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Sammanfattning   
Depression  är  ett  sjukdomstillstånd  där  människan  känner  hopplöshet  och  brist  på 
livsglädje under en längre tid. Ungdomsdepression innebär att ungdomens värld präglas 
av irritabilitet, koncentrationssvårigheter och en dyster syn på livet. Denna depression är 
svår att upptäcka då  ungdomen också befinner sig i ett utvecklingsskede, vars olika 
stadiers  uttryck  kan likna symtom på depression.  Depression debuterar  allt  mer  hos 
ungdomar  och  är  ett  växande  problem.  Idag  finns  det  lite  forskning  om 
ungdomsdepression  och  därför  är  syftet  i  denna  studie  att  belysa  de  känslor  som 
ungdomarna upplever i sin depression. Kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserades 
enligt  Fribergs  (2006)  presentation  av  Evans  (2003)  analysgång.  Nyckelfynd  från 
respektive artikel togs ut, jämfördes och strukturerades därefter in i olika huvudteman. 
Genom  analys  av  artiklarna  framkom  sju  stycken  huvudteman  som  beskriver 
ungdomars  upplevelser  av  känslor  vid  en  depression:  känsla  av  rädsla,  känsla  av 
ensamhet, känsla av att vilja fly bort från verkligheten, känsla av bristande förståelse 
hos andra, känsla av att inte duga, känsla av uppgivenhet och känsla av behov av stöd. 
Det är viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om dessa känslor för att kunna upptäcka 
depression  tidigt,  vilket  innebär  att  ohälsa  senare  i  livet  kan  förebyggas.  Att 
sjuksköterskan informerar ungdomens omgivning så som familj och skola kan leda till 
en ökad förståelse om ungdomsdepression och en lindring av ungdomens lidande. 
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INLEDNING

Att drabbas av en depression medför stora förändringar i det vardagliga livet.  Enligt 
Statens Beredning av Medicinsk Utvärdering (SBU, 2004) påverkas människan både 
psykiskt och fysiskt av depressionen, vilken många gånger bidrar till stor ohälsa hos 
personen. Att under lång tid ha en upplevelse av att vara deprimerad kan innebära fara 
då en depression kan medföra självmordstankar och resultera i självdestruktivitet samt 
lidande (Olsson, 2004). 

Undersökningar som gjorts av SBU (2004) visar på att depression drabbar allt fler unga 
människor och debuterar allt lägre ned i åldrarna. Det är ett stort problem för ungdomar 
att drabbas av depression då de under denna tid befinner sig i en energikrävande period. 
Förutom både psykisk och fysisk utveckling ställs många krav från omgivningen. Dessa 
krav  innebär  riskfaktorer  för  att  ungdomen  kan  komma  att  uppleva  ohälsa  och 
depression. Utöver detta skall ungdomen även finna sin identitet. Sjuksköterskan är då 
den  person  som  kan  komma  i  kontakt  med  dessa  ungdomar  inom  exempelvis 
skolhälsovård,  barnpsykiatrisk  vård  eller  allmän  vård.  Det  är  därför  viktigt  att 
sjuksköterskan kan iaktta och lyssna på vad ungdomarna har att  säga samt förmedla 
empati, respekt och förståelse. Det är även av stor vikt att kunna identifiera depression i 
tid hos ungdomar då depression enligt Pullen, Modrcin-McCarthy & Graf (2000) kan 
skapa kvarliggande problem i vuxenålder. För att kunna göra detta krävs det kunskap 
om  hur  ungdomarna  själva  upplever  sin  depression  och  ohälsa,  vilket  det  enligt 
Woodgate (2006) finns bristande kunskap om. 

Vårt intresse av att skriva om ungdomars upplevelse av depression grundade sig från 
praktik  inom kursen  ”Psykiatrisk  omvårdnad”  under  sjuksköterskeutbildning.  Under 
praktiken  kom  vi  i  kontakt  med  vederbörande  patientgrupp.  I  mötet  med  dessa 
ungdomar undrade vi hur ungdomarna kände sig i sin depression. Vi ville veta mer om 
vad  de  hade  för  känslor  gentemot  sig  själva,  sin  upplevelse  av  depression  och  om 
världen runt omkring dem. Vi undrade även över vad som ytterligare hade kunnat göras 
för att lindra ungdomarnas lidande. Dessa obesvarade funderingar skapade ytterligare 
tankar  om  huruvida  sjuksköterskan  innehar  tillräcklig  kunskap  för  att  bemöta  en 
ungdom i sin depression. 

Det vi i denna uppsats söker är kunskap om de känslor ungdomar upplever under en 
depression  och  hur  detta  påverkar  ungdomarnas  hälsa  och  lidande.  Vi  anser  att 
sjuksköterskan  har  fördel  av  att  besitta  kunskap  om  ungdomars  upplevelser  av 
depression för att bättre kunna bemöta ungdomens behov av hjälp och stöd. 

BAKGRUND

Vad är depression?
Ordet depression kommer från latinets  deprimo som betyder ”trycka ned”. Detta har 
sedan fått  betydelsen  nedstämdhet  eller  sänkt  grundstämning (Nationalencyklopedin, 
2008). I  vardagligt tal används ordet depression ibland i meningar som ”personen är 
deprimerad”. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att personen lider av depression 
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ur psykiatrisk avseende (Olsson,  2004).  Humörsvackor,  besvikelse  och ledsamhet  är 
helt  normalt  och drabbar  alla  människor  under  livets  gång. Depression i  psykiatrisk 
bemärkelse används då känslor av denna typ blir långvariga och ihärdiga. Dessa känslor 
skall också vara av sådan styrka att de påverkar både privatlivet och arbetslivet SBU 
(2004).  

Det  är  komplicerat  att  avgöra  om  personen  är  normalt  nedstämd  eller  lider  av 
depression.  För att  underlätta  att  ställa  en diagnos finns ett  flertal  olika mallar  med 
kriterier för vad som klassas som depression. De två mallar som används för diagnostik 
för depression idag är ICD-10 (International classification of diseases) och DSM- IV-R 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (Olsson, 2004). 

Problem i samband med depression

Nedstämdhet och brist på engagemang
Personer  som lider  av depression kan få  olika problem som kan ta sig uttryck  i  ett 
förlorat  engagemang  och  glädjelöshet  för  olika  former  av  aktiviteter.  Bristande 
engagemang kan te sig som dämpad motivation och passivitet i form av att personen 
inte  orkar ta  sig för nya  aktiviteter.  Depression kan även bidra till  en nedstämdhet, 
vilket kan påverka människans ork till att utföra grundläggande moment som att sköta 
den basala hygienen eller att stiga upp på morgonen (SBU, 2004). 

Tankestörningar 
En person som lider av en depression får även problem med sin tankefunktion, vilket 
innebär  negativa  tankar  och  tankestörningar.  Tankestörningar  bidrar  till  nedsatt 
koncentrations-förmåga  vilket  kan  innebära  svårigheter  att  fatta  vardagliga  beslut. 
Vardagliga sysslor som att titta på TV eller läsa en bok kan bli svårt för en person med 
depression på grund av den nedsatta tankefunktionen (SBU, 2004).

Ett annat tankeproblem som kan uppstå är en försämrad tro på framtiden. Personen ser 
sin  framtid  så  väl  som sin  historia  som både  mörk  och  dyster  Gilbert  (2005).  De 
negativa tankarna och den negativa framtidstron kan enligt Wiklund (2003) ses som ett 
hälsohinder  då  tankarna  förhindrar  att  människan  upplever  andlig  hälsa  i  form  av 
framtidstro och mening med livet. Det som karakteriserar depressiva tankar enligt SBU 
(2004) är att de tar överhand och är svåra att bli av med. Dessa negativa tankar hos 
personer med depression kan även bli så starka att de leder till livströtthet som skapar en 
önskan om att få dö. Dessa tankar kan yttra sig som självmordstankar vilket i allvarliga 
fall kan leda till suicid (a.a.). 

Känsla av skuld
Personer som lider av depression kan få problem genom att negativa känslor i form av 
vrede och bitterhet kan öka. Om dessa känslor inte kan uttryckas, utan felaktigt riktas 
mot anhöriga och vänner, kan detta leda till  känslor av skuld hos personen (Gilbert, 
2005).  Detta  lidande  vid  depression  kan  enligt  Wiklund  (2003)  ses  som  negativ 
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påverkan  på  människans  sundhet  då  personen  inte  förmår  att  handla  eller  hantera 
problem i vardagen på ett sunt sätt. Wiklund (2003) menar att då sundheten påverkas 
negativt  upplever  personen  också  ohälsa.  Personen  kan  även  känna  skuld  över  sitt 
hämmade känslomässiga tillstånd (SBU, 2004). Skuldkänslor uppstår också då personen 
upplever sig såra nära och kära på grund av att inte kunna känna glädje för deras skull 
(Gilbert, 2005). Att inte kunna känna känslor för både närstående och andra bidrar till 
ett stort lidande för en person med depression (SBU, 2004). Denna skuld bidrar till att 
personen trycker ned sig själv på grund av känsla av otillräcklighet för sin familj och 
människor som betyder mycket för personen (Gilbert, 2005).

Hopplöshet 
Att vid depression känna hopplöshet är ett vanligt problem (Gilbert, 2005). Hopplöshet 
innebär en frånvaro av hopp. Wiklund (2003) förklarar hopp som det människan anser 
vara meningsfullt i livet. Då människan känner meningsfullhet blir det möjligt att uppnå 
kraft och livsglädje. Wiklund (2003) menar att känsla av hopplöshet kan innebära att 
personen inte har någon att dela sitt lidande med. 

Vårdvetenskapliga perspektiv

Lidande sett utifrån ett lidandets kamp
Wiklund (2003) förklarar lidandet som en dödskamp i sin djupaste mening. Lidandet är 
en slags sorg för det  som har  varit  eller  det  som håller  på att  förloras.  Ur lidandet 
kommer  det  att  lockas  fram  en  kamp  mellan  det  goda  och  det  onda.  Det 
eftersträvansvärda och det goda är värdigheten medan skammen är det onda. Det gäller 
att ha mod att kunna härda ut lidandet och våga möta de skiftningar som sker. Wiklund 
(2003) nämner tre olika former av lidande. Den första är sjukdomslidande som innebär 
att människan begränsas av symtomen av sjukdomen och dess biverkningar. Den andra 
formen av lidande är vårdlidande som innebär att  patienten exempelvis  kan uppleva 
brister i den vård som erbjuds. Den tredje formen är ett livslidande som är ett resultat av 
existentiella frågeställningar om sig själv som människa. I de tre formerna av lidande 
förs ett lidandets kamp. 

