändringar, samt förväntningar om 

hur det är att bli vuxen. Sociala grupper, familjeliv och skolan är viktiga komponenter i 

denna utveckling. I samhället finns normer som innebär förväntningar på människans 

beteende i den sociala samvaron. Sker utvecklingen avvikande från normen kan den 

unga få efterföljande emotionella- och beteendemässiga problem. Utanförskap och 

rädsla för att inte bli socialt accepterad är också en viktig faktor som kan leda till 

problem för personen (WHO 2014). Att gå igenom denna förändring är något de flesta 

erfar. Humörförändringar, trotsigt beteende, minskade intressen och brist på glädje kan 

uppfattas som “vanligt tonårsbeteende”, men kan också vara varningssignaler för 

depression (Midgley et al. 2015). De flesta studier är gjorda på vuxna även om 

symtomen kan skilja i sjukdomsförloppet. Ett exempel är att ilska och aggressivitet är 

vanligt hos unga med depression, men det återfinns inte i kriterierna för depression 

(McCann, Lubman & Clark 2012). Enligt WHO (2014) börjar psykisk ohälsa ofta när 

personen är ung. Uteblir adekvat behandling får det konsekvenser i vuxenlivet och 

belastningen i sjukvården blir tyngre. Tidiga och relevanta interventioner är viktiga. 

Unga vuxna är framtiden, men även viktiga för nutiden, de är tillgångar och resurser i 

samhället och deras hälsa måste prioriteras då de är en särskilt utsatt grupp på många 

plan. Deras snabbt växande fysiska, intellektuella och känslomässiga utveckling gör 

dem sårbara. Även om forskningen går framåt måste den sättas i handling och specifika 

interventioner för ungdomar är nödvändiga. 
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Att vårda unga vuxna med egentlig depression 
I hälso- och lägesrapporten (2006) beskrivs ansvarsfördelningen mellan primärvården 

och psykiatrin. Det framgår att primärvårdens uppdrag gentemot psykiatrin inte är helt 

tydlig och samverkan mellan primärvården och psykiatrin är inte optimal. 

Socialstyrelsen (2007) menar att det finns brister i ansvarsfördelningen vad gäller vård 

av unga vuxna. Det råder brist på kompetens i primärvården och det saknas tydliga 

riktlinjer att förhålla sig till. Andelen unga vuxna som vårdas på sjukhus för depression 

har fördubblats sedan 1990-talet vilket talar för en allmän försämring av ungas psykiska 

ohälsa i samhället. Det är ett fåtal individer som vårdas inom slutenvården i landet. De 

flesta får vård via primärvården och ett mörkertal av människor söker inte någon vård 

alls. 

Att vårda innebär att stärka hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt lindra lidande. 

De flesta känner en mellanmänsklig kärlek och godhet för andra människor vilket gör 

att det uppstår ett medlidande hos personen vid synen av att en annan människa lider, 

därmed föds viljan att vårda (Eriksson, 1994, s.6). Sjuksköterskor som vårdar unga 

personer med depression bör ta hänsyn till hela människan och arbeta utifrån ett 

patientperspektiv där vårdaren utgår ifrån personens upplevelser och erfarenheter. Det 

är viktigt att förstå hur hälsa, lidande och sjukdom påverkar patienten i sitt 

livssammanhang. Livsvärld representerar det sätt vi ser på världen och hur vi förstår oss 

själva, det utgörs av tidigare upplevelser och erfarenheter. Hur var och en erfar världen 

är högst individuellt (Dahlberg & Segesten, 2010, ss.126-129). I en studie av Midgley et 

al. (2015) beskriver de unga personerna att de upplever att ingen förstår dem eller vad 

de går igenom. Det är viktigt beakta den subjektiva upplevelsen av depressionen. 

Sjuksköterskan bör utgå från patientens upplevelse för att kunna stödja personen på 

bästa sätt i vårdandet. Stödet beträffar främjandet av hälsa, lindrande av lidande samt 

stötta individen att känna välbefinnande i tillvaron. 

Som sjuksköterska är det viktigt att lägga sin förförståelse åt sidan i mötet med 

patienten och vara öppen och följsam. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 192-194) 

menar att sjuksköterskan i ett vårdande möte tar ansvar för interaktionen och hur mötet 

utvecklar sig. Både genom att dela med sig av sin kompetens men även genom att göra 

patienten delaktig i det som äger rum. Patienten är expert på själv, vilket kräver att 

gränserna för beröring och integritet ska respekteras. 

