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Sammanfattning    
Depression är ett förändrat känslomässigt tillstånd som bland annat ger symtom som 
orkeslöshet, trötthet, ilska och ledsenhet. Forskning pågår om vad som orsakar 
depression. Teorierna är många, men en förklarar depression som en brist på 
monoaminer. För att förhindra en försening i den konstruktiva utvecklingen som råder 
under ungdomstiden är det viktigt att behandling sätts in i tid. Vanligaste behandlingen 
är farmaka samt psykoterapi. Ungdomar genomgår känslomässiga och fysiska 
förändringar under adolescensen. Det kan orsaka att en depression går sjuksköterskan 
förbi. Syftet är att beskriva ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att ha en 
depression och därmed skapa större kunskap och förståelse i vårdandet.  

 
Metoden är en litteraturbaserad studie baserad på sex vetenskapliga artiklar där 
databaserna Cinahl, PsykINFO, Blackwell Synergy, Academic Search Elite, Medline 
och PubMed använts. Efter analysen som bestod av granskning och kodning av 
artiklarna, bildades teman som sedan sammanställdes vilket ledde till en ny beskrivning 
av fenomenet. Från de sex artiklarna framkom nu ett resultat som presenteras i sex 
teman: Upplevelse av att inte känna igen sig själv, att känna sig trött och orkeslös, 
upplevelser av ensamhet, att pendla mellan hopp och hopplöshet, att känna ett behov av 
trygghet och stöd av närstående och att bli bemött som en egen individ. 
 
Diskussionen delas upp i två delar där diskuteras uppsatsens metod och resultat. I 
metoddiskussionen värderas artiklarna och tillvägagångssättets positiva och negativa 
aspekter beskrivs. I resultatdiskussionen jämförs resultatet med annan forskning samt 
kopplas till vårdvetenskap. Sjuksköterskans uppgifter i vårdarbetet påtalas, vilket är att 
bemöta den sjuke med värdighet, respekt och lyhördhet för den enskildes behov och 
önskningar. 
 

 
Nyckelord: Depression, ungdomar, upplevelser 
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INLEDNING 

Depression är en sjukdom som en person kan lida av i det tysta. Att söka hjälp eller att 
beskriva sina inre känslor för någon kan kännas mycket besvärande. Kanske är det så att 
det svåraste är att förstå att det rör sig om en sjukdom. Depression och upplevelser av 
sjukdomen bland vuxna känns som ett mer utforskat ämne än vad ungdomars 
upplevelser av sjukdomen gör. Därför känns det extra viktigt att beröra det. Olsson 
(2004) menar att var tjugonde tonåring har en depression, vilket innebär att det 
statistiskt sett är cirka en i varje klass som lider av en egentlig depression. Det stämmer 
väl överens med det World Health Organisation (2005) påtalar, att det är cirka 4 % av 
12-17 åringar som lider av depression. De flesta av fallen blir troligtvis aldrig upptäckta, 
då nedstämdhet, irritation, trötthet och otålighet räknas som normalt hos en ungdom 
(Olsson, 2004). Anledningen till att vi är intresserade av depression hos ungdomar, är 
just att det är så svårt att förstå att det rör sig om en depression. Som sjuksköterska 
kommer vi träffa dessa ungdomar i vården och att då kunna ge adekvat hjälp är viktigt. 
Det faktum att vi själva har barn som kommer att växa upp och bli ungdomar, gör också 
att ämnet intresserar oss. 
 
 
BAKGRUND 

Vad är depression 
Depression är ett förändrat känslomässigt tillstånd. Depression är en psykiatrisk 
sjukdom och ska behandlas därefter, att känna sig nere eller deppig ett tag är inte det 
samma som att få diagnosen depression (Gillberg & Hellgren, 2002). Depression har 
olika symtom, som beskrivs nedan. Depression kan också ha olika orsaker och 
behandlingar, som även de berörs senare i bakgrunden. Enligt WHO (2005) lider cirka 2 
miljoner unga i Europa av psykiska sjukdomar och flertalet av dem får ingen vård eller 
behandling. Depression relaterad till självmord är den tredje största orsaken till dödsfall 
hos unga människor. Vi har valt att inrikta oss på egentlig depression som vi i texten 
bara kommer att benämna som depression. Vi har även valt att benämna unga vuxna 
som ungdomar i texten. 
 
 

Adolescensen  
Adolescensen inträffar vid 11-12 års ålder hos flickor och hos pojkar vid 12-13 års 
ålder, och pågår upp till 18-20 år (Gillberg & Hellgren, 2002). Den avser den 
psykologiska mognaden medan puberteten avser den biologiska mognaden. Puberteten 
är en utlösande faktor för adolescensutvecklingen. Den vuxna personligheten 
grundläggs i adolescensen. För en ungdom i adolescensen förekommer en driftsökning 
där de ska lära sig att bemästra både den sexuella och den aggressiva energin. 
Självbilden av den egna kroppen ska integreras med den sexuella aspekten. Ungdomar 
utvecklar korta relationer till kamrater, av båda könen, för att kunna spegla sig och 
bekräfta sig i den andra. Här ingår även idolbeundran, svärmeri och idealisering. 
Föräldrarna som objekt måste sörjas för att utvecklingen av frigörelsen ska gå vidare. 
Det gör att det nära förhållandet mellan ungdom och förälder kan bli problematiskt. 
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Senare i adolescensen skapas ett förhållande till föräldrarna som en mer jämbördig 
relation, där ungdomarna kan se med tolerans på föräldrarna och sig själv. Likheter och 
skillnader accepteras och ger en konfliktfri och berikande identifikation. I den tidiga 
adolescensen finns en tendens till regression. Hög energinivå och aktivitet blandas med 
stor trötthet och passivitet. Känslorna kan växla mellan livsglädje och nedstämdhet, hat 
och kärlek, högmod och mindervärdeskänsla, barnsligt beroende och halsstarrighet. 
Passiviteten och tröttheten beror på att de inre konflikterna tar så mycket energi 
(Gillberg & Hellgren, 2002). 
 
 