Wiklund  (2003)  beskriver  förutom  de  tre  olika  formerna  av  lidande  även  olika 
dimensioner av lidande. Dessa dimensioner består av görande, varande och vardande. 
Dimensionerna  kan  nämnas  som  nivåer.  På  görande  nivån  behandlas  människans 
hantering av problem vilket också utgör den enklaste nivån att bekämpa sitt lidandets 
kamp  på.  På  varandenivån  försöker  människan  att  tillfredställa  sina  behov  och  på 
vardandenivån utkämpas de existentiella funderingarna kring människans begär av liv 
och kärlek. 

Skam och Värdighet
Wiklund (2003) nämner två olika typer av skam, den sunda och den osunda skammen. 
Sund skam är den som hjälper människan att bete sig på det sätt som socialt anses vara 
rätt. Om människan bryter dessa normer och beter sig illa skapas en skam hos personen 
då  denna  inser  att  beteendet  inte  är  accepterat  bland medmänniskorna.  Den osunda 
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skammen är däremot kopplad till ett ”falskt” jag. Det falska jaget består av bilder och 
illusioner om hur en människa ska vara. Illusioner kan skapas av personen eller finnas 
hos andra runt omkring denne. Då personen inte kan leva upp till dessa ideal skapas en 
skam hos  denne  och  kan  yttra  sig  i  form av  att  personen  känner  sig  oduglig.  När 
människan känner sig oduglig uppstår även en rädsla för att förlora det som människan 
redan har. Det uppstår också en rädsla för att bli oälskad och inte bli bekräftad. Detta 
hanterar människan många gånger med att dra sig undan och undvika människor i sin 
omgivning (Wiklund, 2003).

Skam grundar sig i botten på en kränkt värdighet hos människan. De två typerna av 
värdighet  som Wiklund  (2003)  talar  om är  den  absoluta  värdigheten,  som innebär 
värdighet i att vara människa, och den relativa värdigheten som är relaterat till världen 
människan  lever  i.  Människan  förlorar  aldrig  den  absoluta  värdigheten  medan  den 
relativa värdigheten kan fråntas människan men byggas upp igen. Värdighet bidrar inte 
bara  till  livsglädje  och  livsmod  hos  människan,  utan  även  till  att  vi  kan  känna 
medlidande och leva tillsammans med andra människor. Genom värdighet lär vi oss att 
vårda och ta hand om både oss själv och andra (Wiklund, 2003). 

Hälsa och ohälsa 
Människans hälsa vid en depression kan tydliggöras och jämföras med Erikssons (1989) 
teori  om hälsa.  Hälsa  är  relaterat  till  den  individuella  människan  och är  förankrat  i 
människans  förmåga att  förhålla  sig till  sin omvärld.  Hälsa som helhet skildrar  hela 
människan och utgörs av dennes samspel med den sociala och den yttre miljön. Hälsa 
beskrivs  som  en  integration  utifrån  de  tre  begreppen  friskhet,  sundhet  och 
välbefinnande.  Friskhet  och  sundhet  är  det  mätbara  och  det  objektiva  medan 
välbefinnande präglas av människans upplevelser av hälsa. Sundhet är det psykologiska 
eller det mentala systemet hos människan. Sundhet innebär två saker: att personen skall 
vara orienterad i tid och rum och att personen även ska ha förmåga att handla på ett 
hälsosamt  sätt  (a.a.).  Wiklund  (2003)  kopplar  Erikssons  (1989)  två  innebörder  av 
sundhet  med hermeneutikens  begrepp förförståelse.  Sundheten handlar om hur svåra 
situationer hanteras i livet medan förförståelsen handlar om hur olika möten tolkas på 
ett sunt sätt. 

Eriksson (1989) skriver om det vårdvetenskapliga begreppet friskhet som syftar till den 
kroppsliga  hälsan.  En kort  beskrivning  av friskhet  är  ”frånvaro  av  sjukdom”,  vilket 
innebär  att  kroppens  alla  fysiologiska  mätvärden  är  inom  rätta  referensvärden. 
Människans upplevelser av hälsa behöver nödvändigtvis inte innebära en frånvaro av 
sjukdom (a.a.). 

Välbefinnande är däremot grundat i en persons inre känslor och upplevelser. De utgår 
från personens livsvärld och speglar hur personen själv anser sig ha hälsa eller inte. Det 
finns  därför  inga  direkta  kriterier  för  vad  som  är  välbefinnande  (Eriksson,  1989). 
Dahlberg (2003) förklarar välbefinnande genom att personen som lider måste acceptera 
sitt lidande samt att härda ut det. En möjlighet till ökad upplevelse av välbefinnande hos 
en patient  utifrån vårdanderelationen är  om lidandet  delas  med vårdaren.  Detta  kan 
exempelvis ske om vårdaren har tillräckligt med mod att stanna kvar hos människan 
som lider.
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Hälsa kan även ses ur perspektivet helhet och helighet. För att personen skall kunna 
känna värdighet krävs en upplevelse av helighet, vilket enligt Wiklund (2003) innebär 
att personen kan finna bekräftelse i sig själv och känna sig unik. Dock är en pendling 
mellan att känna sig unik och att vara i gemenskap med andra en förutsättning för att 
människan  ska  känna  hälsa  och  växa  i  sig  själv.  Om  det  inte  går  att  hantera  de 
pendlande perioderna kommer personen att uppleva en känsla av att vara splittrad, att 
inte hitta fäste i tillvaron, vilket kommer att bidra till en upplevelse av ohälsa (a.a.). Att 
vara hälsa säger Eriksson (1989) är en känsla av helhet som människa, vilket innebär att 
känna sig förankrad i den ”levda kroppen”. Denna förankring innebär enligt Eriksson 
(1989) en hälsas integration som är en utveckling av människans delsystem: biologiska, 
psykologiska och den sociokulturella. Denna integration och känsla av helhet är viktig 
för att människan ska uppleva en mening och sammanhang med livet. Wiklund (2003) 
skriver om hur upplevelsen av att både känna förankring i sin kropp samt att känna att 
kroppen är förankrad i världen är förutsättningar för att nå balans i tillvaron. Då någon 
av dessa delar går förlorad eller tar över uppstår en psykisk ohälsa. Detta kan ses som 
ett  hälsohinder  då  den  förhindrar  antingen  upplevelsen  av  helhet,  helighet  eller 
värdighet. Enligt Wiklund (2003) är hälsohinder ett slags blockad på ett eller flera sätt 
gentemot människans förmåga att uppleva hälsa.

Människans begär, behov och problem
Människan beskrivs som en varelse som under sitt liv ständigt behöver tillfredsställa 
sina behov och begär för att  uppnå välbefinnande.  Behov tillfredsställas  för stunden 
medan begär konstant behöver upprätthållas. Människans begär är ytterst nödvändiga då 
det är genom begären som människan bejakar sig själv och kan bygga upp ett personligt 
livsinnehåll. Begär är den viktigaste drivkraften för att orka arbeta för det människan 
vill uppnå. Begär ses utifrån två olika perspektiv: begäret efter liv där människan strävar 
efter att uppnå bland annat trygghet och mening i det som sker och begäret efter kärlek 
där människan önskar att älska och bli älskad av andra i sin omgivning. Då dessa begär 
inte  tillgodoses  exempelvis  då  människan  av  någon  anledning  känner  sig  oälskad 
uppstår genast en saknad av välbefinnande. Att vara handlingsförlamad kan därför vara 
ett  tecken  på  att  människan  slutat  begära  och  att  begäret  efter  liv  uteblivit.  Att 
människan inte begär beror inte på att människans förmåga att begära upphört. Detta 
kan istället vara ett tecken på att människan för tillfället inte är kapabel till att tillgodose 
sina begär  på grund av exempelvis  viljelöshet  eller  orkeslöshet.  Problem uppstår  då 
människan ska konfronteras med begären eller när behoven inte lyckats tillfredsställas 
eller upprätthållas. De problem som ses utifrån är oftast ett lösningsförsök för personen 
som då lider. Det är viktigt att se dessa problem och veta att de endast är ett sätt för 
personen att hantera situation på och inte någon lösning till de otillfredsställda begären 
eller behoven (Wiklund, 2003). 

Ungdomars utveckling
Kyunghee,  Eunjung, Mi-Young, Eun-Ja, So-Young, Jeong-Seok & Bum-Woo (2006) 
skriver i sin studie att ungdomar under denna tid är väldigt förvirrad då de  ska utveckla 
sin egen identitet. Förändringarna som enligt Olsson (2004) sker under utvecklingsåren 
kan utifrån Wiklunds (2003) vårdvetenskapliga perspektiv ses som kroppsliga, själsliga 
och andliga. Wiklund (2003) förklarar att den personliga identiteten grundas på vår syn 
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på oss själva och på vår kropp. Det är genom kroppen vi erfar världen för att kunna 
vidareutveckla vårt själv. 

Ungdomar testar under utvecklingsperioden både sin egen vilja och kraft för att kunna 
finna något att identifiera sig med. Att identifiera sig med en grupp är prioriterat högt 
och ungdomar har också ett stort behov av att få känna sig enastående och bekräftade, 
bland annat från gruppen (Olsson, 2004). Wiklund (2003) menar att pendlingen mellan 
att känna sig unik och tillhöra en grupp är en process framför allt hos ungdomar då de 
skall utvecklas och bli sig själva. Wiklund (2003) menar vidare att det finns en risk att 
under denna tid uppleva ohälsa om ungdomar av någon anledning inte  klarar av att 
hantera  situationen  och  pendlingen  mellan  dessa  två  tillstånd.  Utöver  all  psykisk 
utveckling så förändras även kroppen under ungdomsåren från barn till vuxen. Denna 
utveckling påbörjas också vid olika åldrar vilket bidrar till  tankar hos ungdomen om 
denne är normal eller inte. Hos en del ungdomar kan osäkerhet yttra sig i former som att 
de blir väldigt starkt självhävdande eller drar sig undan (Olsson, 2004).