 

När sjuksköterskan inkludera hela patientens perspektiv är de närståendes roll en viktig 

del. En närstående är den person som utpekas av patienten och som själv accepterar att 

vara närstående. Det kan vara till exempel en förälder, en partner, en släkting eller ett 

syskon (Dahlberg & Segesten, 2010, s.119). I en studie av Martinez-Hernáez et al. 

(2014) framkommer vikten av de närståendes del i tillfrisknandet hos patienten. Det 

fanns en skillnad mellan männen och kvinnorna i hur de tog hjälp av sina närstående. 

För kvinnorna var det viktigt att kunna prata med sin familj eller närmaste vänkrets och 

på detta sätt få hjälp att analysera och problematisera sina upplevelser. Männen hade 

helt andra strategier, de ville hitta på aktiviteter med sina vänner för att härda ut 

problemen och lindra lidandet. Att dra sig tillbaka från omvärlden kan skapa ett större 

lidande och leder till ensamhet och isolation. 

 

Att drabbas av psykisk ohälsa som ung människa är livsomvälvande. För att hjälpa dem 

behövs kunskap hos sjukvården och sjuksköterskan har en viktig roll att ge dem 
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förutsättningar att återfå sin hälsa. Hälsa är dock ett komplext begrepp som ofta tolkas 

på olika sätt. WHO:s definition av hälsa lyder “Hälsa är ett tillstånd av fullständig 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Definitionen är från 1948 och har ännu inte 

förnyats (WHO 2003). Svensk sjuksköterskeförening (2016) belyser att i ett holistiskt 

hälsoperspektiv ges möjlighet till personen att själv avgöra vad hälsa betyder. Hälsa och 

välbefinnande är en subjektiv känsla och kan inte avgöras av någon annan än personen 

själv. Därför är det viktigt att förstå unga vuxnas egen upplevelse av depression. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Depression kan drabba vem som helst, när som helst i livet och behöver inte utlösas av 

någon extrem händelse. Symtombilden berör hela människan och påverkar samtliga 

dimensioner. Upplevelsen av att leva med sjukdomen är individuell och påverkar 

individens upplevelser och erfarenheter av världen. Forskning visar på att depression 

blivit allt vanligare bland unga vuxna, därmed ställs högre krav på vården. Det är inte 

endast sjuksköterskan som är i kontakt med den unga vuxna utan även andra 

yrkeskategorier. Det är därför väsentligt att sjukvårdens och vårdarnas kunskap förnyas 

i takt med depressionens tilltagande utveckling för att kunna möta varje patient där de 

befinner sig och ha förståelse för den enskilde patienten. Det är betydelsefullt att öka 

kunskapen hos allmänheten för att upptäcka depressionen i tid då psykisk ohälsa ofta 

börjar i ung ålder. Blir den unge sämre i sin sjukdom kan det leda till ytterligare besvär 

senare i livet eller värsta fall självmord.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa unga vuxnas upplevelse av att leva med depression. 

 

METOD 

Studien är en litteraturstudie som utgår utifrån Axelssons modell (2012, ss.203-220) och 

som baserades på sex kvalitativa artiklar samt fyra kvantitativa artiklar. 

 

Datainsamling 
Först undersöktes utbudet av material samt tillgängligheten genom en så kallad 

pilotsökning, som enligt Axelsson är ett sätt att granska utbudet av vetenskapliga 

publikationer inom det område som är avsett att undersöka samt för att underlätta 

precisering av sökningen (Axelsson 2012, ss.208-209). Sökningen gav 6447 träffar som 

gav en överblick på mängden forskning som fanns. För att precisera sökningen och få 

fram artiklar som besvarade syftet sökte vi på ord som “young adult” och “experience”. 

För att se om det fanns skillnader i könen hos kvinnor och män användes sökordet 

”gender”. Dessa ord kombinerades på olika sätt för att avgränsa sökningen (se Bilaga 

1). Databaserna som användes var Cinahl och Medline som enligt Axelsson (2012, 

s.208) är relevanta för forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap. För att avgränsa 

området ytterligare kombinerades relevanta sökord med fokus på syftet vilket gav 162 

träffar. 48 abstrakt lästes sedan igenom där merparten valdes bort då de inte hade rätt 
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fokus. Återstod gjorde tio artiklar som besvarade syftet och utgör grunden för resultatet 

(se Bilaga 1). 