Symtom på depression 
Symtom är en benämning som används för att påvisa hur en sjukdom yttrar sig och det 
obehag och lidande som det bär med sig (Nationalencyklopedin, 2007). Upplevelsen av 
sjukdomen visar mer hur en människa känner av symtomen, vilket är väldigt 
individuellt. I följande stycke kommer vi att använda oss av det förstnämnda, för att 
sedan i resultatet analysera olika upplevelser av att leva med depression. Enligt Olsson 
(2004) är det viktigaste symtomet på depression en förändring i stämningsläget, att 
känna sig ledsen istället för glad, trött istället för kraftfull, pessimistisk istället för 
optimistisk med mera. Ungdomen vänder sig inåt och blir upptagen av sina egna tankar. 
Irritation, ointresse och otålighet blir alltmer framträdande beteenden. Känslorna fylls 
av tomhet, skuld, tvivel på sig själv och övergivenhet (Olsson, 2004). En forskning 
gjord i Uppsala av von Knorring, A-L., Cederberg-Byström, Nyberg, Hedlund, 
Stålenheim, von Knorring, L. (2004) visar att de vanligaste symtomen var trötthet, 
minskat intresse för omgivning och aktivitet, men även koncentrationssvårigheter. Hos 
en tredjedel av dessa ungdomar förekom även suicidtankar. En studie gjord på 
ungdomar i Nya Zeeland bekräftar symtomen. Där har ungdomarna själva berättat om 
sina upplevelser, att de känner ilska och irritation mot sina föräldrar, 
koncentrationssvårigheter, ensamhet, trötthet med mera. Skillnader mellan könen syns. 
Flickor upplever mer ensamhet, gråter mer och känner ett större hat mot sig själva. 
Pojkar i sin tur upplever att de inte orkar prata lika mycket som vanligt och har svårt att 
tänka och bestämma sig (Crowe, Ward, Dunnachie, Roberts, 2006). Depression kan 
även ge fysiska symtom, ju yngre ungdomarna är desto fler uppträder. Hos 60-70 % av 
ungdomarna förekommer dessa. De vanligaste är då magont, huvudvärk och 
muskel/skelettsmärtor (von Knorring, et al., 2004). De fysiska symtomen kallas för 
psykosomatiska och används för dels kroppsliga sjukdomar och symtom som är uttryck 
för psykiska problem och konflikter, och dels för individuella ärftliga svagheter. Hos 
tonåringar är huvudvärk, hjärtklappning, svårigheter att andas, rodnad och svettning de 
mest vanliga psykosomatiska symtomen. Olika teorier har försökt förklara hur 
psykosomatiska symtom uppstår. En av de äldre teorierna anser att en viss konflikt ger 
en viss typ av symtom. Till exempel kan astma drabba personer som har svårt att 
uttrycka sorg genom att gråta (Cederblad, 2001). Märk väl att ungdomar kortvarigt kan 
visa upp enstaka symtom utan att det är tecken på depression. Det anses ibland att det är 
normalt för en ungdom att känna sig deprimerad, men det är inte samma sak som att ha 
en depression. Symtomen kan vara liknande men håller då oftast i sig i någon vecka och 
befinner sig på en nivå som är rimlig till omständigheterna. Nedstämdheten kan då ha 
sin orsak i en upplevd situation, att till exempel pojkvännen eller flickvännen gjort slut 
(Olsson, 2004). 
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Att ha en depression innebär ett stort lidande, genom att symtomen medför att den sjuke 
inte klarar av att leva ett vanligt ungdomsliv. Trots att viljan finns till att till exempel 
plugga, idrotta eller umgås med vänner och familj, så finns inte energin och orken till 
det. Att ständigt känna sig ledsen och nere utan att egentligen ha någon anledning till 
det, skapar också ett stort lidande (Olsson, 2004).  Med lidande menar Eriksson (1994) 
att det berör hela människan och är en del av vårt liv. Det är en kamp mellan gott och 
ont, liv och död. Lidande har olika utgångspunkter så som sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande innebär att det är de fysiska symtomen 
samt dess konsekvenser som orsakar lidandet. Vårdlidande är det lidande som patienten 
drabbas av på grund av vården. Livslidande är det lidande som påverkar hela 
människan, dennes värld och hela tillvaron. En deprimerad person kan uppleva både 
sjukdomslidande och livslidande. Vad beträffar sjukdomslidande kan det till exempel 
anges som smärta, i form av huvudvärk, magont, muskel och skelettsmärtor med mera. 
Det kan också menas att tillgången till världen förändras, personen blir mer inåtvänd 
och ointresserad av omgivningen. Livslidande är centralt i en deprimerads tillvaro då 
livslidande hör ihop med personens hela existens där bland annat funderingar om liv 
och död kan uppstå. Det är vanligt förekommande hos en person som är deprimerad.  
 
Ungdomar som är deprimerade känner ofta skam och skuld (Wasserman, 2003). Att 
känna skam genomsyrar ofta ett lidande. Känslor av skam kan ge känslan av, eller göra 
så att den deprimerade förlorar kontakten med de personer som har betydelse för denne, 
vilket i sin tur kan få personen att känna sig oälskad och otillräcklig. Ett sätt att 
överbrygga skammen är genom att återupprätta relationerna med andra igen. Då stiger 
personens egen känsla av värdighet och värde, att känna värdighet stärker en persons 
livskraft och livsmod (Wiklund, 2003).  
 
 
 

Diagnoskriterier på egentlig depression 
Diagnoskriterierna för egentlig depression är lika för ungdomar som för vuxna. Det 
enda som skiljer är att tonåringar kan uppvisa mer irritation i stället för nedstämdhet 
(von Knorring, et al., 2004). För redovisning av kliniskt arbete används i Sverige ICD-
10 för att redovisa statistik. Den amerikanska manualen DSM-IV används för 
forskningsändamål, den tar även upp hur tillstånden kan te sig hos små och större barn. 
Depression delas enligt DSM-IV in i egentlig depression, enstaka episod/recividerande 
och dystymi (Gillberg & Hellgren, 2002). 
 
Kriterier för egentlig depression hos tonåringar enligt DSM-IV: 
Minst fem av de nio kriterierna, varav 1 eller 2 måste ingå, ska har förekommit under en 
tvåveckorsperiod och inneburit en försämring av personens tillstånd. 

1. Nedstämdhet eller irritabilitet under större delen av dagen, så gott som dagligen. 
2. Tydligt minskat intresse och glädje av aktiviteter. 
3. Markant minskad eller ökad matlust. 
4. Sömnstörningar (för lite eller för mycket). 
5. Psykomotorisk hämning eller agitation. 
6. Trötthet, svaghetskänsla eller brist på energi. 
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7. Känsla av värdelöshet eller överdrivna, obefogade skuldkänslor. 
8. Minskad förmåga att tänka, koncentrera sig och fatta beslut. 
9. Återkommande tankar på döden eller på att begå självmord. 

Inkludera ej symtom som beror på somatisk sjukdom/skada eller på 
stämningskongruenta vanföreställningar eller hallucinationer (Olsson, 2004). 
 
 

Orsaker till depression 
Enligt Wasserman (2003) pågår forskning med att klarlägga anatomin och funktioner i 
hjärnan hos deprimerade personer. Än har det inte hittats något uppenbart mönster, men 
det har framkommit att vissa förändringar sker. Bland annat att nervceller förtvinar hos 
vissa personer med depression. Det kan visa sig genom att om en deprimerad person 
tappar matlusten eller inte känner någon törst, beror det inte på en ovilja att äta eller 
dricka utan på att hypotalamus funktion är ur balans. Det är dock inte bara avvikelser i 
hjärnans anatomi som kan ge förklaring till depression. Det finns även olika hypoteser 
om brist på monoaminer (serotonin, dopamin, noradrenalin), rubbad balans mellan 
monoaminer och en störning i de nervreceptorer som reagerar med monoaminer 
(Wasserman, 2003).  
 
Wasserman (2003) har även beskrivit att orsakerna till depression kan vara förluster, 
besvikelse och traumatiska händelser. Med förluster menas till exempel att någon av 
föräldrarna går bort eller att den ena föräldern flyttar på grund av skilsmässa. 
Besvikelserna kan innebära att inte komma in på den utbildningen som personen önskar 
eller att det går väldigt illa i en tävling. Som traumatisk händelse avses till exempel 
sexuellt utnyttjande eller mobbing. Wasserman (2003) påtalar förutom de ovan 
beskrivna orsakerna också att en kroppslig sjukdom eller dystra framtidsplaner kan ha 
betydelse. Ofta är det en kombination av orsaker som utlöser en depression, där både 
biologiskt betingad sårbarhet och/eller psykologiskt och socialt arv påverkar. Till 
exempel påtalas att om ett barns ena förälder har haft en depression så nästan fyrdubblas 
risken att barnen själva utvecklar en depression. Det kan också leda till att barnet som 
har haft en deprimerad förälder blir mer uppmärksam på andra människors behov. 
 