Depression hos ungdomar 
Olsson  (2004)  skriver  om  att  depression  under  ungdomsåren  innebär  ett  lidande. 
Förutom lidande bidrar depression även enligt Pullen et al (2000) till en störning i den 
normala identitetsutvecklingen hos ungdomar.  Ungdomar som drabbas av depression 
visar samma symtom som vuxna. Den enda skillnaden man kan se är att ungdomars 
nedstämdhet istället många gånger yttrar sig som irritation och ilska. I vanliga fall är det 
svårt för en ungdom att erkänna behov av hjälp. De vill klara av att ta hand om sina 
egna problem och ser ett misslyckande med detta som tecken på att de är veka eller 
ointelligenta.  Vid  depression  försvårar  denna  inställningen  ungdomarnas  eget 
tillfrisknande då de i detta tillstånd är i behov av hjälp (Olsson, 2004).

För ungdomar är kompisar och det sociala umgänget viktiga och därför vill de sällan 
visa  sig  tråkiga  eller  särskilja  sig  själv  på grund av nedstämdhet.  Det är  vanligt  att 
ungdomarna ler och skrattar utåt fast de mår dåligt inombords och gråter i sin ensamhet. 
Humöret vid depression pendlar mer hos ungdomar än hos vuxna och ungdomen kan 
därför emellanåt verka sorglös. Då ungdomar söker hjälp, framförallt flickor, upprepar 
de ständigt för läkaren att de inte mår bra inombords trots att de ler utanpå. Detta gör att 
det kan vara svårt att upptäcka och förstå en depression hos en ungdom som närstående 
eller vårdare (Olsson, 2004). 

Depression går enligt Cotton et al (2005) att förknippa med dåliga betyg i skolan vilket 
enligt Olsson (2004) är det som många gånger upptäcks först vid en depression.  Att 
själv kunna läsa sig till  fakta genom böcker eller  tidningar kan bli en omöjlighet då 
koncentrationsstörningarna  ger  en  negativ  inverkan  på  studierna.  Då  minnet  sviker 
försvinner ofta viljan att försöka och ungdomarna börjar då strunta i hemuppgifterna 
och  skolan.  Detta  kan  leda  till  att  ungdomarna  inte  närvarar  vid  lektioner  (Olsson, 
2004). 

Ungdomar förlorar under depression både tron på sig själva och sin självkänsla. Detta 
kommer märkas senare i livet i form av bristande tilltro till sig själv, sin egen styrka och 
en mer dyster  syn på livet  (Olsson,  2004).  Ungdomen får under depressionen också 
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känslor om att de varken duger åt sin familj eller duger som livspartner. Även detta är 
känslor som kan ligga kvar till vuxenålder om personen inte får hjälp (Gilbert, 2005). 

PROBLEMFORMULERING

Ungdomar befinner sig i en utvecklingstid då det ställs många krav, vilket kan innebära 
en  stressfull  och  ansträngande  vardag.  Under  denna  tid  sker  många  förändringar  i 
ungdomars livsvärld, vilket kan göra att ungdomar drabbas av en depression och ohälsa. 
Kanske upplever de då att det inte finns något hopp om framtiden och får tankar om att 
inte vilja leva. Att leva med en depression är mycket allvarligt då det kan innebära en 
livsfara  för  individen,  vilket  medför  ett  stort  lidande.  Ungdomar  som  drabbas  av 
depression behöver hjälp och stöd för att klara sig och leva vidare. Det är viktigt för 
sjuksköterskan att uppmärksamma att depression hos ungdomar är ett växande problem 
då flera studier har visat på att depression debuterar i allt lägre åldrar.  Då det finns lite 
forskning och därmed kunskap om hur ungdomar upplever en depression i det dagliga 
livet är det svårt att förstå hur de känner samt förstå dem i sitt lidande. 

De frågor vi ställer oss i studien är:
Hur är det att som ungdom leva med depression?
Vilka känslor upplever ungdomar i samband med depression? 
Hur  kan  sjuksköterskan  använda  den  sökta  kunskapen  i  denna  studie  i  mötet  med 
ungdomen som patient? 

SYFTE

Syftet med studien är att belysa de känslor ungdomar upplever i sin depression.  

METOD

För att  belysa de känslor ungdomar upplever vid depression har en analys  gjorts av 
kvalitativ forskning. Enligt Friberg (2006) är den kvalitativa metodens huvudsyften att 
skapa förståelse  för det  valda  fenomenet,  sammanställa  tidigare  forskning till  en ny 
helhet, omvandla den funna vetenskapliga kunskapen till praktiskt nytta och skapa en 
vägledning för hur det valda fenomenet kan hanteras i vården. 

Datainsamling
Kvalitativa  vetenskapliga  artiklar  har  sökts  via  databaserna  Cinahl  och  Blackwell 
Synergy.  Blackwell  Synergy  användes  för  att  få  fram  de  funna  artiklarna  i 
fulltextformat.  Sökorden  arbetades  fram successivt  och  första  sökningen  innefattade 
orden  depression,  adolescence  och  experience. Trunkeringsteknik  användes  för  att 
bredda  sökningen  och  i  Cinahl  används  tecknet  *  som  trunkering.  Inga  andra 
begränsningar  valdes  i  avancerade  sökmenyn.  Sökningen  gav  754  träffar.  Andra 
sökningen  var  en  avsmalning  av  första  sökningen  genom  ämnet  ”Depression  in 
Adolescence”. Sökningen gav 196 träffar. Utav dessa 196 funna artiklar framkom det 
tre artiklar som underlag till studien. En artikel hittades via en artikels referenslista. Den 
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femte och sista artikeln hittades med sökorden depress*, adolescen* och theme vilket 
gav elva träffar. Sökordet ”theme” användes för att hitta artiklar vars resultat skulle vara 
indelat i teman, vilket är centralt i kvalitativa artiklar.  
 
Artiklarnas abstract lästes igenom för att avgöra hur vida de var relevanta för arbetet. 
Artiklar  som  inte  svarade  på  syftet  exkluderades.  De  exkluderade  artiklarna  var 
kvantitativa artiklar,  artiklar där informanterna i studierna inte var ungdomar, studier 
med kroppslig sjukdom som gett ungdomsdepression och att upplevelser av depression 
inte  efterfrågades  i  studierna.  Sammanlagt  utgör  fem artiklar  grund för  resultatet  av 
ungdomars känslor som upplevs i en depression (bilaga 1). Artiklarnas kvaliteter har 
granskats,  enligt  Friberg  (2006),  utifrån  artikelns  uppbyggnad,  teoribildning  och 
anknytning till vårdvetenskap. 

Dataanalys
Analys av artiklarna har genomförts enligt Fribergs (2006) presentation av Evans (2003) 
analysgång, vilket innebär fem steg. Enligt det första steget skall artiklarna läsas igenom 
och  ge  läsarna  en  känsla  om  vad  artiklarna  handlar  om.  I  det  andra  steget  tas 
nyckelfynden ut ifrån respektive artikel. Det tredje steget innefattar en sammanställning 
av alla studier för att få en bra överblick över det som ska analyseras. I det fjärde steget 
jämförs  likheter  och  skillnader  mellan  de  utvalda  artiklarna.  Likheterna  bildar  nya 
övergripande teman. I det  sista steget beskrivs dessa teman och formuleringarna ska 
presenteras på ett så tydligt och läsbart sätt som möjligt. 

Artiklarnas resultat lästes igenom av båda författarna ett flertal  gånger. Utifrån varje 
studies resultat identifierades nyckelfynd. Genom att först skriva ned alla uttagna citat 
och beskrivande texter, utifrån vad som sägs om hur ungdomarna upplevde sina känslor, 
klipptes  dessa  ut  för  att  få  ut  likheter  och skillnader.  Likheter  i  dessa fördes  sedan 
samman och en början på teman byggdes upp genom att de delades in i representativa 
”fack”, så att nya övergripande teman skapats. 

RESULTAT

Utifrån de känslor ungdomar upplever  i  sin depression har följande sju huvudteman 
framkommit:  känsla  av  rädsla,  känsla  av  ensamhet,  känsla  av  att  vilja  fly  från 
verkligheten, känsla av bristande förståelse från andra, känsla av att inte duga, känsla av 
uppgivenhet och känsla av behov av stöd.  

Känsla av rädsla
Att ungdomarna i sin depression kände rädsla visades i två artiklar (Wisdom & Green, 
2004; Woodgate, 2006). Känslan av rädsla beskrivs utifrån  fyra olika former: rädda för 
att inte få hjälp, rädsla för depressionsperioder, rädsla för att förlora sig själv och rädsla 
för att konfrontera sin depression.
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Ungdomarna  beskrev  en  rädsla  för  att  inte  få  hjälp  att  kunna  hantera  de  jobbiga 
känslorna och rädsla för att vårdpersonalen inte längre skulle bry sig om dem: 

”I was really down, just really, really, bad and I started hurting, my self again. The 
nurse (said),  'You cannot do that because if  you do that any more we are going to  
discharge  you'.  And  I  am  thinking  (that)  they  are  giving  up  on  me,  you  know!” 
(Woodgate, 2006, s. 267).

Ungdomarna  upplevde  en  rädsla  för  depressionen  i  sig.  Varje  depressionsperiod 
upplevdes olika, vilket grundade en rädsla hos ungdomarna för vilka känslor som skulle 
komma nästa depressiva period och vilka följder detta skulle få. Dessa känslor kom 
även de dagar då depressionen kunde kännas lättare och mer kontrollerad (Woodgate, 
2006). 

”You just feel like it is waiting in the shadows. It is going to bounce on you at the worst  
moment” (Woodgate, 2006, s. 264).