 

Inklusionskriterier för sökningen var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2006-

2016 för att täcka aktuell forskning, med en tillgänglig abstrakt, vara peer reviewed, 

skrivna på engelska eller svenska samt att deltagarna skulle vara mellan 18-24 år gamla. 

Artiklarna skulle fokusera på patientens upplevelse och besvara studiens syfte. 

Exklusionskriterier var artiklar baserade på vårdares eller närståendes perspektiv. 

 

Dataanalys 
Först lästes artiklarna igenom av oss båda och diskuterades. Därefter gjordes en 

sammanställning över artiklarnas syfte, metod och urval. Detta underlättar upptäckten 

av motsägelser samt skillnader i studiernas metodologi. För att skapa en grundstruktur 

för resultatet användes huvudkategorier. Genom att ha en meningsfull struktur bevaras 

också trovärdigheten i de slutsatser som presenteras. Med anledning av detta, staplades 

fynden upp i en mall som presenterade författare, år, land, syfte, metod, urval och 

resultat (se Bilaga 2).  Nästa steg blev att gå igenom resultatdelen och markera med 

färgpennor för att lättare få en överblick av materialet. Därefter sammanfattades data 

som skulle vara med i studien och sorterades in i huvudkategorierna som tagits fram. 

För att åstadkomma ytterligare struktur delades även resultatet upp i subkategorier 

(Axelsson 2012, s.212). 

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i tre olika kategorier med subkategorier, se Tabell 1.  

 

Tabell 1. 

 

 

Kontroll över sin livssituation 

 

Att inte vilja söka hjälp 
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En del unga vuxna tycker sig vara “normalt deprimerade” och anser att de inte har något 

behov av professionell hjälp. De menar att denna hjälp ska finnas till för situationer som 

är mer allvarliga än deras egen situation. Dock tycker de unga att det är väldigt viktigt 

med stöd från familj och vänner. De har stor tillit till sin egen förmåga att bli friska. 

Detta kan få konsekvenser i det dagliga livet som till exempel svårigheter i skolan och i 

den sociala samvaron. De anser att de borde vänta och se om symtomen går över. De 

unga använder sig av andra metoder för att hantera sin situation som att gå ut med 

vänner, lyssna på musik, dansa, skratta och gråta för att undkomma sina problem. Att ha 

kommit till insikten om att lida av en depression upplevs vara nog för att kunna 

tillfriskna. De anser även att söka professionell hjälp är en förlust av den egna 

autonomin och kontroll över sitt liv. Ens problem är ens egna och det är för personligt 

för att diskutera med främlingar (Martinez-Hernáez et al. 2014). Att vara ung vuxen är 

en stressfull period och när depressiva symtom uppenbarar sig, anser de att symtomen 

är normala då de har mycket i skolan, på jobbet och i privatlivet. Detta innebär en 

förminskning av problemet. I en studie på ett universitet i USA där 104 studenter deltog 

var det 66 % av deltagarna som förminskade sina problem och ansåg att dessa var 

vanliga symtom som inte behövde behandlas (Czyz et al. 2013). Att dra sig tillbaka från 

sina vänner och familj är vanligt hos unga vuxna i det tidiga sjukdomsförloppet. För 

vissa handlar isoleringen om att försöka klara av symtomen från sjukdomen och försöka 

förstå vad som händer. Flertalet unga förstod inte att detta kunde vara tecken på 

depression utan antog att det var en fas i livet (Meadus 2007). 

 

Att inte våga söka hjälp 
Ett mycket vanligt problem hos de unga vuxna som inte söker professionell hjälp är 

fruktan av att få en stämpel som psykiskt sjuk. Det finns en rädsla för vad andra ska 

tycka men även en oro och en skamkänsla över att inte kunna bli frisk av sig själv. Oron 

kring att det sociala livet ska påverkas, såsom att jobbmöjligheter ska riskeras, är ett 

problem för de unga som gör att de undviker att söka hjälp (Martinez-Hernáez et al. 

2014). I en studie av Yap, Reavley och Jorm (2013) beskrivs olika dimensioner av 

stigma. Offentligt stigma som syftar till hur personen tror att allmänheten inte 

accepterar en socialt är den vanligaste. Psykisk ohälsa ses hos många som en svaghet 

och inte som en sjukdom. I studien framkom det att endast 10 % skulle söka psykiatrisk 

proffessionell hjälp. Detta leder till att personen med psykisk ohälsa inte får den hjälp 

som de behöver.  