 

Behandling och vård för ungdomar med depression 
Det är viktigt att behandling sätts in så fort som möjligt, för att minska symtomen som 
depressionen för med sig. Det för att inte ungdomen ska förlora för mycket tid av 
konstruktiva utvecklingen som pågår under ungdomsåren (Olsson, 2004). Behandlingen 
som ges till ungdomarna är beroende på hur kraftig depressionen är. Vid mildare former 
av depressioner  kan eventuellt bara psykoterapi (som samtal) ges. Vanligt är dock att 
farmaka sätts in, då främst i form av SSRI preparat som ger mindre biverkningar och 
ger ett bättre resultat för ungdomarna än tidigare tricykliska preparat. Är depressionen 
mycket djup sätts både farmaka och psykoterapi in. Att få både farmaka och psykoterapi 
ger också det bästa resultatet. Det är viktigt att den deprimerade ungdomen inte lämnas 
ensam då suicidrisken ökar i början av behandlingen, i och med att det hämmade 
tillståndet släpper. Finns det ingen möjlighet att skapa en trygg miljö hemma kan 
inläggning bli aktuell. När behandling sätts in är det viktigt att den deprimerade 
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ungdomen och de anhöriga är delaktiga i, och får kunskap om behandlingsalternativ 
som finns för att därigenom kunna välja vilken behandling som känns bäst för dem 
(Ohlsson, 2004). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Undersökningar påvisar att depression förekommer i ca 4 % hos ungdomar i Europa och 
att ett flertal av dessa ungdomar aldrig får en diagnos. Siffran är hög och bör tas på 
allvar. För att inte förbise en depression hos ungdomar och unga vuxna, är det viktigt att 
inse att det är skillnad mellan en depression och en normal tonårings känsloskiftningar. 
För att lindra det lidandet en depression för med sig, är det viktigt med en tidig 
upptäckt. Som sjuksköterska kan man möta ungdomar och unga vuxna inom 
primärvården, barn- och ungdomsavdelningar samt på ungdomsmottagningar. Det är ett 
problem att ungdomar och unga vuxna mår dåligt samt att deras ohälsa inte alltid 
uppmärksammas. Därför bör sjuksköterskor öka sin kunskap och förståelse för 
depression hos ungdomar och unga vuxna, genom att ta del av deras upplevelser av att 
leva med depression. 
  
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att ha en depression. 
 
 
METOD  

Uppsatsen är en litteraturbaserad studie där ”studenten skall utveckla och fördjupa 
kunskaperna i sitt karaktärsämne utifrån kunskap som finns i befintliga texter” (Friberg, 
2006 s. 17). Modellen att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvalitativ forskning ligger som grund för metoden (Friberg, 2006). För att få ett större 
kunskapsvärde och en ökad förståelse för fenomenet, sammanställs flera kvalitativa 
studiers resultat. De valda studierna ska kvalitetsgranskas och handla om samma 
fenomen. Resultatet ska kunna användas i det dagliga, praktiska vårdarbetet, men även 
vara som en vägledning för att hantera fenomenet. Grundmodellen för denna metod är 
en metasyntes där forskningen ska sammanställas, analyseras och tolkas för att bidra till 
något nytt. Friberg påpekar dock att en metasyntes är för omfattande för att kunna 
utföras i en kandidatuppsats. 
 
 

Litteratursökning 
En litteratursökning i bibliotekskatalogen på Högskolan i Borås startades för att söka 
information, bilda en uppfattning och en bakgrund om depression hos ungdomar och 
unga vuxna. För att få en tydligare bild av fenomenet övergick sökandet sedan till 
vetenskapliga artiklar i databaserna: Cinahl, PsycINFO, Blackwell Synergy, Academic 
Search Elite, Medline och PubMed. Vi använde oss av sökorden adolescent AB, teen 
AB, young adults AB, experience AB, lived experience AB, quality of life, depression 
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AB, major depression AB, mood disorder AB, symptoms AB, knowledge AB. Vissa 
sökord kombinerades för att begränsa träffarna. Flera av orden trunkerades för att 
bredda sökresultatet som till en början inte gav tillräcklig. Markeringar så som peer 
rewieed gjordes på de databaser som gav oss möjlighet till det, till att enbart söka på 
vetenskapligt material. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara kvalitativa och 
publicerade under 2000-talet, samt skrivna på svenska eller engelska. De artiklar som 
sökningarna resulterade i granskades trots det, för att se att de verkligen var 
vetenskapliga. I ett försök att ytterligare bredda utbudet av artiklar användes också 
referenslistorna i de artiklar som hittats och som ansågs bra, men det gav inte något. För 
att kontrollera att sökmetoden var optimal togs även kontakt med Högskolans 
söksupport, men det gav inga fler artiklar. Ännu ett försök att finna fler kvalitativa 
artiklar gjordes på Google.se, den sökningen gav heller inget nytt till ämnet. 
Sökningarna resulterade slutligen i sex kvalitativa artiklar som beskriver upplevelsen av 
depression hos ungdomar och unga vuxna (se bilaga 1). 
 
 

Analys  
Analysen av de valda artiklarna har gjorts utifrån en kvalitativ ansats, där befintliga 
studier analyseras och sammanställs för att bilda ett nytt resultat.  Vid analysen av 
artiklarna utgick författarna från Evans (2003) metod. Artiklar som berör det valda 
fenomenet väljs ut och deras nyckelfynd identifieras. Nyckelfynden jämförs där likheter 
förs samman till teman och eventuellt subteman, för att skapa en ny beskrivning av det 
valda fenomenet.  
 
Författarna läste igenom artiklarna ett flertal gånger, var och en för sig, för att få en 
helhetsförståelse av innehållet. För att få en djupare förståelse av innebörden i 
upplevelsen av depression hos ungdomar och unga vuxna, lades sedan fokus på 
artiklarnas resultat. Det innebar att resultatdelarna lästes med större noggrannhet och 
djup, för att urskilja de mest framträdande delarna. Resultatet kodades genom att 
artiklarnas meningsbärande enheter lyftes fram och skrevs ned, eftersom det är de som 
beskriver upplevelsen av depression hos ungdomar och unga vuxna. Kodningen gjordes 
först separat av författarna, för att sedan diskuteras gemensamt. Under diskussionen 
framkom likheter och skillnader mellan artiklarna. Dessa likheter och skillnader 
sammanställdes och bildade slutligen sex övergripande teman gällande fenomenet 
upplevelsen av depression hos ungdomar och unga vuxna. 
 
 
RESULTAT 

Resultatet bygger på analyser av sex kvalitativa artiklar angående upplevelser hos 
ungdomar vid depression. Vid analysen framkom sex teman. 

• Upplevelse av att inte känna igen sig själv 
• Att känna sig trött och orkeslös 
• Upplevelser av ensamhet 
• Att pendla mellan hopp och hopplöshet 
• Att känna ett behov av trygghet och stöd av närstående 
• Att bli bemött som en enskild individ  
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Upplevelse av att inte känna igen sig själv 
En genomgripande upplevelse av depressionen var känslan av att inte känna igen sig 
själv. Dessa tecken på att förändras upplevdes som något obehagligt, att inte vara den de 
brukar. Meadus (2007) beskriver att ett flertal av de intervjuade ungdomarna märkte att 
det första tecknet på depression var en stor förändring i känsloläget. Ungdomarna kände 
sig ledsna och kunde ligga och gråta i timmar utan att veta varför, samtidigt som de inte 
visste hur de skulle ta sig ur det. En flicka beskriver sin ledsenhet med orden ”You just 
cry a lot. And that´s all you can do” ( Farmer, 2002 s. 572) De kände också en större 
ilska som kunde rikta sig dels mot dem själva (Wisdom & Green, 2004) eller mot det 
som fanns tillgängligt, en stol, en närstående eller en lärare (Farmer, 2002).  En kille 
beskrev sina känslor som hat, ett hat mot alla. ”I hated myself, I hated who I was, I 
hated everything about me… I hated them because they hated me.” (Farmer, 2002 s 
.576). Farmers (2002) artikel är den enda som tydligt har fokuserat på upplevelser av 
ilska under en depression, de andra författarna har mer tagit upp irritation och 
frustration. Under depressionen kunde känslor av förvirring uppstå över att känna sig 
lättretad och irriterad. Ungdomarna som annars var så lugna och tålmodiga kunde 
plötsligt fara ut mot andra vid minsta lilla orsak, inte bara mot föräldrar och vänner utan 
också mot lärare i skolan. Det gjorde att även skolarbetet blev lidande på grund av 
bristande tålamod med läxor men även på grund av dåligt beteende i skolan (Woodgate, 
2006). Att genomgå en ofrivillig förändring av sin person så som den tidigare uppfattas 
kan även leda till att det känns som om att förlora en del av sig själv. En del ungdomar 
ser till exempel att de under depressionen kan förlora en förmåga de tidigare haft. En 
person beskriver det så här. ” People can lose their athletic side or their literature side 
or their schooling side. For me, I lost my education side and did not really pay attention 
in school…” (Woodgate, 2006 s. 265). 
 