Woodgate (2006) skriver i sin studie att  ungdomarna inte kände igen sig själva och 
upplevde sig onormala under depressionen, vilket ledde till att ungdomarna kände en 
rädsla för att permanent förlora delar av sig själva. Ungdomarna upplevde att det då 
fanns en risk att de kunde begå självmord, vilket bidrog till en rädsla att förlora hela sig 
själv (Woodgate, 2006). 

Woodgates (2006) menar vidare att ungdomarna upplevde att dessa känslor även bidrog 
till  en kamp då de var tvungna att möta sina rädslor och konfronteras med dem.  En 
ungdom beskrev detta som:

”I  think fear itself  says everything about depression...I  realized it  was time to  start  
confronting them (the fears) because go home still being scared of them and then end 
up in the exact same place again.” (Woodgate, 2006, s. 265)

Känsla av ensamhet
I  fyra  av  artiklarna  upplevde  ungdomarna  en  känsla  av  ensamhet  (Farmer,  2002; 
Meadus, 2007; Wisdom & Green, 2004; Woodgate, 2006).  Denna känsla tolkades som 
fyra olika sorters ensamhet; ensamhet i sin depression, självvald ensamhet, ensamhet 
som utanförskap, påtvingad ensamhet. 

Woodgates (2006) studie beskrev att ungdomarna kände ensamhet i sin depression. En 
ungdom i Farmers (2002) studie beskrev sin ensamhet i sin depression: 

”When you’re depressed you feel like you don’t have anybody” (Farmer, 2002, s. 157).

Ensamheten var enligt tre artiklar vald av ungdomarna själva (Farmer, 2002; Meadus, 
2007; Wisdom & Green, 2004). En känsla av att vilja vara ensam upplevdes exempelvis 
då ungdomarna försökte ta itu med sina problem som depressionen medförde (Meadus, 
2007).  Två  artiklar  beskrev  att  känslan  av  att  vilja  vara  ensam  resulterade  i  att 
ungdomarna drog sig undan och bröt kontakten med både vänner och familj. Detta trots 
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att  de var  medvetna  om att  detta  beteende  skulle  leda till  en ökad ensamhetskänsla 
(Farmer, 2002; Meadus, 2007). 

Den  självvalda  ensamheten  tolkades  utifrån  att  ungdomarna  undvek  sina 
familjemedlemmar  genom att  exempelvis  bara stanna på sina rum. I Farmers (2002) 
studie beskrev en ungdom hur kontakten med föräldrar bröts (Farmer, 2002):

”And if they asked if I did my homework, I’d say 'yes, I did' but I really didn’t. I don’t  
know...Just liked to get them off my back” (Farmer, 2002, s. 574).

Den  självvalda  ensamheten  beskrevs  av  en  tjej  från  Meadus  (2007)  studie  då  hon 
avskärmade sig från sina vänner:
 
”I started feeling like trying to cut off connections with my friend” (Meadus, 2007, s. 
213).

Varför ungdomarna kände en vilja av att vara ensamma kunde de inte riktigt beskriva 
(Meadus, 2007).

En tolkning som gjorts utifrån Farmers  (2002) och Woodgates (2006) artiklar  är att 
ungdomarna kände en känsla av ensamhet som utanförskap. Att känna sig utanför var 
enligt  Woodgate  (2006)  vanligt  bland  ungdomarna.  Att  uppleva  sig  som  utanför 
resulterar  således  till  ensamhetskänsla.  Farmer  (2002)  skrev  i  sin  studie  att  två  av 
ungdomarna  beskrev  känslor  som uteslutning  när  de  umgicks  med  sina  vänner.  En 
ungdom beskrev känslan om en relation till en vän hon tidigare haft: 

” [My older friend] would always sit with her other friend Kristen on the bus and she  
would just always talk to Kristen. So I was being replaced by Kristen.” (Farmer, 2002, 
s. 578).

En ensamhetskänsla i form av att känna sig annorlunda kunde ses i två av artiklarna 
(Farmers, 2002); Meadus, 2007). Denna känsla påverkade skolarbete, familj och andra 
sociala relationer negativt (Meadus, 2007). 

I ensamhet som är kopplat till annorlundaskap upplevde ungdomarna att de framstod 
som ovanliga  i  andras  ögon (Farmer,  2002).  Det  sågs  exempelvis  i  Farmers  (2002) 
studie där en ungdom beskrev sin relation till sina vänner genom citatet 

”If I could talk to them I would, but I just didn't feel like I could talk to them. They  
would keep on going, 'You're weird' or something” (Farmer, 2002, s. 574).

Farmer (2002) skrev i sin studie att ungdomarnas känsla av ensamhet minskade under 
speciellt gruppterapi. En ungdom sa i studien: 

”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).
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Känsla av att vilja fly bort från verkligheten
En känsla hos ungdomarna av att vilja fly undan både personer och tankar som hade ett 
negativt inflytande på dem sågs i tre artiklar (Farmer, 2002; Meadus, 2007; Woodgate, 
2006).  Detta  tolkades  som  att  ungdomarna  upplevde  en  känsla  av  att  vilja  fly 
verkligheten. Känslan beskrevs i  de tre olika delarna: känsla av att vara tvingad till att 
fly, upplevelse av ett behov att fly och att fly sina familjemedlemmar. 

I Woodgates (2006) studie upplevde ungdomarna att de kände sig tvungna att hålla sig 
borta från både personer och händelser som kunde trycka ned dem mentalt eller få dem 
att tänka negativa tankar. En ungdom uttryckte detta i meningen:

“Try to stay away from things that hurt you or things or friends that make you feel bad 
about yourself.” (Woodgate, 2006, s. 265). 

Att  fly från dessa tankar och sin inre oro (Farmer, 2002) som uppstod vid depression 
menade  ungdomarna  var  viktigt  (Woodgate,  2006).  En  ungdom  upplevde  detta  i 
Meadus (2007) studie 

”I didn't go out as much I stayed home. I slept a lot, and went to bed early, and didn't  
really want to get up. I found when I sleep I don't really think as much. I sort of forgot 
about everything that's happening.” (Meadus, 2007, s. 213)

Ungdomarna  kände  även  en  vilja  av  att  fly  ifrån  sina  familjemedlemmar  (Farmer, 
2002). Detta kunde ses i ett citat av en ungdom:

”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 off. Because I was trying to stay clear of my mother who  
didn’t know what was wrong.” (Meadus, 2007, s. 213). 

Känsla av bristande förståelse hos andra
Att inte bli förstådd var en känsla som beskrevs i tre artiklar (Farmer, 2002; Meadus, 
2007;  Woodgate,  2006;).  Känslan  av  bristande  förståelse  hos  andra  kan  beskrivas 
utifrån  två  aspekter:  bristande  förståelse  för  sjukdomen  depression  och  bristande 
förståelse genom att inte bli lyssnad på. 

Det var av stor betydelse att ungdomarna fick uppleva att de allra närmaste gjorde ett 
försök till att förstå dem och deras depression. En bekräftelse om att depression också 
var en sjukdom som behövde samma uppmärksamhet  som en fysisk sjukdom ansåg 
ungdomarna var viktigt (Woodgate, 2006) En ungdom beskriver ovanstående i följande 
citat: 

“I think what would help is for people to realize that it is not just feeling down, it is  
actually an illness. That is the hardest part getting people to realize – it  is not just  
saying, ‘Oh, you woke up on the wrong side of the bed’. I think the most helpful part is  
knowing that someone out there understands.” (Woodgate, 2006, s. 266) 
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Farmer (2002) beskriver att två ungdomar i studien kände att ingen kunde förstå vad 
depression innebar utan att själv ha drabbats av depression.  Detta visar en ungdom på 
genom citatet: 

“I don’t  really  think you can explain  it  to  somebody if  they don’t… if  they haven't  
experienced it or someone they’re really close to hasn’t experienced it.” (Farmer, 2002, 
s. 580)

En bristande förståelse genom att inte bli lystnad till framkom i två artiklar (Meadus, 
2007;  Woodgate,  2006).  Woodgate  (2006)  skriver  att  då  ungdomarna  upplevde  att 
vårdare  inom  den  professionella  vården  gjorde  försök  till  att  förstå  dem  visade 
ungdomarna  vårdarna  respekt  och  var  uppriktiga.  Om det  däremot  fanns  bristande 
förståelse  eller  respekt  upplevde  ungdomarna  att  de  inte  ville  fortsätta  med  sin 
behandling. Även Meadus (2007) skriver om att det var viktigt för ungdomar att de hade 
någon professionell personal som lyssnade på dem och som de kunde känna förtroende 
för. Woodgate (2006) skriver i sin studie att ungdomarna anser att vårdpersonalen måste 
lyssna på vad de har att säga och inte utgå från litteratur. På så sätt menar ungdomarna 
att de skulle kunna känna en känsla av att bli lyssnade på (a.a). 

Bristande förståelse syns i Woodgates (2006) studie genom att ungdomarna kände sig 
nedvärderade  då  professionell  vårdpersonal  inte  tog  sig  tid  till  att  lära  känna  dem. 
Ungdomarna upplevde att de blev dömda och inte lyssnade på. 

Känsla av att inte duga
En känsla av att inte duga såg i tre artiklar (Farmer, 2002; Woodgate, 2006; Wisdom & 
Green,  2004)  i  form av:  känsla  av  otillräcklighet,  känsla  av  bristande  respons  från 
föräldrar, känsla av ovärdighet, känsla av att klandra sig själv, känsla av olycklighet. 

I  en  studie  framkom  att  ungdomarna  upplevde  en  känsla  av  att  inte  duga  som 
otillräcklighet (Farmer, 2002). Farmer (2002) skriver i sin studie att ungdomarna var väl 
medvetna om att exempelvis föräldrarna oroade sig för skolan och skolarbete och detta 
ledde till känslan av att inte räcka till hos ungdomarna. 

Känslor av att inte duga i form av känsla av att ingen bryr  sig kunde ses i Farmers 
(2002)  studie.  Ungdomarna  upplevde  att  föräldrarna  inte  brydde  sig  om  dem  då 
föräldrarna  exempelvis  inte  såg  depressionens  symtom  som  viktiga.  Dessa  känslor 
bidrog till att ungdomarna tog känslomässigt avstånd från föräldrarna.  Farmer (2002) 
skriver vidare att ungdomarna under depressionen upplevde att syskonen fick både mer 
uppmärksamhet och känslomässig respons av föräldrarna. 