 

Det finns en skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till att söka professionell 

hjälp. Män söker inte hjälp i samma utsträckning som kvinnor gör. Detta beror på några 

olika faktorer. De vill inte visa sig svaga, de ska vara maskulina, starka och orubbliga. 

Att diagnostiseras med depression och få behandling för sin sjukdom är ett 

misslyckande och tyder på svaghet. Vissa män uppgav att de har sökt professionell 

hjälp, men rädslan av att någon skulle få reda på det var så stor att de valde att avsluta 

behandlingen (Tang et al. 2014). Männen i studien uppgav att vid uppvisande av 

svaghet i en grupp kan man ofta bli den som blir försummad. I en studie av Czyz et al. 

(2013) var det vanligare att kvinnor inte sökte hjälp på grund av tidsbrist, 33 % av 

kvinnorna i studien uppgav det som en orsak till varför de inte sökte hjälp. Det 

framkommer i tidigare studier att kvinnor känner mer ångest vid påfrestande situationer 

och de har lägre upplevd självförmåga, detta kan förklara varför de upplever tidsbrist 

som en anledning att inte söka professionell hjälp. 
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I en kvantitativ studie av Yap, Reavley och Jorm (2012) framgår det att unga personer 

med psykisk ohälsa har mer positiva attityder till droger och alkohol. Detta används 

ibland som “självmedicinering” för att dämpa symtomen den unga har istället för att 

söka hjälp. Även om 75 % av deltagarna i studien förstod skadan alkohol och droger 

kan göra var det tre undergrupper som hade en mer positiv åsikt om substanserna, dessa 

var män, unga vuxna och personer med psykisk ohälsa. Det visar sig att unga vuxna är 

mindre benägna att tro att de är skadligt att ta några drinkar för att slappna av. 

 

Många unga vuxna känner tvivel när det kommer till att medicineras för depressionen. 

De anser att det gör sjukdomen mer verklig samt att stigmat blir värre vid medicinering 

(Bluhm et al. 2014). Andra tyckte att medicinering bara var en snabb lösning som inte 

löser de verkliga problemen utan bara är en tillfällig utväg (Tang et al. 2014). Att känna 

sig för ung för att ta mediciner var en annan anledning till att inte vilja ha medicinsk 

hjälp. Rädslan för biverkningar samt att medicineringen ska förändra personligheten 

gjorde att en del inte vill ha läkemedel, dock visade det sig att utgången ändå var positiv 

för de flesta (Bluhm et al. 2014). I studien av Bradley, McGrath, Brannen och Bagnell 

(2010) uppgav 48 % att de vägrar att behandlas med antidepressiv medicin på grund av 

de biverkningar som kan förekomma, även här fanns det en skillnad mellan könen. 

Kvinnorna ville inte ha antidepressivt läkemedel på grund av biverkningar i form av 

viktuppgång, de upplevde en stor press om att tjejer ska vara smala. Männen var rädda 

för biverkningar i form av impotens. Sexuell erfarenhet är lika med högre social status 

för männen och att inte kunna prestera drar ner deras manlighet.  

 

Betydelsen av god vård 

Kommunikation, empati och förståelse 
McCann och Lubman menar att de unga vuxna känner sig generade och rädda att mötas 

av negativitet när de söker sig till sjukvården. För dem var det viktigt att vårdaren inte 

var dömande. En bra vårdare skulle förstå den ungas känslor och framför allt var det 

viktigt att få känna sig ”normal”. Det var så viktigt för dem att framstå som normala att 

de förminskade sina symtom för sig själva och för andra. Vissa undvek att berätta 

sanningen om saker de hade gjort för att inte bli stämplade som galna. Det fanns det 

även en rädsla hos personerna att vårdaren skulle anse att de överdrev sina känslor och 

inte tog dem på allvar (McCann & Lubman 2012). En viktig faktor i bemötandet var 

vårdarens förmåga att visa empati. Att vara öppen, lyhörd och visa att hen också upplevt 

ensamhet och sorg. De unga vuxna vill inte bli definierade av sin depression, sjukdomen 

är inte en del av deras identitet. Att möta en vårdare som var förstående och antydde att 

det inte var något konstigt att patienten kände som hen gjorde ökade förtroendet för 

vårdaren. Detta i sin tur fick positiva effekter som exempelvis att patienten accepterade 

förslag till behandlingar som föreslogs samt att denne sökte sig tillbaka till vården 

(Wisdom, Clarke & Green 2006). 