 
En känsla av skam kan utläsas hos ungdomarna då ett flertal av dem inte ville känna sig 
annorlunda jämfört med sina jämnåriga. De kände en rädsla för att ha blivit ”tokiga” 
och för att andra skulle se förändringen och tycka att de hade blivit ”knäppa” (Farmer, 
2002; Kuwabara et al., 2007). En flicka agerade på ett sätt som var olikt henne för hon 
visste inte hur hon skulle vara sig själv.  En annan ungdom beskrev det som att varje 
dag spela en teater inför andra (Kuwabara et al., 2007). Många ungdomar förnekade 
därför sin depression i strävan efter att upplevas som normala. De ansåg att det var 
normalt att under tonårsperioden känna sig ledsen och nere och att det bara var en fas de 
gick igenom.  
 

I never knew that it was depression. I’ve heard tell of depression but I never 
knew that. Ah, you know, I did not associate it with anything. I just assumed it 
was a stage, like most people do; it was just teen aches. (Meadus, 2007 s. 213) 

 
Ungdomarna jämförde sig med sina jämnåriga och upptäckte att många av dem kände 
likadant. Detta hjälpte de deprimerade ungdomarna att känna sig normala och gav dem 
då ingen anledning till oro (Wisdom & Green, 2004). Många negligerade sina symtom 
genom att övertyga sig själva att det berodde på en tillfällig stress eller på andra 
upplevelser i livet och att det då var normalt att känna på det viset (Wisdom et al., 
2006). 
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Att uppleva en förändring av sig själv som person visade sig resultera i en längtan till att 
bli den man var (Wisdom, et al., 2006) och en längtan tillbaka till livet så som det var 
före depressionen uppkom. En deprimerad person kan lätt se tillbaka på tiden innan 
depressionen och minnas den som en glorifierad utopi (Wisdom & Green, 2004). En 
flicka beskriver det så här  
 

 I miss the little girl I was at times… I remember running in the streets 
barefooted in the summertime with all the neighborhood kids playing games 
every day… those are probably my happiest times, out having fun and being a 
kid. I grew up too quickly and missed that whole childhood thing and I want to 
go back (Wisdom & Green, 2004 s. 1231). 

 
 
 

Att känna sig trött och orkeslös 
Orkeslöshet och trötthet beskrivs av ungdomarna på ett liknande sätt i artiklarna. Under 
depressionen kände de sig väldigt trötta och orkeslösa. Bristen på energi gjorde att de 
varken orkade eller ville ta sig för någonting. De fanns dagar då de inte orkade ta sig ur 
sängen eller träffa några av sina närstående. 

 
There would be days that I just couldn’t get out of bed. I didn’t want to face 
people, I didn’t want to look at anybody, I just wanted to stay there and I 
guess just sulk by my self, and I just didn’t have any energy  (Wisdom & 
Green, 2004 s.1232). 

 
Aktiviteter som de tidigare utfört orkade de inte längre lägga någon kraft på. 
Orkeslösheten var ett framträdande symtom och var konstant under depressionen 
(Farmer, 2002). Vissa beskriver orkeslösheten som att ha en tyngd över sig, andra som 
om de vore en zombie (Wisdom & Green, 2004; Woodgate, 2006). En flicka känner sig 
tvingad att fortsätta trots att hon är helt utmattad. 
 

You just feel so self defeated. It’s like you have run a marathon and someone 
tells you, you have to run another one and you’re just like, hands up, like I 
really can’t do this like just physically you can’t or mentally or emotionally, 
you´re just drained (Kuwabara et al., 2007 s. 321-322) 
 

Trötthet och orkeslöshet kan leda till att deprimerade utvecklar sömnproblem, vilket 
flera av de intervjuade själva påtalade. Sömnsvårigheterna kunde te sig olika hos 
ungdomarna. Vissa sov både dag och natt medan andra sov mycket på dagen för att 
sedan inte kunna sova på natten. Det gjorde att flera av dem vände på dygnet. Att hela 
tiden vara trött och orkeslös kan få konsekvenser bland annat för skolarbetet. De kunde 
sitta i timmar utan att få någonting gjort (Farmer, 2002). En 16- årig deltagare upptäckte 
att om hon sov mycket behövde hon inte tänka och kunde på så sätt lindra sitt lidande 
(Meadus, 2007).  
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Upplevelser av ensamhet 
Under depressionen känner sig ungdomarna ofta ensamma, både i sig själva och i sin 
sjukdom men även då de är i sällskap med andra. Dels för att de inte släpper någon nära, 
för att de inte vill prata med någon om hur de egentligen mår (Meadus, 2007) och dels 
för att de anser att andra har svårt att förstå vad de upplever så länge de inte har upplevt 
det själva (Farmer, 2002; Kuwabara et al., 2007). De verkar ha mycket svårt att hantera 
symtomen från depressionen så de stänger av kontakten med omgivningen (Wisdom & 
Green, 2004). Eftersom en del av ungdomarna var rädda att tolkas som galna i 
jämförelse med sina jämnåriga vänner, valde de ensamheten före sällskap (Farmer, 
2002). 
 

 I was at home before I got admitted to hospital and I used to sit in my room 
with candles on and just the lights of. Because I was trying to stay clear of my 
mother who didn’t know what was wrong  (Meadus, 2007 s.213). 

 
Ensamheten verkar på ett plan upplevas som positiv hos ungdomar med depression, då 
de väljer ensamhet framför att hantera de symtom som depressionen medför. Det gör det 
till ett problem, då de inte ser följderna i den isolering som ofta medföljer valet av 
ensamhet (Wisdom & Green, 2004; Farmer, 2002; Meadus, 2007). Att välja ensamhet 
grundar sig också i en medvetenhet i att vara annorlunda (Farmer, 2002). Ensamhet ses 
dock inte bara som positivt. En av de intervjuade i Kuwabara et als. (2007) artikel 
beskriver en rädsla för att bli lämnad ensam när depressionen är som starkast.  
 
 

Att pendla mellan hopp och hopplöshet 
I den djupaste depressionen upplever många en stor hopplöshet där tron på att leva ett 
liv utan depression försvunnit. Farmer (2002) citerar ett flertal ungdomar som tappat 
lusten att leva och inte längre upplever att livet har någon mening. En flicka beskriver 
det så här ”I didn´t feel good physicale and I didn´t feel good mentaly…Like, I don´t 
really have a place to lead a productive life so let´s just end it.” (Farmer, 2002 s. 578) 
Även Woodgate (2006) och Wisdom & Green (2004) belyser denna känsla av 
hopplöshet hos ungdomarna.   
 