Känsla  av att  inte  duga kan även beskrivas som om att  ungdomarna vid depression 
kände  en  känsla  av  ovärdighet  vilket  framkom  i  två  av  studierna  (Farmer,  2002; 
Woodgate, 2006). Farmer (2002) skriver i sin studie att ungdomarna kände sig ovärdig 
uppmärksamhet från andra framför allt från sin egen familj. Ungdomarna i Woodgates 
(2006) studie menar däremot att känslan av ovärdighet vid depression många gånger 
uppstod i vården. Ungdomarna kände sig speciellt ovärdiga då vårdarna inte ville lära 
känna dem utan mer dömde dem på en gång utan att lyssna på ungdomarna (a.a). 
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Enligt Woodgate (2006) menade ungdomarna att det inte gick att tvinga dem att söka 
vård och menade att de därför ibland kunde klandra sig själva för att deras depression 
var okontrollerad. Woodgate (2006) menar vidare att ungdomarna själva upplever en 
svårighet  med  att  inte  duga  och  att  undvika  att  anklaga  sig  själv.  Farmer  (2002) 
beskriver hur vissa ungdomar hanterade situationer då de blev avvisade av partners eller 
vänner  genom  att  vara  tysta,  undvika  personerna  men  fortfarande  vara  nära  dem. 
Ungdomarna  kunde även hitta  på ursäkter  för  deras  vänners  beteenden.  En ungdom 
uttryckte detta i citatet från Farmers (2005):

”I guess he [ex-boyfriend] didn't want to get into a relationship or anything...He has a 
lot of problems” (Farmer, 2005, s. 578)

Känslan att inte duga visades i Wisdoms & Green (2004) studie som att ungdomar i sin 
depression upplevde en känsla av att vara olycklig. Denna känsla är relaterat till olika 
saker och situationer.  Ungdomarna  ansåg att  känslan av att  vara  olycklig  var direkt 
kopplat till deras depression och påverkade dem på så sätt deras ungdomsproblem blev 
svårare att hantera. Detta kunde man se i citatet i Wisdoms (2004) studie där en ungdom 
svarade på frågan vart han trodde depressionen kom från: 

”Probably the amount of stress I have in my life and just the pressure I have from my 
parents, my school, a lot of my outside environment“ (Wisdom & Green, 2004, s. 1231)

Känsla av att inte duga tolkades utifrån att ungdomarna kände sig olyckliga över att de 
var deprimerade, då både media och samhället uppger att människan skall vara lycklig 
framför  allt  under  ungdomsåren,  då  detta  är  den  bästa  tiden  i  livet.  Detta  menade 
ungdomarna gjorde dem olyckliga dels över själva depressionen och dels över kraven 
som ställs på dem att de borde vara lyckliga (Wisdom & Green, 2004).

Känsla av uppgivenhet
Känsla av uppgivenhet framkom i fyra artiklars resultat (Farmer, 2002; Meadus, 2007; 
Wisdom & Green,  2004; Woodgate,  2006). Känslan av uppgivenhet sågs i  form av: 
känsla av hjälplöshet och hopplöshet, känslor av ledsamhet och sorg, trötthetskänslor, 
känslor av hat och ilska och känsla av att ha förlorat sig själv. 

I depressionen kände ungdomarna en uppgivenhet i form av hjälplöshet och hopplöshet 
(Farmer, 2002; Wisdom & Green, 2004). Känslan av hjälplöshet kom ur att ungdomarna 
såg problem i familjesituationer men inte orkade ta tag i det varken för sin egen skull 
eller för familjen. En ungdom beskrev i (Wisdom & Green, 2004) sin upplevelse:  

”I felt pretty much helpless” (Wisdom & Green, 2004, s. 1232)

Ungdomarna  kände  i  sin  depression  även  en  känsla  av  hopplöshet  (Farmer,  2002; 
Wisdom & Green, 2004; Woodgate, 2006).  En ungdom uttryckte i Woodgates (2006) 
studie:
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”Probably  I  just  felt  sad  and  the  sense  of  not  being,  just  like  'What  is  the  point  
anymore? There is no point' I did not really feel like myself, but also I felt like there was  
no point in me going on, and everything.” (Woodgate, 2006, s. 265) 

En annan ungdom i Wisdoms & Green (2004) studie visade även att ungdomarna kände 
uppgivenhet i form av bristande hopp genom citatet: 

”It's  just  horrible.  You're  totally  out  of  everything.  You  don't  want  to  do  
anything” (Wisdom & Green, 2004, s. 1232) 

Uppgivenhet i form av en hopplöshetskänsla kunde även ses i Farmers (2002) studie där 
ungdomarna kände att de ville ta sina liv. Farmer (2005) visade på att tankar på död var 
vanligt hos de deprimerade ungdomarna och en ungdom uttryckte sig 

”You don't see a point in living, you know, versus dying”. (Farmer, 2002, s. 578)
 
En annan ungdom i samma studie sa:

”I didn't feel good physically and I didn't feel good mentally...Like, I don't really have a  
place to lead a productive life so let's just end it” (Farmer, 2002, s. 578) 

Uppgivenhet kunde leda till ledsamhet och sorg. I fyra av studierna sågs att ungdomarna 
vid depressionen även led av ledsamhet (Farmer, 2002; 2005; Meadus, 2007; Wisdom 
& Green,  2004;  Woodgate,  2006).  Woodgate  skriver  i  sin  studie  att  detta  är  en  av 
huvudkänslorna vid depression och dessa känslor sågs som negativa av ungdomarna då 
de  kände  att  ledsamheten  påverkade  deras  vardag.  En  ungdom  i  Meadus  (2007) 
förklarade känslan av depression och ledsamhet:

”  I was sad all the time, I don't know and I couldn't get myself out of it, no matter  
what.”  (Meadus, 2007, s. 213)

I  Farmers  (2002)  studie  beskrev  en  ungdom  sin  ledsamhet  i  sin  depression  med 
meningen:

” You just cry a lot. And that's all you can do” (Farmer, 2002, s. 572)

Känsla av uppgivenhet i form av en trötthetskänsla sågs i tre artiklar (Farmer, 2002; 
Wisdom & Green, 2004; Woodgate, 2006). Farmer (2002) menar vidare att det gick att 
visa  på  att  tröttheten  var  en  konstant  känsla  hos  ungdomarna.  En  ungdom beskrev 
känslan av att vara trött: 

”I just wouldn't do anything all day. When we went out for lunch I'd just sit around. ” 
(Farmer, 2002, s. 572)

Ungdomarna  själva  beskrev  känslan  av  trötthet  som  att  känna  sig  orkeslös  och 
oförmögen till att utföra något över huvudtaget (Wisdom, 2004) En ungdom beskrev i 
Wisdoms & Greens (2004) studie sin upplevelse av att vara orkeslös i sin depression: 
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”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  
myself, and I just didn't have any energy.” (Wisdom & Green, 2004, s. 1232) 

Två av artiklarna visade även på att känslan av trötthet hade en negativ inverkan på 
skolan (Farmer,  2002; Woodgate,  2006).  Vilket kunde påvisas med ett  citat  från en 
ungdom ur Farmers (2002) studie:

”I'd sit there for hours and get like two math problems done.” (Farmer, 2002, s. 572)

Känsla av uppgivenhet i form av hat framkom i två artiklar (Farmer, 2002; Wisdom & 
Green, 2004). Detta hat utryckte sig som ilska hos ungdomarna vilket sågs i  tre av 
artiklarna (Farmer, 2002; Wisdom & Green, 2004; Woodgate, 2006). I Farmers (2002) 
studie beskrev ungdomarna ilskan som en konstant känsla. Ungdomarnas känslor av hat 
riktade sig dels mot livet i allmänhet och dels mot vårdpersonalen. Detta kunde ses i de 
följande citat:

”I just hated life in general” (Wisdom & Green, 2004, s. 1231)

Att ungdomarna även kände hat både för sig själva och sina medmänniskor kunde man 
se i Farmers (2002) studie där en ungdom uttryckte sig:

”I hate myself, I hated who I was, I hated everything about me...I hated them, them 
being the rest of the world. I pretty much hated them because they hated me.” (Farmer, 
2002, s. 576) 

Känsla av uppgivenhet utifrån en känsla av att ungdomarna upplevde att de förlorat sig 
själv framkom i två artiklar.  (Farmer, 2002; Meadus, 2007). I Farmers (2002) studie 
förklaras känslan av ett förlorat själv utifrån en ungdoms beskrivelse av sin upplevelse 
av depression:

I don’t know how to be myself because I don’t know how I’d act.”  (Farmer, 2002, s. 
574)

Ungdomarna menade att de var av stor viktig att återuppta det förlorade självet och att 
arbeta med att  försöka uppnå en känsla av ett  själv (Meadus, 2007).  Farmer (2002) 
menar vidare att ungdomarna utöver en känsla av förlorat själv även upplevde en känsla 
av förlorat kontakten med en högre kraft eller andra betydelsefulla människor. Farmer 
(2002) tydliggör att ha förlorat sig själv kan bli allvarligt då ungdomen handlar med 
impulsivitet och sätter stopp på sin smärta till vilket pris som helt.

Känsla av behov av stöd
Känsla  av  behov  av  stöd  sågs  i  tre  av  artiklarna  (Farmer,  2002;  Meadus,  2007; 
Woodgate, 2006). Vederbörande parter som ungdomen upplevde att de fick stöd ifrån 
var anhöriga, vårdpersonal och vänner.

Tre av artiklarna  visade på att  det  var viktigt  för  ungdomarna  att  i  depressionen få 
uppleva känslan av stöd från de som stod nära dem (Farmer,  2002;  Meadus,  2007; 
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Woodgate, 2006). Ungdomarna kände att de behövde hjälp av andra runt omkring för 
att  de  skulle  kunna  bli  bättre  (Woodgate,  2006)  och  Farmer  (2002)  visar  på  att 
ungdomarna upplevde att de även behövde få prata om depressionen med någon. 