 

McCann och Lubman (2012) uppger att de unga vuxna har ett förtroende för 

skolsköterskan vilket är en stor resurs. Skolsköterskan finns nära till hands och kan 

engagera sig i de ungas problem betydligt lättare än andra vårdinstanser. Meadus (2007) 

belyser två viktiga egenskaper som de unga upplever som betydelsefulla hos vårdare. 

Ena egenskapen är att vårdaren verkligen lyssnar på dem och den andra är att vårdaren 
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är pålitlig för de unga vill känna att de kan lita på sin vårdare. Förutom att vara stöd för 

den unga stödjer skolsköterskan även de närstående och kan dela med sig av sin 

kunskap kring sjukdomen (Meadus 2007). McCann och Lubman belyser att unga vuxna 

som inte längre går i skolan finner det svårt att hitta rätt hjälp och de uppgav att de inte 

vet vart de ska vända sig. Dessa personer väljer ofta istället att anförtro sig till en 

närstående (McCann & Lubman 2012). 

 

De unga tyckte det var essentiellt att de fick en kontakt med vårdaren och att 

kommunikationen funkade bra och att fokus låg på patientens välmående (Wisdom, 

Clarke & Green 2006). Unga vuxna beskrev betydelsen av att de hade kontroll över sina 

symtom och behandlingarna. Genom att ha en god relation till vårdarna kunde de lättare 

uppnå detta ansåg de (Bluhm, Covin, Chow, Wrath & Osuch 2014). Majoriteten av de 

unga vuxna uppgav att de föredrar samtalsterapi framför antidepressiv medicin, 94,9% 

av kvinnorna och 92% av männen i studien av Bradley, McGrath, Brannen och Bagnell 

(2010) väljer samtalsterapi i första hand. Att få stöd från vårdpersonal och närstående 

var mycket viktigt för dem som genomgår samtalsterapi eller medicinering. Unga vuxna 

vill ha vård som är personlig och utgår från deras behov, snarare än att bara få ett recept 

på någon medicin (Bluhm et al. 2014). En annan viktig faktor var att vårdaren ska 

anpassa sig efter personen, vilket betyder att vårdaren visar respekt, den unga ska känna 

sig värdefull och vårdaren ska vara stöttande i tillfrisknandet av den unga (McCann & 

Lubman 2012). 

Betydelsen av närståendes stöd 

Att undvika isolering 
En del personer drar sig tillbaka, de orkar inte träffa familj och vänner. De förmår sig 

inte att upprätthålla sin vardag och rädslan för att vännerna ska se den psykiska 

sjukdomen är stor. Dessa personer isolerar sig och vill inte delta i vardagsaktiviteter. 

(McCann, Lubman & Clark 2012).  Den närmaste vänkretsen är väsentlig, de flesta 

unga upplever att de får stöd från sina vänner. Dock upplever vissa att deras bredare 

kontaktnät ändrats, vilket kan ha kommit till följd av tillbakadragenhet som många med 

depression ofta genomgår. De närståendes roll är extra viktig när individen isolerar sig. 

En deltagare i studien berättade att hon inte vill tala om för sin umgängeskrets om 

sjukdomen, hon trodde inte att någon skulle förstå henne och drog sig tillbaka från 

omvärlden, betydelsen av att ha sin familj där var då ovärderlig. De som inte trodde att 

deras familjer skulle förstå dem isolerade sig även från familjen, de sökte då stöd hos 

andra personer som gått igenom liknande problem för att undvika att bli ensamma 

(Bluhm et al. 2014). 

 

Att komma till insikt   
När insikten infinner sig att det handlar om mer än en fas i livet behöver unga vuxna 

stöd från de närstående. Då upplevs närvaron av närstående som betydelsefull för 

tillfrisknandet. Att söka hjälp själv är energikrävande och det är betydelsefullt att ha en 

person som hjälper den unga i sin livssituation. Många uppgav att deras föräldrar var 

otroligt viktiga i deras liv under sjukdomsperioden. Även partners och vänner som fanns 

där som kunde lyssna och som de unga kunde lita på var viktigt för att klara av 

situationen. Att få hjälp att komma ur förnekande fasen och inse att det är en sjukdom 

var något som dem ofta fick hjälp av sina närstående med. Stöd från familj och vänner 