När hopplösheten blir för stor för ungdomarna börjar tankar på suicid uppkomma. När 
det är svårt för de deprimerade att i ord beskriva hur de mår kan självskadebeteende 
vara ett sätt att ropa på hjälp. Dessa har då lämnat ledtrådar till närstående för att bli 
upptäckta (Wisdom et al., 2006; Farmer, 2002). Ungdomar med depression försöker att 
fly sin inre smärta på olika sätt i tron att de ska hitta ett temporärt sätt att bli av med 
lidandet. En del försöker tillfälligtvis lindra smärtan genom ett stort engagemang i olika 
aktiviteter. Det kan vara sport eller att gå hem till kompisar, medan andra utsätter sig för 
destruktiva företeelser såsom droger eller brott. Vissa ungdomar uppgav att de inte 
brydde sig om vad som hände med dem för de mådde redan så dåligt så att inget kunde 
bli värre. Tankar på döden var vanliga och många såg ingen annan väg ur lidandet än att 
avsluta livet (Farmer, 2002). Wisdom et al. (2006) påpekar dock att de flesta 
ungdomarna verkade ha en form av varningssignal som gav utslag när deras sätt, tankar 
och känslor gjorde avsteg från det normala. På detta sätt kom de till insikt i att det var 
dags att söka hjälp. ”You´re announcing both to yourself and to someone else that you 
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need help, that you are no longer capable of doing something yourself and that can be 
really scary” (Kuwabara et al., 2007 s. 319). 
 
Trots den hopplöshet som upplevs finns det många som emellanåt ser en ljusning. Det 
uttrycks i att de ser på en framtid med en försiktig optimism ”I feel like I actually have 
a future as soon as I can shake this depression of” (Kuwabara et al., 2007 s. 319). 
Rädslan för att åter falla ner i depression är dock något som skrämmer. Många 
ungdomar upplever att depressionen ligger på lur och bara väntar. Den känslomässiga 
berg- och dalbana det innebär att ha en depression gör att de ständigt pendlar mellan 
hopp och hopplöshet (Wisdom & Green, 2004; Woodgate, 2006). En pojke beskriver 
sin depression som att ena dagen känna sig nere och andra dagen känna sig glad. Att 
känna sig glad upplevdes då som fel. 
 

[Depression can be] addicting, conditioning, ´cause if you’re depressed for a 
long time you might feel happy one day but then it’s like you go back to being 
depressed again and it feels like something’s wrong if you’re not having that 
sort of feeling (Wisdom & Green, 2004 s.1235). 

 
De stora känslorna av hopp kunde dock tydligast ses när de fått någon form av vård. 
Mediciner och/eller terapi börjar hjälpa, eller i alla fall ta bort de värsta symtomen 
såsom huvudvärk och orkeslöshet (Farmer, 2002; Kuwabara et al., 2007; Meadus, 
2007). En del upplever att ilskan börjar avta. En flicka beskriver det ”We (she and 
brother) rarely physically fight. We just like, yell at each other a lot and call each other 
names… Sometimes we get along.” (Farmer, 2002 s. 580) Många hittade egna lösningar 
för att förhindra svackor i depressionen. Det gjorde de genom att undvika att tänka 
negativt, samt undvika företeelser och personer som får dem att må dåligt (Woodgate, 
2006). Flera av ungdomarna berättar hur de känner att de lärt sig något av erfarenheten. 
De upplever att de har mognat och ser på livet på ett annat sätt. Vissa sträcker sig till 
och med så långt som att de är tacksamma över att ha fått denna erfarenhet (Meadus, 
2007; Wisdom & Green, 2004).  
 

Yes it’s an illness and I’ve become aware of it, like you know? There are so 
many other people out there that have this illness and they’re unaware of it, 
right? Really, they don’t know why they’re feeling the way they do or going 
through the things they do daily and, I don’t know I consider myself lucky 
(Meadus, 2007 s. 214). 

 
 

Att känna ett behov av trygghet och stöd från närstående 
För en ungdom med depression är det viktigt att känna att de bibehåller en känsla av 
tillhörighet. Här är familj och vänner en stor tillgång. En ungdom som är i en depression 
behöver stöd och trygghet från sin omgivning och då framförallt från sina närstående 
(Woodgate, 2006; Meadus, 2007). Att ha familj och vänner som står kvar oavsett hur de 
beter sig i sin sjukdom, får dem att känna sig älskade och omtyckta (Woodgate, 2006). I 
flera av artiklarna beskriver ungdomarna sina erfarenheter av stöd och trygghet under 
sjukdomstiden (Woodgate, 2006; Kuwabara et al., 2007; Wisdom et al., 2006, Meadus, 
2007; Farmer, 2002). När inte familjen kan ge det stöd och den trygghet som behövs 
kan det finnas andra som kan fylla den funktionen. Det kan exempelvis vara vänner, en 
lärare, eller skolsköterskan.  
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Ett flertal ungdomar har under sjukdomsperioden upplevt att de har haft ett stort stöd av 
framförallt sin mamma men också ifrån sin pojkvän. En flicka berättar om sin pojkvän 
som hjälpt henne att inte komma efter i skolan.  
 

When I wake up in the morning I’m often very tired because I only sleep for 
about 2 hours a night. I try to find every excuse not to go to school. My 
boyfriend calls me every morning to talk me into going to school, so I usually 
manage to get there with his help (Meadus, 2007 s. 214). 

 
Att föräldrar och vänner försöker förstå hur det är att ha en depression och att det 
faktiskt är en sjukdom värdesätts. Vid de tillfällen i depressionen då ungdomarna 
isolerar sig uppskattar de trots allt att det finns någon som tittar till dem. Det får dem att 
känna att de trots allt har en kontakt med omvärlden, men vill då inte få för många 
frågor eller ha nära fysisk kontakt (Woodgate, 2006). Det är inte bara positiva 
erfarenheter som beskrivs. Vissa av ungdomarna levde med ensamstående föräldrar som 
hade ett krävande arbete och var borta hela dagarna. Det resulterade i att ungdomarna 
inte kände någon tillit eller trygghet i sin förälder och att de inte ville belasta sin hårt 
arbetande mamma eller pappa med att berätta personliga tankar om hur de mådde. 
Andra kände ett sorts utanförskap i familjen. De upplevde att de blev jämförda med sina 
syskon och att de kände sig mindre älskade (Farmer, 2002).  
 

They always say, ’I love you’ and things, that stuff you know, to him, but not 
to me. I really hate that… And with him they’d do all this other stuff. And all 
they do with me is fight! (Farmer, 2002 s. 575). 

 
En del av ungdomarna vågade inte berätta för sina närstående om att de mådde dåligt, 
det bottnade sig i en rädsla och för att svika sina föräldrar. De ansåg att bilden av dem 
som starka, att de klarade sig själva skulle raseras och göra föräldrarna djupt besvikna. 
De kände en skam över att vara sjuka och ville de inte skuldbelägga föräldrarna till att 
tro att det var deras fel att deras barn blev deprimerat, eller att de skulle behöva uppleva 
känslan av att ha en tokig dotter eller son (Kuwabara et al., 2007).  
 
 
Att bli bemött som en egen individ 
Flera av artiklarna berör i någon form hur ungdomarna upplever vården, sin 
medicinering och sin behandling, samt hur de upplever bemötandet av vårdpersonalen. 
De påtalar samtidigt hur de tycker att vårdpersonalen ska agera. Det framkommer i 
intervjuerna att ungdomarna vill att vården ska vara individuell, att det inte i förväg ska 
vara bestämt hur den ska se ut. Ungdomarna påtalar själva att medicinering inte ska ses 
som den enda möjligheten till lindring.  
 
För att söka hjälp måste de själva ha accepterat sin sjukdom och kommit till insikt i att 
de måste konfronteras med sina symtom och besvär (Woodgate, 2006; Wisdom & 
Green, 2004; Meadus, 2007). Att söka vård kan ta emot då de måste öppna sig och 
faktiskt visa hur de mår, något som de i början av depressionen försökt att dölja.  
Kontakten med vården kan för en del kännas skrämmande eller motbjudande eftersom 
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risken finns att då stämplas som dum eller störd. En rädsla finns också för att inte 
sjukvården ska ta dem på allvar (Wisdom et al., 2006). 
 