I  Woodgates  (2006)  studie  beskrev ungdomarna  att  de ville  kunna känna hopp och 
tyckte det framför allt var viktigt att vårdpersonal ingav hopp under deras behandling av 
depression. 

Under  sin  depressiva  period  uppskattade  ungdomarna  att  familjemedlemmar  ibland 
kunde komma upp på rummen och bara titta till dem (Woodgate, 2006). Detta menade 
ungdomarna  hjälpte  dem att  känna  samhörighet  med  andra.  Dock var  det  samtidigt 
viktigt  att  anhöriga  som tittade  till  ungdomarna  inte  ställde  för  mycket  frågor  eller 
bidrog till att skapa någon ilska eller frustration hos ungdomarna (Woodgate, 2006). I 
två av studierna (Farmer, 2002; Woodgate, 2006) beskrevs att framför allt för mycket 
fysisk närvaro av anhöriga, bidrog till att ungdomarna inte kände sig bekväma. Farmer 
(2002) beskrev i sin studie att all känslomässigt stöd och vård från föräldrarna alltid 
bidrog till att ungdomarna kände en viss osäkerhet då ungdomarna kände bristande tillit 
till föräldrarna. 

I Meadus (2007) studie beskrevs däremot  att föräldrarna kunde ge stöd i depressionen. 
Flera ungdomar nämnde specifikt modern i familjen som personen som gett dem socialt 
stöd  under  depressionen.  En  ungdom  beskrev  i  studien  att  hennes  mor  hade  varit 
konstant  med henne under  hela  hennes depression och beskrev känslan av det  stora 
förtroendet för mamman (a.a):

”Yeah, well my mother, you know, is like a saint. Ah, my Dad (sight) I guess he tries.  
He's just  ju know, I kind of depend more on my mother than on him [...]  Yeah my 
mother would be, if I had so say anybody it would be my mother who got me through  
it.” (Meadus, 2007, s. 213)

Att  vänner  kunde  ge  ungdomarna  stöd  i  depressionen  framkom  i  två  av  studierna 
(Farmer, 2002; Woodgate, 2006). Vännerna beskrevs av de deprimerade ungdomarna 
som väldigt hjälpsamma och ärliga (Farmer, 2002). 

Ungdomarna upplevde att depressionen lättade när de enligt Fornos et al (2005) menar 
att de kunde känna samhörighet trots att  de led av depression. En ungdom i studien 
beskriver hur en psykiatrisk avdelning hjälpte henne att känna att hon inte var så dålig 
trots sin depression (a.a). 

”Yeah, I think it [hospitalization] helps for a while. It kind of gets you like, thinking and  
you see people like you who are worse. It makes you look innocent. That kind of helped  
me. I mean, I saw other girls like me, but really,  really,  worse who were there for  
really, really, worse things.” (Fornos, 2005, s. 167). 

Meadus (2007) skriver  även i  sin studie att  de deprimerade  ungdomarna  ofta  själva 
sökte sig till ungdomar med liknande problem då de hos likasinnade kände känslan av 
att vara normal. 
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DISKUSSION

Metoddiskussion
Tillvägagångssättet att söka vetenskaplig litteratur till denna studie har delvis varit svårt 
men har kunnat genomföras.  Totalt  framkom fem artiklar  som användes i resultatet, 
vilket i början bidrog till funderingar om tillräckligt med information fanns. Mycket tid 
har gått åt till att försöka hitta ytterligare artiklar och därför har funderingar väckts kring 
vårt val av ämne. Eftersom de  utvalda artiklarna upptäcktes relativt tidigt uppstod en 
tanke om att mycket forskning om ungdomars upplevelser vid depression skulle finnas. 
Efterhand  då  artiklarna  lästes  och  värderades  fann  vi  att  dessa  artiklar  innehöll 
tillräckligt  med  information.  Dessa  fem  artiklar  tyckte  vi  innehöll  den  mängd 
information som krävdes för att få svar på vårt syfte. 

En annan undran som har utvecklats under arbetets gång har varit om alternativ text till 
vetenskapliga artiklar kunde ha valts. Den valda analysmetoden till denna studie går inte 
att beblanda  med flera olika typer av texter utan endast en form av text. Motiveringen 
till varför inte biografier valdes var att biografierna skulle spegla allt för få personers 
upplevelser av depression. 

Artiklarnas  nationaliteter  var  olika  till  exempel  USA,  Australien  och  Mexiko.  När 
artiklarnas ursprung är så spridda skiljer sig språket och valen av temana sig åt. Den 
kulturella aspekten om hur ungdomarna lever har inte vägts in men författarna har varit 
medvetna om denna faktor. Vårdvetenskapliga begrepp såsom människa, omvärld och 
upplevelser har i samtliga artiklar använts flitigt. 

Analysförfarandet  utfördes således utifrån Friberg (2006) vilket har genomförts  med 
viss svårighet. Indelningen av likheterna i teman och subteman var det svåra momentet. 
Teman hittades men dessvärre blev det svårare i relation till vårt ämnesområde att hitta 
subteman. Detta har diskuterats men med tanke på antalet teman som hittades beslöts att 
subteman var onödiga att använda. 

Resultatdiskussion
Olsson (2004)  anser  att  det  är  ett  stort  lidande  att  drabbas  av  en  depression  under 
ungdomsåren,  speciellt  då  ungdomarna  befinner  sig  i  ett  utvecklingsskede  Under 
utvecklingsskedet formas ungdomarna till de personer som de kommer att vara resten 
av sina liv. Vi anser att dessa upplevelser av känslor som redovisats i resultatet påverkar 
och försvårar ungdomarnas vardag då upplevelserna både bidrar till lidande och ohälsa.

I  resultatet  framkom  att  ungdomarna  i  sin  depression  upplevde  en  rädsla  för  både 
depressionen  i  sig,  för  vårdpersonalen  och  för  att  förlora  sig  själv.  Då  ungdomar 
ständigt  upplevde  rädsla  uppstod  en svårighet  i  att  känna  trygghet.  Wiklund (2003) 
menar att trygghet är ett av människans grundbegär som måste upprätthållas och är en 
förutsättning  för  att  personen  skall  känna  välbefinnande.  Depression  hos  ungdomar 
bidrar därför till att ungdomarna känner ett bristande välbefinnande. Ungdomar kände 
även en rädsla för att vårdpersonalen skulle ge upp och att de inte längre skulle få hjälp. 
Att känna rädsla för att förlora det människan har beskriver Wiklund (2003) som en 
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form av lidande och går att koppla till rädslan hos ungdomarna för att förlora hjälpen de 
får. Upplevelsen av rädsla i depressionen bidrar därför både till lidande och svårighet i 
att uppnå välbefinnande hos ungdomarna.

Att ungdomarna i resultatet även upplever en känsla av vald eller påtvingad ensamhet är 
ett stort problem vid depression. Ungdomars känslor av ensamhet i form av utanförskap 
påverkar ungdomen negativt då det enligt Olsson (2004) under ungdomsåren är viktigt 
att få känna gemenskap med andra. För att känna hälsa krävs en jämn pendling mellan 
att  få  tillhöra  en  grupp och  känna sig  unik.  Då ungdomarna  vid  depression  känner 
ensamhet  och  saknar  gemenskap  med  andra  kan  det  ses  som att  ungdomarna  även 
drabbas av ohälsa (Wiklund, 2003). Ungdomar vid depression känner även en känsla av 
att vilja vara ensam och drar sig därför medvetet undan sin omgivning. Att bearbeta 
depressionen  genom  att  dra  sig  undan  andra  är  inte  hälsosamt  då  ungdomarna  i 
resultatet själva ansåg att de behövde hjälp av andra för att bli friska. Då ungdomarna 
inte kunde hantera svåra situationer handlade de på ett ohälsosamt sätt och Eriksson 
(1989) anser att det hos ungdomarna då även finns en brist på känsla av sundhet. 

I resultatet framkom att depressionen påverkade ungdomarna på så sätt att de upplevde 
en känsla av att vilja fly från verkligheten. Ungdomarna önskade att fly från både sin 
familj  och  sina egna tankar.  Detta  skapade ett  problem hos  ungdomarna  då de inte 
kunde  fungera  som  vanligt  i  sin  omvärld  vilket  Eriksson  (1989)  menar  är  en 
förutsättning för att människan ska kunna uppleva hälsa. Ungdomarna i resultatet hade 
en svårighet att förhålla sig till  sin verklighet då de flydde från den och inte vågade 
bearbeta det som fick dem att må dåligt. Att ungdomarna inte hanterade sin depression 
på ett hälsosamt sätt utan istället flydde från verkligheten kan enligt Eriksson (1989) 
även bidra till att ungdomarna inte kan uppleva sundhet då de inte kan hantera sin egen 
vardag. 

Ungdomarna i  resultatet  upplevde vid depression en känsla  av bristande förståelse  i 
form av att ingen lyssnade till dem. Vid samtal med vårdpersonal upplevde exempelvis 
ungdomarna bristande förståelse då vårdpersonalen fick dem att känna sig dömda och 
nedvärderade. Då dessa känslor uppstod vid vårdtillfället skapades även ett vårdlidande 
hos ungdomarna då vårdlidande enligt Wiklund (2003) framkommer då det finns brister 
i den vård som ges. För att ungdomarna skulle uppleva att vårdpersonalen lyssnade till 
dem  krävdes  det  att  vårdgivaren  inte  skulle  utgå  ifrån  litteratur  utan  lyssna  till 
ungdomarnas egna ord hur vida de upplevde välbefinnande eller inte.