är väldigt viktigt för unga vuxna med depression. Att få en diagnos kan vara skönt både 
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för den drabbade och dennes närstående. Att närstående får mer information om 

sjukdomen kan öka förståelsen för de unga och deras välbefinnande. En deltagare 

berättade hur hennes pojkvän ringde henne varje morgon för att väcka henne så att hon 

skulle göra sig iordning och ta sig till skolan. Det uppskattades då hon inte alltid hade 

kraft att ta sig till skolan varje morgon men pojkvännens samtal gav henne motivation 

och styrka till att göra det. En annan deltagare beskrev att mamman var intresserad av 

att veta allt om sjukdomen och det var hon som såg till att hela familjen blev 

uppdaterade med det senaste kring sjukdomen (Meadus 2007). 
 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I denna litteraturstudies bygger resultatet på kvatitativa och kvalitativa artiklar vilket är 

en fördel då vissa områden kan vara sparsamt utforskade men också för att kunna 

studera problemet ur olika perspektiv för en mer sanningsenlig bild av verkligheten 

(Axelsson 2012, s. 204). Den bästa metod studien skulle kunna utföras på för att besvara 

syftet är med hjälp av intervjuer. Med anledning av att arbetet ska göras under en kort 

tid och kunskapen om denna metod brister så uteslöts detta tillvägagångssätt. Dock är 

nuvarande metod näst lämplig för studiens syfte. Andra lämpliga metoder är att studera 

bloggar och forum men dessa valdes också bort då författarna ansåg att denna metod 

skulle falla utanför tidsramen. Eftersom denna patientgrupp är sårbar och ämnet är 

känsligt krävs det att författarna har en särskild kunskap eftersom deltagarna kan 

utsättas för skada om intervjuerna sker på felaktigt sätt (World Medical Association 

2008). Ett gemensamt intresse var att genomföra intervjuer. Dock övergår vi i ett etiskt 

dilemma då det inte kan garanteras att deltagarnas psykiska hälsa inte påverkas.  

 

Det är problematiskt att hitta studier som gjorts på unga vuxna med depression i åldern 

18-24 år, som just tagit klivet in i vuxenlivet. Dock finns det mycket forskning kring 

barn och vuxna. Möjligtvis kan det bero på att ungdomars psykiska ohälsa är svårare att 

bedöma då de är i en period av ständig utveckling och förändring fysiskt, psykiskt och 

emotionellt. En begränsning som gjordes vid litteratursökningen var att endast material 

med en tillgänglig abstrakt ska visas. Detta har både sina för- och nackdelar enligt 

Axelsson. Fördelen är att litteratursökningen blir enklare då relevanta artiklar 

identifieras och irrelevanta artiklar kan sållas bort. Nackdelen är att många studier inom 

kvalitativ forskning inte har någon abstrakt vilket generar i en minskning av antalet 

träffar vid sökandet av artiklar med tillgänglig abstrakt (Axelsson 2012, s.210). 

Ytterligare en avgränsning är att språkvalet är begränsat till engelska och svenska som 

är de språken som vi behärskar i tal och skrift. Dock upplevdes inte detta som ett 

problem då stor del av forskning presenteras på engelska. Övervägande antal artiklar 

söktes fram i Cinahl som är den databas vi är mest bekanta med. Även Medline 

användes för att öka chansen att hitta artiklar som inte finns i Cinahl. Sökorden 

formulerades för att svara an på syftet och kombinerades på olika sätt för att finna 

potentiella artiklar. Axelsson (2012, s.209) menar att genom att använda alla tänkbara 

kombinationer av sökord säkerställer författaren att inga artiklar försummas. 

 

Artiklarna som ingår i denna litteraturstudie är från Usa, Kanada, Australien och 

Spanien. Resultatet som framkom i artiklarna kan vara aktuellt även i Sverige då 
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standarden som rör hälsa och ohälsa liknar vår samt att det finns många likheter i fråga 

om kulturen. Om artiklarna hade varit från exempelvis Asien eller mellanöstern hade 

resultatet troligtvis inte kunnat tillämpas i Sverige till följd av kulturen som skiljer åt 

samt avsaknad av yttrande- och tryckfrihet som existerar i många länder i denna del av 

världen. Således ger inte studien en världsomfattande bild av hur de unga vuxna 

upplever att leva med depression vilket kan vara ett problem att belysa i vidare studier. 