En känsla av samhörighet fanns hos ungdomarna när de fick vård. De kunde under 
sjukhusvistelsen eller under terapin träffa andra de kunde relatera till (Wisdom et al., 
2006; Farmer, 2002). En flicka påtalade att när hon väl var inne i vården så kändes det 
som en lättnad av att nu vara en i mängden. ”You don´t feel as bad because there´s 
other people that go through the same things as you. I mean for whatever reason 
they´re basically there for depression” (Farmer, 2002 s. 579).  
 
Vården ska ges utifrån varje enskild individ och ges med en flexibilitet som även tillåter 
att ungdomarna själva kan få vara med att bestämma (Farmer, 2002; Kuwabara et al., 
2007; Wisdom & Green, 2004; Wisdom et al., 2006; Woodgate, 2006). En upplevelse 
av bemötandet i vården har varit att de inte blivit lyssnade till. Läkaren har i förväg 
bestämt hur den unge upplever sin situation och vad som behöver göras åt den och 
lyssnar då inte när den unge pratar med dem (Wisdom et al., 2006; Woodgate, 2006). I 
det här fallet har dock en av ungdomarna funnit ett stöd i en psykiatrisjuksköterska.  
 

Whatever they read in the textbook, then they are like, oh well, according to 
my textbook this is how you feel, so be quiet as you know nothing, this is how 
you feel. I switched from going to a doctor to psychiatric nurse and the 
difference was so amazing because she did not follow the textbook. She was 
not totally minded, and she just wanted to listen to me, and so that made it so 
much easier because the doctor kind of roll their eyes, make notes and sit 
there (Woodgate, 2006 s. 267). 

  
De vill att vårdaren ska inge förtroende och vara ett stöd för dem. I Wisdom et al. 
(2006) beskrivs att en svårighet för ungdomarna som lider av depression kan vara att 
föräldrarna deltar, något som inte berörts i de andra artiklarna. Visserligen anser de att 
närstående kan delta men de vill själva vara i första rummet. Det är de som är sjuka och 
behöver hjälp. Ytterligare en oro i Wisdoms et als. artikel har också varit rädslan över 
att läkaren inte håller tystnadsplikten utan berättar det som de säger till de anhöriga. 
Flera påtalar dock att de faktiskt känner ett stöd i vårdpersonalen och att de lyssnar på 
dem (Meadus, 2007; Wisdom et al., 2006). 
 
Viljan att bli sedd som en individ och inte som en sjukdom är också framträdande. För 
att få ett förtroende för läkaren vill ungdomarna att de kan få lov att berätta sina känslor 
för läkaren utan att denne dömer dem (Kuwabara et al., 2007; Wisdom et al., 2006). 
Ungdomarna känner också att för att de ska känna sig trygga i sin situation krävs det att 
bemötandet och behandlingen inte bara utgår från läkarböcker utan ges individuellt. En 
rädsla finns också för att inte få fortsatt vård om du skulle missköta dig genom till 
exempel självskadebeteende (Woodgate, 2006). Även här finns en önskan om att den 
som vårdar patienten, själv eller någon i dess närhet ska ha upplevt hur det känns att 
leva med en depression. Ungdomarna sätter det i samband med att det är viktigt för att 
vårdaren ska förstå, eller kunna sätta sig in i hur ungdomarna upplever sin depression 
(Farmer, 2002; Wisdom et al., 2006). En osäkerhet speglas också hos en del ungdomar 
gällande okunskap. De vet inte vad som händer i kroppen, eller hur medicinerna 
påverkar dem, därför uppstår en önskan om information om depression och 
medicinering (Kuwabara et al., 2007; Wisdom et al., 2006). Flera av ungdomarna 
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påtalade att de kunde känna en känsla av hopp när de sökt hjälp för sin sjukdom och 
hade påbörjat en behandling (Wisdom et al., 2006; Woodgate, 2006; Farmer, 2002). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Vi har använt oss av en litteraturbaserad studie som grundar sig i Fribergs (2006) 
modell samt Evans (2003) metod att analysera artiklar. För att få en insikt i hur det 
känns att vara ungdom och lida av en depression ansåg vi det som det mest lämpliga 
alternativet, eftersom den speglar den kvalitativa aspekten.  
 
Vi har funderat mycket över artiklarna som ligger till grund för vår analys, och kan 
konstatera att de är uppbyggda på olika sätt. Artiklarna har lite olika vinklingar, främst 
ungdomars upplevelser av depression, men även på de problem ungdomar upplever med 
att söka vård, samt ungdomars förmåga att hantera mooddisorder. På grund av att 
artiklarna hade olika ansatser var det först inte helt enkelt att urskilja och avgränsa 
enskilda teman. Efter att vi analyserade och kodade om resultaten och återigen slog ihop 
delarna till en helhet, kunde vi klart se och avgränsa olika teman. Eftersom artiklarna 
har olika fokus har vi inte kunnat använda oss av alla artiklarna i varje tema. Vi har 
även medvetet valt bort de delar i artiklarna som handlar om orsaker, då ämnet hade 
blivit för stort och att vår uppsats inte har orsaken till depression som fokus.  
 
Ämnet så som vi vill belysa det verkar inte vara så väl utforskat, vilket ledde till att vi 
hade svårt att hitta tillräckligt många artiklar som hade liknande innebörd, och berörde 
vårt syfte. Möjligen kan det bero på att det är ungdomars upplevelser som är orsaken till 
avsaknad av forskning i detta område, det kanske kan bero på den etiska aspekten som 
tillkommer vid intervjuer av ungdomar och barn. Det hade varit intressant att själva få 
gå ut och intervjua ungdomar med depression, men tiden räckte inte till för det. 
Författarna hade gärna sett att det hade funnits statistik på förekomst av depression hos 
ungdomar i Sverige, vilket inte verkar finnas. Statistik söktes på statistiska centralbyrån, 
socialstyrelsen och folkhälsoinstitutet, men fick inga träffar. Kontakt togs med 
socialstyrelsen via e-post med förfrågan om statistik på depression hos ungdomar. 
Svaret som kom informerade oss om att det inte fanns. 
 
För att få en tydligare inblick i fenomenet upplevelser av depression hos ungdomar, kan 
vi efterhand konstatera att fenomenet kanske hade speglats bättre om vi istället hade valt 
att analysera narrativer istället för kvalitativa artiklar. Det för att vi tror att det hade varit 
lättare att få tag i tillräckligt med material, samtidigt som det hade besparat oss en hel 
del tid som vi i stället fick lägga på att söka artiklar. Vi tror även att vi hade fått en 
större helhetsbild av upplevelsen av depression hos ungdomar, samt att narrativer utgår 
från individens egna känslor som inte beskrivs av någon annan.  
 
En nackdel var att alla artiklarna gjorts i USA eller Canada. Det hade varit intressant 
med artiklar från övriga världen men framförallt saknade vi artiklar från Sverige. Vi tror 
att det möjligen kunde ha visat ett annat resultat om andra världsdelar hade 
representerats, då det kan finnas kulturella skillnader och olika välfärdssystem. 
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Resultatdiskussion 
Vi har valt att bara diskutera de mest framträdande delarna i resultatet, upplevelse av att 
inte känna igen sig själv, att pendla mellan hopp och hopplöshet och att känna ett behov 
av stöd och trygghet från närstående, att bli bemött som en egen individ.  
 