I kategorin känsla av att inte duga var en skamkänsla övergripande då ungdomarna hade 
upplevt  att  de  var  otillräckliga  deras  föräldrar.  Enligt  Wiklund  (2003)  kunde  dessa 
skuldkänslor  riskera  att  ungdomen  utvecklade  ett  ”falskt”  jag  eftersom  andra  i 
ungdomens omgivning sade till ungdomen hur denne skulle bete sig. Då ungdomen inte 
levde upp till dessa krav utvecklades även skamkänslor och en upplevelse av att inte 
duga. Då syskonen fick mer uppmärksamhet och en växande känsla om att ingen brydde 
sig  om dem uppstod,  blev  även  ungdomarna  olyckliga.  Ungdomarna  klandrade  sig 
själva för deras depression och kände sig ovärdiga uppmärksamheten bland annat från 
föräldrarna. Känslan av att inte duga kan enligt Wiklund (2003) ses utifrån ett lidandets 
kamp mellan att känna skam och värdighet. Att uppleva sig värd blev för ungdomarna 
en omöjlighet då de inte tog ut sin rätt att vara en okränkbar människa. Att klandra sig 
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själv innebär en direkt kränkning av sig själv som människa. Då någon lever i skam är 
det en omöjlighet att leva i samvaro med sin familj  eftersom det krävs en känsla av 
värdighet att leva tillsammans med andra människor, enligt Wiklund (2003).

Känsla  av behov av stöd var  viktigt  för ungdomarna  för att  de skulle  kunna känna 
värdighet och för att kunna bli fria från sina skamkänslor som tyngde ned dem. Även 
om ungdomarna ville vara ensamma kände de  ett behov av att någon tittade till dem 
emellanåt. Ungdomarna hade enligt Olsson (2004) svårt att erkänna att de var i behov 
av hjälp. Olsson (2004) förklarade detta genom att när ungdomarna sökte hjälp höll de 
uppe ett sken om att de mådde bra, vilket gjorde det svårt för vårdare eller närstående att 
förstå  ungdomarna.  Ungdomarna  tyckte  att  deras  vänner  och  jämngamla  som hade 
erfarit en depression var de som förstod dem bäst. En viktig förmåga som ungdomar har 
är att kunna söka sig till likasinnade vilket verkade finnas kvar hos dessa ungdomar.  

Ungdomarna  upplevde  också  en  känsla  av  uppgivenhet.  Att  uppleva  en  känsla  av 
uppgivenhet  kan  förstås  som  om  människan  inte  känner  något  sammanhang  eller 
mening  med  livet.  Eriksson (1989)  skriver  om mening  och  sammanhang  med  livet 
utifrån hälsa som en känsla av helhet och en förankring i  sin levda kropp. Wiklund 
(2003) lägger också till en betydelse om att vara förankrad i världen. Då ungdomarna 
var deprimerade och hade dessa känslor förlorade de denna viktiga balans som var en 
förutsättning för att känna mening med livet. Brist på omtanke, ilska och hat riktat mot 
en själv och andra kan ses som ett lidande utifrån Wiklund (2003) då ungdomarna inte 
handlade problemen på ett  sunt sätt.  Gilberts (2005) förklaring om skuldkänslor hos 
personer då ens  inre  känslor uttrycktes  mot  vänner  och anhöriga kunde kopplas  till 
ungdomarnas problem. Dessa känslor kunde betyda att ungdomarna inte visste hur de 
skulle  bete  sig,  vilket   också  framkom  i  resultatet.  Detta  tolkades  som  en  slags 
uppgivenhet gentemot livet, sig själv och andra. Inom känslan av uppgivenhet framkom 
också  de  ungdomar  som  upplevde  en  känsla  av   att  inte  ha  något  själv.  Den 
överhängande känslan av inte ha något själv utmynnande i tankar om döden och ett 
begär  att  få  stopp  på  smärtan  som  fanns  inombords.  Farmer  (2002)  pratade  om 
ungdomar som hade ett begär att till vilket pris som helst få stopp på sin smärta, alltså i 
annan mening: avsluta sitt liv för att bli fri från smärta. Att ha ett begär som Farmer 
(2002)  har  beskrivit  är  enligt  Wiklund (2003)  en omöjlighet  eftersom hon förklarar 
begär som en konstant strävan efter liv eller  kärlek.  Dock kan det förklaras som att 
begären helt uteblivit hos ungdomen då ingen strävan efter liv, kärlek eller mening och 
sammanhang existerar hos ungdomen. Om ungdomen då vill uppnå ett mål som innebär 
slutet på sitt liv måste ungdomen ha begär. Enligt SBU (2004) kan ett begär innebära att 
ungdomen har livströtthet och en önskan om att få dö. 

Betydelse för vården 
Sjuksköterskan är en av de personer som kommer att möta dessa ungdomar till exempel 
inom skolhälsovård, barnpsykiatrisk vård eller allmän vård. Enligt  Meadus (2007) är 
kunskap om hur ungdomarna själva upplever problemen vid depression och deras egen 
ohälsa av stor vikt för att kunna förstå ungdomarna och deras sätt att handskas med 
depressionen. Sjuksköterskan ska i mötet med ungdomar kunna reagera på förändringar 
i  ungdomars  beteende  och  veta  att  dessa  förändringar  i  grunden  kan  bero  på  en 
depression (Farmer, 2002) För att kunna göra detta krävs att sjuksköterskan har kunskap 
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om hur ungdomar upplever depressionen och hur de reagerar utifrån dessa känslor som 
exempelvis känslor av hat, ilska och socialt vilja dra sig undan. 

Om sjuksköterskan har kunskapen om ungdomars känslor kan hon erbjuda hjälp och 
stöd  till  ungdomarna  (Meadus,  2007).  Detta  förutsätter  att  sjuksköterskan  även  har 
kunskap om ungdomarnas behov vid depression. Ett behov som ungdomarna uttrycker 
är att de vill ha hjälp. I resultatet framkom att ungdomarna var rädda för att få hjälp då 
ungdomens citat  kan tolkas som en nonchalant förhållning gentemot att  motta  hjälp. 
Detta är viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om då ungdomen kanske tar avstånd 
istället för att närma sig. Det är samtidigt viktigt att sjuksköterskan är medveten om att 
behovet  av  hjälp  och  känna  samhörighet  alltid  finns  kvar  hos  ungdomarna  och  att 
beteendet med att ta avstånd kan vara en rädsla för att motta hjälp. 

Att  som  sjuksköterska  ha  kunskap  om  ungdomars  känslor  är  även  viktigt  då 
ungdomarna vid vårdtillfällen vill att sjuksköterskan ska inge en känsla av hopp. Detta 
då hopp är något ungdomarna saknar då de upplever både hopplöshet, livströtthet och 
brist på glädje. Sjuksköterskan kan förmedla hopp genom att tala om framtiden på ett 
positivt  sätt  och  förmedla  att  ungdomarna  någon  gång  kommer  att  komma  ur 
depressionen. 

Det  är  också  av  stor  vikt  att  sjuksköterskan  upptäcker  depressionen  i  tid  då  en 
depression skapar psykiska problem  som kan ligga kvar till  vuxenålder om personen 
inte får hjälp (Crowe et al, 2006). Depression i ungdomsåren bidrar till ett stort lidande 
(Olsson, 2004) och hälsohinder för ungdomen. Om sjuksköterskan då besitter kunskap 
om  ungdomars  upplevelser  av  känslorna  vid  depression  kan  sjuksköterskan  lättare 
identifiera depressionen och därmed se till att ungdomarna erbjuds hjälp (Crowe et al, 
2006) som kan lindra ungdomarnas lidande och ohälsa tidigare. Då sjuksköterskan med 
hjälp  av  kunskapen om ungdomars  känslor  vid  depression  kan  lindra  lidandet  i  tid 
förebygger hon även ohälsa och främjar livskvalitén i ungdomarnas vuxna liv.

Att sjuksköterskan besitter kunskap om ungdomars känslor vid depression är även av 
stor vikt  då sjuksköterskan är den som ska undervisa  både ungdomar,  föräldrar  och 
lärare  om själva  sjukdomen (Farmer,  2002).  Ungdomarna  spenderar  sin  största  tid  i 
skolan  vilket  gör  att  det  kan  vara  lärare  (Farmer,  2002)  eller  föräldrar  som  först 
uppmärksammar förändringar i ungdomarnas beteenden (Wisdom & Green, 2004). Att 
sjuksköterskan  undervisar  föräldrar  och  lärare  är  därför  viktigt  då  det  är  dessa 
människor som ibland först kan identifiera sjukdomen. Derouin och Bravender (2004) 
skriver om självskadebeteende hos ungdomar. Detta självskadebettende är ett exempel 
på  en  handling  som  föräldrar  och  lärare  har  större  chans  att  upptäcka  då  de  har 
regelbunden kontakt  med ungdomarna.  Ungdomar med depression utvecklar  ofta ett 
självskadebeteende  och även här tas sjuksköterskans pedagogiska roll  upp då det är 
viktigt  att  ge  undervisning  till  föräldrar  och  lärare  om  de  olika  trenderna  inom 
självskadebeteende  (Derouin  & Bravender,  2004)  och  dess  koppling  till  depression. 
Newman, Nexman, Griffen, O'Connor & Spas (2007) visar i sin studie på att hjälp och 
stöd från föräldrarna under ungdomsåren är viktigt för att undvika att ungdomen hamnar 
i depression. Skolan bidrar inte bara med undervisning utan hjälper även ungdomarna 
att känna att de tillhör en grupp. Går denna känsla av gemenskap förlorat uppstår en 
psykisk  ohälsa  hos ungdomarna  som kan leda till  depression.  Newman et  al  (2007) 
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menar  vidare  att  en  bra  kontakt  mellan  föräldrar  och  skola  är  av  stor  vikt  för  att 
kontrollera att ungdomarna får de psykiska stöd de behöver under ungdomsåren både 
från  skola  och  föräldrar.  Att  båda  dessa  parter  är  väl  informerade  om  ungdomars 
depression  anser  vi  därför  är  viktigt  för  att  kunna  bemöta  ungdomarna  rätt.  Att 
sjuksköterskan  har  god  kunskap  om ungdomars  depression  är  därför  viktigt  för  att 
kunna informera både skola och föräldrar (Newman et al, 2007).