 

Resultatdiskussion 
Förekomsten av psykisk ohälsa hos unga blir allt vanligare. Trots detta finns det en 

underliggande negativ ton som förknippas med psykisk ohälsa i samhället. Det behövs 

mer kunskap inom vården och i samhället för att unga personer ska våga ta tag i sin 

situation. En respektfull och god vård är viktigt men problemet ligger utanför detta, ett 

återkommande ämne i alla studier är rädslan för stigmatisering. Den rädslan är en orsak 

till att många inte söker hjälp. Vid utebliven behandling ökar risken för successiv 

försämring av sjukdomen och ytterligare funktionsnedsättningar i livet samt att 

personen kan bli långvarigt sjuk eller insjukna igen (Socialstyrelsen 2015). Eftersom 

många inte söker vård självmant är uppsökande arbete aktuellt. Genom att besöka 

skolor och arbetsplatser och förmedla information till allmänheten och ändra den 

negativa föreställningen samhället har om psykisk ohälsa kan det resultera i att fler 

söker hjälp. Resultatet visar att unga vuxna inte är rädda för vården utan för att bli 

dömda av omgivningen och inte passa in i samhället. Det blir betydelsefullt att 

sjuksköterskan arbetar med att stärka den ungas tro på sig själv och sin självbild. Att ge 

den unga verktyg och styrka att stå upp för sig utan att lägga fokus på vad andra tycker. 

 

Stigmatisering håller tillbaka unga som lider av depression från att prata om sjukdomen 

samt att söka proffessionell hjälp. Att få en sjukdom som inte är synlig upplever unga 

personer som problematiskt, de vill hellre få en diagnos som kan ses på ett blodprov 

eller annat fysiskt test på grund av att det är mer accepterat av samhället. I en studie av 

Bennett, Coggan och Adams (2003) framkommer det att unga personer letar efter 

fysiska anledningar till att de mår dåligt, då det upplevs att fysisk sjukdom inte är 

kopplat till ett personligt ansvar. Depression ses ofta som ett sinnestillstånd vilket leder 

till att personerna erfar det som en förlust att inte kunna hantera sin situation själva. Mer 

information och utbildning om psykisk ohälsa behövs för att kunna ge unga vuxna 

snabbare hjälp, avdramatisera stigmat och hjälpa dem att komma till insikt. För att nå ut 

till unga vuxna kan skolsköterskan, barn- och ungdomsmottagningar och skolkuratorer 

spela en viktig roll. Det är dem som finns nära tillhands och tillgängliga för unga 

personer. Tidiga interventioner kan förebygga att unga personer försämras i 

depressionen som i värsta fall kan leda till ödesdigra konsekvenser som självmord. 

Resultatet visade att stigmat av depression gjorde att unga vuxna var rädda för hur deras 

framtid skulle se ut. Jobbmöjligheter skulle försvåras i framtiden om de fick diagnosen 

depression. Bennett, Coggan och Adams (2003) menar att unga är rädda för att 

sjukdomen ska komma att förfölja dem i framtiden. Det fanns en önskan som framkom 

av deltagarna i studien att i framtiden skulle psykiska sjukdomar bli mer accepterat och 

att allmänheten godtog det som en vedertagen sjukdom. Det som är intressant är att 

studien gjord av Bennett, Coggan och Adams är från 2003 och i jämförelse med vad 

resultatet visade har inte stigmatiseringen av psykisk ohälsa minskat på dessa år. Detta 

ger ytterligare en indikation om vikten av information och utbildning hos allmänheten. 
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Bemötandet från vårdpersonalen är en viktig faktor för de unga som skulle söka hjälp 

och för att de skulle känna sig nöjda med vården. Många av studierna i resultatet tog 

upp vikten av att vårdaren skulle visa respekt, vara öppen och att fokus låg på patientens 

välmående. Hansson, Jormfeldt, Svedberg och Svensson (2013) belyser vårdarnas 

attityder inom psykiatrin gentemot patienter med psykisk ohälsa. Det framkommer att 

det finns en negativ syn på människor med psykiska sjukdomar, vilket påverkar 

patientens behandling samt inverkar på utvecklingen och genomförandet av vården. Det 

handlar om attityder hos vårdaren som till exempel att de ser patienten som mindre 

pålitlig och mindre kapabel till att få och/eller behålla ett jobb. Om sådana negativa 

föreställningar finns hos vårdaren återspeglas det i rehabiliteringen och behandlingen av 

patienten. Det leder till att patienten känner sig pessimistisk och hopplös. Som vårdare 

måste de egna förutfattade meningarna läggas åt sidan annars kan konsekvensen bli att 

vården inte längre blir vårdande. Dahlberg och Segesten (2010, ss.212-213) skriver att 

ett vårdlidande uppstår många gånger när vårdaren handlar omedvetet på grund av 

bristande kunskap eller avsaknad av reflektion. Det är vårdarens ansvar att förhindra 

vårdlidande och vårdaren behöver analysera sig själv för att inte lägga över sina egna 

föreställningar på patienten.   