Upplevelse av att inte känna igen sig själv 
Att ungdomar som lider av depression blir djupt berörda visar artiklarna tydligt. 
Upplevelsen av en stor förändring i känslolägen, från att ha varit en glad och aktiv 
person, till att känna sig ledsen, arg och irriterad hela tiden, upplevs som ett stort 
lidande. Det som gör att en person med depression känner sig annorlunda är egentligen 
en del av de symtom som depressionen fört med sig, såsom ilska, ledsenhet, och 
irritation. I DSM-IV (Olsson, 2004) är den ena av punkterna som ska uppfyllas: 
nedstämdhet eller irritabilitet under större delen av dagen, så gott som dagligen, eller 
den andra punkten, tydligt minskat intresse och glädje över aktiviteter, något som måste 
ingå. Dessa två punkter som är ett krav på diagnosen depression är faktiskt det som 
ungdomarna känner genom att de inte känner igen sig själva. Eriksson (1994) skriver 
om lidande som bland annat är ett lidande orsakat av de symtom som en sjuk person kan 
få, ett s.k. sjukdomslidande. Här kan sjukdomslidande relateras till det lidande som 
ungdomarna får av sina symtom som uppkommer på grund av depressionen.  
 
I början av depressionen visar resultatet att ungdomarna förnekar sin sjukdom. De 
försöker jämföra sig med sina vänner för att se om de uppvisar samma sort av 
förändring som de själva gör. Det görs för att på något vis få bevis för att de inte har 
blivit tokiga utan är fullt normala. Möjligen beror det på ungdomens behov av att hela 
tiden bekräfta sig själv hos andra innan de har funnit sin egen identitet. Genom hela 
tonårsperioden strävar ungdomarna efter att vara en i mängden (Olsson, 2004). När de 
då får en depression uppkommer en rädsla, en skam för att avvika från det normala. 
Även Drauckers (2005) resultat påvisar att ungdomar med depression känner en oro för 
att inte vara normal. I artikeln beskrivs två olika sätt som ungdomarna använder sig av 
för att dölja sin känsla av att vara annorlunda. Antingen kväver de sina känslor av 
ledsenhet, rädsla och skam och håller dem inom sig.  Eller så låtsas de vara glada genom 
att ta på sig ett glatt ansikte eller spela clown, vilket då får ungdomarna till att känna sig 
som en bedragare. Även i vårt resultat beskrivs känslan av att bära en mask eller att 
spela teater. 
 
 

Att pendla mellan hopp och hopplöshet 
Att leva med depression visade sig vara en ständig pendling mellan hopp och 
hopplöshet.  När livslusten hos ungdomarna tagit slut kom ofta suicidtankarna, för 
många innebar det ett uppvaknande, att allt inte stod riktigt rätt till.  I artiklarna har det 
framkommit att suicidtankarna för en del ungdomar är lika med sjukdomsinsikt 
(Wisdom et al., 2006). Vi undrar om det här egentligen inte låter för enkelt, för vi tror 
inte att alla som har en depression och funderar över suicid har nått en sjukdomsinsikt. I 
resultatet påvisar Farmer (2002) och Wisdom et al. (2006) att ungdomar med depression 
kan ha svårt att uttrycka det i ord och att de då kan använda sig av självskadebeteende. 
Även Draucker (2005) beskriver detta fenomen men har under sina intervjuer också 
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kommit fram till att ungdomarna påtalar sina besvär genom att de också skriver 
makabra berättelser, dikter eller att de ritar mörka och dystra teckningar, något som inte 
framkommit i de analyserade artiklarna vi använt oss av. När ungdomarna påtalar att de 
känner att livet inte har någon mening, är hopplösheten egentligen som ett stort 
livslidande. Erikson (1994) påtalar att ett livslidande innebär att hela existensen ställs på 
sin spets, något som här faktiskt skildras i ungdomarnas berättelser. För att lindra detta 
lidande krävs en känsla av hopp. Grunden till att känna hopp, menar Wiklund (2003) är 
en tro på något, någon eller på sig själv. Flera av ungdomarna kände emellanåt en 
strimma av hopp, men det som framkom i analysen av artiklarna var att det var vården 
som gav dem de största känslorna av hopp.  Vi anser då att om det är vården eller 
någonting annat som ger ungdomarna hopp har ingen betydelse, huvudsaken är att de 
känner ett hopp.  
 
 

Att känna ett behov av stöd och trygghet från sina närstående 
Ungdomarna med depression visar ett behov av att känna stöd och trygghet tydligt, det 
för att de trots sin sjukdom ska kunna känna välbefinnande. I de analyserade artiklarna 
kan vi se att det finns en önskan hos ungdomarna, att deras närstående ska engagera sig 
i dem och visa att de finns där. De flesta får sitt behov av trygghet och stöd tillgodosett 
av sina närstående. Upplevelsen av stödet de finner är olika men större delen av 
ungdomarna har bra erfarenheter. De vill känna att de har ett värde och att de är viktiga. 
Omgivningen ska visa att de försöker förstå hur de mår och att de inte klandrar dem för 
att deras beteende inte alltid är perfekt. Det sjukdomslidande som Eriksson (1994) 
beskriver kopplas även ihop med ett själsligt och andligt lidande. Det kan orsakas av till 
exempel skam och skuld som personen upplever på grund av sin sjukdom. Lidandet kan 
uppstå genom att omgivningen reagerar negativt på den förändring som den 
deprimerade ungdomen uppvisar.  
 
Innan vi analyserade artiklarna trodde vi att ungdomar oftast såg sina närstående eller 
rättare sagt sina föräldrar mer som ett problem än som en tillgång. Det antyder bland 
annat Crowe et al (2006) som beskriver föräldrar mer som orsak till konflikt. Fornos, 
Seguin Mika, Bayles, Serrano, Jiminez & Villarreal (2005) beskriver hur friska och icke 
diagnostiserade ungdomar tror att de skulle uppleva sin tillvaro som deprimerad. Det 
visade sig att de flesta inte skulle gå till sina föräldrar för stöd och hjälp. De skulle 
hellre gå till sina vänner.  
 
Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) beskriver tryggheten som 
viktigt för att nå välbefinnande. Vid sjukdom hotas personens tillvaro. Det för med sig 
en otrygghet som endast kan övervinnas genom att ge ungdomarna en känsla av att få 
tillbaka kontrollen. Det får de genom en större kunskap om sjukdomen och att de förstår 
att de kan be närstående om hjälp. För att lindra det lidande som uppstår vi sjukdom är 
alla människor enligt Eriksson (1994) beroende av tröst och hopp. För att orka ta sig 
vidare behövs en kärleksfull person som bekräftar den sjuke. Att kunna berätta om sitt 
lidande för någon hjälper till att föra den lidande framåt. Här har de närstående en stor 
betydelse. I Drauckers (2005) artikel beskrivs att deprimerade ungdomar strävar efter att 
ha betydelsefulla vuxna i sin närhet, som kan ge dem en känsla av trygghet genom att de 
vägleder och finns där för dem. 
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Att bli bemött som en egen individ 
Ungdomarna som slutligen sökt vård för sin depression har ofta känt att de bemöts bra 
och att de fått sitt behov av trygghet och stöd uppfyllt. Vårdaren har ingett det 
förtroende som den ska göra. Vikten av att behandlas som en egen individ, med alla 
olika behov som det innebär kunde skönjas.  Ungdomarna önskar att vården ska vara 
flexibel och ge dem en möjlighet att vara delaktiga. Visst finns det några av de 
intervjuade som har sämre erfarenheter. Vi frågar oss då hur mottagliga de varit för vård 
i det skedet. Vad vi har utläst ur artiklarna har ingen av ungdomarna tvingats till vård 
helt och hållet mot sin vilja. Att tvingas till vård kan leda till att patienten redan från 
början är negativt inställd. Att söka vård frivilligt kan leda till det motsatta. 
Inställningen till upplevelsen av vården skulle möjligen ha nyanserats bättre om båda 
sidor belysts. 
 