Att sjuksköterskan har god kunskap om ungdomars känslor är även viktigt för att kunna 
ge en tydlig bild av depression och skapa förståelse hos ungdomarnas omgivning om 
hur det är att leva med dessa känslor. Då omgivningen bättre förstår det lidande och 
brist på välbefinnande som ungdomarna upplever kan ungdomarnas känslor av rädsla 
för  vad  andra  ska  tycka  om  deras  sjukdomstillstånd  möjligtvis  lindras.  Då 
sjuksköterskan kan skapa förståelse hos människor i omgivningen finns en möjlighet att 
även ungdomarnas känsla av skam lindras då ungdomarna upplever att andra förstår och 
accepterar  dem  trots  sjukdomen.  Då  ungdomarna  kan  känna  att  omgivningen  och 
vårdarna  förstår  deras  känslor,  behov  och  ohälsa  som  uppstår  i  samband  med 
depressionen kan lidandet även lindras genom att ungdomarna då själva blir positiva till 
att söka hjälp.

För  att  mötet  mellan  sjuksköterska  och  ungdom  ska  bli  av  god  kvalité  krävs  att 
sjuksköterskan har  förståelse  för  ungdomen  och samtidigt  kunskap om hur  hon ska 
förhålla  sig till  dessa känslor.  Då ungdomars  känslor  och upplevelser  har  speglats  i 
denna studie skulle det vara intressant med vidare forskning om hur sjuksköterskorna 
upplever mötet med deprimerade ungdomar. Känner sjuksköterskorna att de når fram 
till ungdomarna och förstår dem medan ungdomarna endast känner sig åsidosatta? Eller 
upplever även sjuksköterskan som ungdomarna i studien en brist i den vård som ges? 
Att ha kunskap om hur båda parter  upplever mötet  är viktigt  för att  kunna förbättra 
vården.  Därav skulle  vidare forskning om sjuksköterskornas upplevelser  vid vård av 
deprimerade ungdomar vara intressant.
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Bilaga 1 

                     Översikt av analyserad litteratur (vetenskapliga artiklar)
 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion

Titel: The 
experience 
of major 
depression: 
adolescents 
perspectives
Författare:  
Farmer, J.T.
Tidsskrift:  
Issues in 
Mental 
Health 
Nursing
Årtal: 2002

Fenomeno
logiskt 
perspektiv

Problem: Det är idag 
svårt att 
uppmärksamma en 
depression hos 
tonåringar då deras 
pendlande humör, 
ilska och stress ses 
som normala 
beteenden under 
tonåren. Vidare är de 
teorier som används i 
vården baserade på 
vuxnas depressioner 
och tillfredställer 
möjligtvis inte 
ungdomars behov vid 
depression.
Syfte: Att utifrån 
ungdomars perspektiv 
beskriva upplevelsen 
av depression.   

Urval:5 
Ungdomar med 
diagnosen 
depression mellan 
åldrarna 13-18 år 
valdes ut till att 
delta i enskilda 
öppna intervjuer.
Analys: Analysen 
baserades på en 
modell av 
Colaizzi (1978). 
De bandade 
intervjuerna 
lyssnades igenom 
för att nå helhets 
förståelse, 
signifikanta delar 
togs ut som sedan 
analyserades och 
delades in i teman 
och kategorier. 

Ungdomar 
upplevde 
under 
depression 
oro, 
ensamhet, 
osäkerhet, 
okontrollerad 
ilska, känsla 
av att sitta 
fast mellan 
föräldrar, fly 
från smärta, 
förändringar i 
relationer och 
en tro på att 
bli frisk. 

Ungdomarnas 
ilska, 
känslomässig 
hemlöshet, 
och själva 
depressionen 
kopplade 
ungdomarna 
till att de 
kände sig 
avvisade, 
retade och 
utfrysta av 
både föräldrar 
och 
skolpersonal.  

Titel: A 
Qualitative 
Study of 
Mexican 
American 
Adolescents 
and 
Depression
Författare:  
Fornos, B.L; 
Mika, S.V; 
Bayles, B; 
Serrano, 
C.A; 
Jimenez, 
L.R; 
Villarreal, 
R. 
Tidsskrift: 
Journal of 

Fenomeno
logist 
perspektiv

Problem: En hög 
procent av 
Mexikanska 
Amerikanska 
ungdomar lider av 
depression och 
resurser och 
behandlingsmöjlighet
er ses som 
otillräckliga för 
ungdomarna. 
Självmord är även den 
fjärde vanligaste 
dödsorsaken bland 
10-19 åringar bland 
Mexikanska 
Amerikanska 
ungdomar. 
Syfte: Lära sig mer 
om Mexikanska 

Urval: 65 stycken 
ungdomar mellan 
13-18 år valdes ut 
för att delta i 
bandade 
intervjuer.
Analys: Banden 
lyssnades 
igenom, 
analyserades och 
kodades. Detta 
bidrog till olika 
teman. 

Ungdomar 
vid 
depression 
drog sig 
undan och 
kände ett 
behov av att 
få vara själv. 
Även känsla 
av skam och 
rädsla för att 
söka hjälp 
framkom vid 
depression.

Ungdomarnas 
kunskap om 
depression 
måste ökas då 
kunskapen är 
för låg. 
Ungdomar 
måste också 
lära sig att 
depression är 
en sjukdom 
och inte en 
mentalstörnin
g.
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 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
School 
Health
Årtal: 2005

Amerikanska 
ungdomar ungdomars 
kunskap och attityd 
mot depression samt 
hur ungdomar ställde 
sig till att söka hjälp.

Titel: Living 
in the 
shadow of 
fear: 
adolescent's 
lived 
experience 
of 
depression.
Författare:  
Woodgate, 
L.R
Tidsskrift:  
Journal of 
Advanced 
Nursing.
Årtal: 2006

Hermeneu
tiskt 
Fenomeno
logiskt 
perspektiv

Problem: Då 
ungdomsdepressioner 
ökar finns det en risk 
för att alla inte erbjuds 
omfattande 
psykiatrisk vård. 
Problem med brister i 
den psykiatriska 
vården kan bidra till 
att ungdomarna håller 
sin depression för sig 
själva, eller skapar en 
rädsla för att uppsöka 
vård.
Syfte: Att skapa en 
förståelse för hur det 
är att som ungdom 
leva med depression.  

Urval: 14 
ungdomar mellan 
åldrarna 13-18 år 
med diagnosen 
depression som 
bodde på olika 
behandlingshem 
valdes ut att delta 
i öppna 
intervjuer.
Analys: 
Baserades på en 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
modell av Manen 
(1990) där man ur 
de bandade 
intervjuerna tog 
ut representerade 
upplevelser hos 
ungdomarna som 
sedan 
analyserades och 
bidrog till teman. 

Ungdomarna 
upplevde vid 
depression 
rädsla för 
både 
återkommand
e hemska 
känslor, att 
inte få hjälp, 
att inte 
överleva de 
hemska 
känslorna 
och att 
behöva 
komma över 
alla dåliga 
känslorna 
helt själv.

Ungdomarna 
behöver hjälp 
för att klara 
sig igenom sin 
depression. 
Hjälp behövs 
även under de 
perioder då 
depressionen 
är kontrollerad 
för att minska 
rädslan hos 
ungdomarna 
för 
återkommande 
hemska 
känslor.

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

Grounded 
theory 
perspektiv

Problem: Depression 
hos ungdomar 
påverkas deras liv 
negativt genom att de 
ökar risken för ny 
depression, minskar 
sociala relationer och 
ökar risken för 
alkohol och 
droganvändning. 
Depression hos 
ungdomar ökar även 
risken för självmord. 
Även en ökning av 
mediciner har setts 
inom psykiatrin just 

Urval: Nio 
ungdomar mellan 
åldrarna 15-18 
som antingen var 
diagnostiserad 
med depression 
bipolär störning 
valdes ut för att 
delta i 
ostrukturerade 
intervjuer. 
Analys: Analys 
metoden 
utvecklad av 
Strauss & Corbin 
(1998) användes. 

I resultatet 
framkom att 
ungdomarna 
skar av 
sociala 
kontakter, 
insåg 
utmaningen i 
depression, 
lärde sig av 
depressionen 
och samtidigt 
kände sig 
annorlunda i 
sin 
depression.

Då 
ungdomarna 
konfronterade
s med sin 
depression 
sökte de hjälp. 
Denna fas 
hjälpte 
ungdomarna 
att ta sig 
igenom 
diagnosen av 
depression och 
lära sig om 
sjukdomen.  
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 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion
Årtal: 2007 för denna målgrupp. 

Syfte: Att få kunskap 
om hur ungdomar 
handskas med sin 
psykiska ohälsa.   

De bandade 
intervjuerna 
lyssnades 
igenom. 
Anteckningar 
togs, 
analyserades och 
strukturerades 
sedan till 
kategorier.

Titel:  
”Being in a 
Funk” 
Teen's 
Efforts to 
Understand 
Their 
Depressive 
Experiences.
Författare:  
Wisdom, 
P.J; Green, 
A.C.
Tidsskrift:  
Qualitative 
Health 
Research
Årtal: 2004

Grounded 
theory 
perspektiv

Problem: Depression 
hos ungdomar bidrar 
många gånger till 
lidande hos 
ungdomar. Att få 
diagnosen depression 
som ungdom är svårt 
då studier visar på att 
ungdomarna har svårt 
för att söka hjälp och 
acceptera att de är 
deprimerade. 
Syfte: Beskriva hur 
ungdomarna förklarar 
depression och hur de 
reagerar då de får 
diagnosen depression. 

Urval: 22 stycken 
ungdomar i 
åldrarna 14-19 år 
valdes ut för att 
delta i 
individuella eller 
grupp intervjuer. 
Analys: En 
modifierad 
version av 
metoden 
utvecklad av 
Strauss & Corbin 
(1998) användes. 
De bandade 
intervjuerna 
lyssnades igenom 
och tog ut viktiga 
delar. Delarna 
och intervjuerna 
analyserades 
enligt Atlas.ti4.2 
software 
systemet.

Ungdomarna 
beskrev en 
växande 
känsla av 
oror, vara 
rädd, och 
tankar om 
huruvida de 
verkligen var 
deprimerade.

Ungdomar 
förstod 
diagnosen av 
depression 
som ett 
kronisk 
medicinsk 
problem och 
del av deras 
identitet. Att 
förstå 
ungdomarnas 
upplevelse vid 
depression kan 
bidra till större 
empati och 
förbättrade 
möten mellan 
vårade och 
ungdom. 
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