 

Hållbarhetsutveckling 
Under ungdomsåren formas människors levnadsvanor, dessa vanor har stor betydelse 

för hälsan under hela livet. Alkohol-, narkotika- och tobaksbruk förknippas ofta med 

depression och ångestsymtom. Unga människor är dem som konsumerar mest alkohol i 

vårt samhälle. Idag vet vi att alkohol har inverkan på den psykiska hälsan. Depression 

och ångestsjukdomar är vanligt bland människor med hög alkoholkonsumtion. Dock är 

det oklart om alkoholproblemen leder till psykisk ohälsa eller psykisk ohälsa förorsakar 

alkoholkonsumtionen. Alkoholproblem blir en ond cirkel då personen använder alkohol 

för att minska sina symtom. Det är även en stor riskfaktor för en av de största globala 

sjukdomsbördorna som är rökning (Socialstyrelsen 2009). I resultatet framgår att unga 

vuxna med psykisk ohälsa använder droger och alkohol som en form av 

självmedicinering istället för att söka hjälp. Unga vuxna inser inte att alkohol även i 

mindre mängder har en skadlig påverkan. En felkälla i metoden i studien av Yap, 

Reavley och Jorm (2012) anses vara osäkerheter kring hur sanningsenligt deltagarna har 

svarat på frågorna kring substansberoende och om det speglar deras beteende kring 

användning av droger. Dock ansågs studien tillförlitlig då information från 

Socialstyrelsen styrker resultatet.    

 

Samtidigt visar statistik att alkoholkonsumtionen och narkotikabruk har gått ned bland 

unga de senaste åren. Vad det beror på är inte helt klart, men det kan grunda sig i ökade 

insatser av samhället med till exempel strängare ålderskontroller vid köp av alkohol 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2015). Den digitala 

utvecklingen är en faktor som kan ha betydelse då unga umgås på andra sätt genom 

datorspel och social medier. Enligt Socialstyrelsen är det nödvändigt att fortsätta jobba 

för ungas hälsa och ständigt tänka förebyggande åtgärder för att förhindra alkohol, 

narkotika- och tobakskonsumtionen är essentiellt. Sådana insatser får positiva 

konsekvenser som i längden leder till minskade sjukskrivningar, mindre belastning på 

vården samt förbättrad folkhälsa (Socialstyrelsen 2009). 
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SLUTSATSER 

Syftet med studien var att belysa unga vuxnas upplevelse av att leva med depression. 

Resultatet påvisar att unga vuxna är rädda för att bli stigmatiserade vid erkännande av 

sin sjukdom vilket är en vanlig orsak till att dem inte söker vård för sin depression. 

Studier visar att öppenhet och lyhördhet är två viktiga egenskaper i mötet med 

patienten. Det stärker förtroendet för vårdaren som således får positiva effekter som att 

patienten accepterar föreslagen behandling och chansen ökar för att patienten ska 

återkomma till vården. Vid behandling av sjukdomen föredrog de flesta kvinnor och 

män samtalsterapi före läkemedel då de fasade för läkemedelsbiverkningarna. Känslan 

av att vilja vara ensam är ett vanligt symtom. Unga vuxna isolerar sig från familj och 

vänner för att förstå vad som händer. Detta brukar ske tidigt i sjukdomsfasen. När den 

unga kommit till instinkt upplevs stöd från omgivningen betydelsefullt. 
 

Kliniska implikationer 

 Vårdare bör visa empati och öppenhet i mötet med patienten då det underlättar 

för personen att samtala om sina symtom och känslor utan att känna sig dum. 

 Informera patienten kring behandling av sin sjukdom då många känner oro inför 

att medicineras. Även lyssna till patientens synpunkter kring behandlingen. 

 Inkludera närstående i vårdandet då de upplevs som ett stöd för den unga.  

 Arbeta uppsökande, då många inte söker hjälp själva.  
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