Vi tror att om vården uppfyller de önskningar som ungdomarna har så ger det en stor 
betydelse för följsamheten i behandlingen. Att möta ungdomarna på den nivå de är och 
ha en dialog med dem inger ett förtroende som kan vara betydelsefull i tillfrisknandet. I 
Hetherington & Stoppard (2002) artikel beskriver unga flickor hur de tror att en 
deprimerad ungdom bäst kan hantera sin sjukdom. De visade sig att alla intervjuade 
ansåg att det bästa valet är att prata öppet med någon som vill lyssna.  
 
Vid analysen av våra artiklar framgick att kränkning av människan förekom i vården, 
det genom att de inte blev lyssnade på eller blev tagna på allvar vilket orsakar ett 
vårdlidande. Vårdlidande är ett onödigt lidande som delvis kan undvikas genom 
vårdarens bemötande. För att minska risken av vårdlidande säger Eriksson (1994) att 
vården ska behandla dem med värdighet och respekt. Vårdarna ska inte kränka, döma 
den sjuke eller missbruka sin makt.  
 
I Fornos et al. (2005) verkar få ungdomar ha en tilltro till vården. För dem är vården 
något som är skrämmande och för ifrågasättande gentemot ungdomarna. De känner att 
de inte skulle bli tagna på allvar och tror att läkarna skulle ha en nedvärderande attityd. 
Dessa ungdomar påtalar också en rädsla för att vårdpersonalen inte håller 
tystnadsplikten.  Just dessa farhågor mot vården som dessa ungdomar påtalar har även 
förekommit i de analyserade artiklarna. 
 
 

Implikationer i vården 
Vid analysen av artiklarna har det framkommit hur ungdomarna vill att vårdpersonalen 
ska agera. Genom att anamma deras önskemål samt genom att vi analyserat artiklarna 
har vi kommit fram till att det finns en hel del saker vi som sjuksköterskor kan göra för 
att lindra de lidande som uppstår på grund av depressionen. För ungdomarna med 
depression är sjuksköterskans bemötande viktigt, det ska präglas av lyhördhet och 
respekt. Sjuksköterskan ska vara lyhörd på ungdomarnas behov, av att bli lyssnade på 
samt deras önskan om att få kunskap om sin sjukdom och behandling. Det är viktigt att 
stå kvar oavsett vad som sker, samt att visa respekt genom att ta deras problem och 
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tankar på allvar. Upplys dem om att de inte är ensamma om att lida av depression. 
Kanske finns det stödgrupper eller patientföreningar som kan erbjudas. Eftersom 
närstående är ett viktigt stöd för ungdomarna är det betydelsefullt att de inte lämnas 
utanför, utan ges möjlighet till att delta och få information om sjukdomen. Det ska 
självklart förankras hos ungdomarna själva innan de närstående involveras. 
 
 

Förslag på vidare forskning 
 
Vi anser att forskning av fenomenet bör utökas. Särskilt här i Sverige där debatten om 
ungdomars psykiska ohälsa har förekommit i ganska hög grad. Det vore även intressant 
om forskning kunde utföras som analyserar om det även finns en skillnad mellan 
pojkars och flickors upplevelser då Crowe at al. (2006) kommit fram till att de upplever 
sina symtom olika i viss grad.   
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 Bilaga 1 
Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) 
 Perspektiv 

(vårdvetensk
apliga eller 
andra 
teoretiska 
perspektiv 
 

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: 
Living in the 
shadow of fear: 
adolescents´lived 
experience of 
depression  
Författare: 
Woodgate, R. 
Tidskrift: 
Journal of Advanced 
Nursing 
Årtal: 2006 

Hermeneutisk och 
fenomenologisk 
      
 
 
                         

Att få en förståelse hur 
det är att vara ungdom 
och att leva med 
depression 

Djupintervjuer med 
14 ungdomar. Etisk 
godkänd. 

Ungdomar med depression 
lider av en ständig rädsla, till 
exempel för att falla tillbaka 
i en depression. Resultatet 
belyser olika sätt som 
ungdomarna använder för att 
hantera sjukdom. 

Titel: 
The experience of 
major depression: 
Adolescents´perspec
tives 
Författare: 
Farmer, T.  
Tidskrift: 
Mental Health 
Nursing 
Årtal: 2002 

Fenomenologisk 
 
 

Att undersöka 
upplevelser av egentlig 
depression ur 
ungdomars perspektiv 
 

Djupintervjuer av 5 
personer 

Ungdomarna beskriver sina 
upplevelser av hur det är att 
ha en depression med alla 
olika känslolägen, såsom 
orkeslöshet, ensamhet, 
trygghet och ilska. De 
beskriver även olika sätt att 
fly sin smärta, hur relationer 
med närstående förändras 
och deras upplevelse av att 
må bättre. 

Titel:  
Adolescents coping 
with mood disorder: 
a grounded theory 
study. 
Författare: 
Meadus, R. J. 
Tidskrift:  
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 
Årtal: 2007 

Grounded theory 
 
 
 

Att undersöka 
upplevelsen att under 
ungdomsåren hantera 
manodepressivitet 

Djupintervjuer med 9 
ungdomar 

Resultatet belyser 
ungdomarnas upplevelser av 
att känna sig annorlunda och 
hur det för med sig en 
isolering från närstående. 
Även upplevelsen av stöd 
från närstående och deras 
lärdom av erfarenheten 
beskrivs. 

Titel:  
What teens Want: 
Barriers to Seeking 
Care for Depression  
Författare: 
Wisdom, P.J., 
Clarke, N.G. & 
Green, A.C. 
Tidskrift:  
Mental Health and 
Mental Health 
Services Research 
Årtal: 2006 

Grounded theory 
 
 
 

Att undersöka 
erfarenheter av att 
känna igen depression 
och att söka behandling 
för den. 

90-minuters 
intervjuer med 15 
behandlade och 
obehandlade 
ungdomar. 

Ungdomarna med depression 
beskriver ett behov av att 
känna sig normala och 
förnekar ofta sin sjukdom. 
Vidare beskrivs känslor om 
en rädsla för att söka hjälp 
och för att inte bli tagna på 
allvar, samt önskemål om 
hur vårdarna ska bemöta 
dem. 
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Titel:  
“Being in a funk”: 
Teen´Efforts to 
Understand Their 
Depressive 
Experiences 
Författare: 
Wisdom, P.J & 
Green, A. C 
Tidskrift: 
Qualitative Health 
Research 
Årtal: 2004 

Grounded theory Att beskriva hur 
ungdomar som har 
blivit diagnostiserade 
med depression tolkar, 
upplever och förstår 
omständigheternas 
effekt på vardagslivet 

90 – minuters 
djupintervjuer med 
15 ungdomar, varav 2 
per telefon. 

Resultatet beskriver hur 
ungdomar med depression 
upplever en växande känsla 
av smärta och av att leva i en 
ständig rädsla, samt hur de 
tar emot diagnosen och 
hanterar den.   

Titel:  
A qualitative 
exploration of 
depression in 
emergin adulthood: 
disorder, 
development and 
social context 
Författare: 
Kuwabara, A.S., 
B.W., Van 
Voorhees, Gollan, 
K.J., Caleb 
Alexander, G 
Tidskrift: 
General Hospital 
Psychiatry 
Årtal:2007 

Grounded theory Att få en relativ 
obunden beskrivning på 
de sätt som depression 
ter sig och upplevs hos 
ett antal som är på väg 
in i vuxenlivet 

Intervjuer med 15 
ungdomar 

Ungdomar med depression 
beskriver en känsla av att 
inte känna igen sig själv, 
stöd och trygghet från 
närstående, upplevelsen av 
att söka vård samt 
svårigheterna att övergå från 
ungdom till vuxen. 
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