
Vårterminen 2013 
Examensarbete, 15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Handledare: Lena Hägglund, universitetslektor, institutionen för omvårdnad, Skellefteå 
 

 

Ungdomars och unga vuxnas 
upplevelser av att leva med en 
diagnostiserad depression 

En litteraturstudie 

Åsa Grönlund    

Malin Holmström 

  



Spring 2013 
Thesis for a Bachelor Degree, 15 Credits 
Science of Nursing 
Supervisor: Lena Hägglund, Umeå University 
 

 

Adolescent and young adults' 
experiences of living with diagnosed 
depression 

 

Åsa Grönlund    

Malin Holmström 

  



 

 

Abstrakt 
 
Bakgrund: Depression är ett ökande samhällsproblem bland ungdomar i världen. 
Ungdomsåren innebär en omvälvande förändring i ungdomars liv och har stor betydelse 
för deras utveckling av identitet och psykiska hälsa.  
Syfte: Beskriva ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att ha en diagnostiserad 
depression. 
Metod: Åtta kvalitativa artiklar om ungdomars depressionsupplevelser valdes ut 
genom sökning via PsycINFO, CINAHL, PsycARTICLES, Academic Search Elite, 
Medline samt Scopus. Artiklarnas resultat analyserades enligt innehållsanalys med 
manifest tolkning och sammanställdes till två huvudkategorier samt sju 
underkategorier. 
Resultat: Resultatet har visat att ungdomar hade låga tankar om sig själv och kände sig 
annorlunda än sina jämnåriga. De upplevde att depressionen tog över deras liv, vilket 
påverkade deras förmåga att skapa och behålla relationer. En förutsättning för 
tillfrisknandet var att bli medveten om sin sjukdom, acceptera den som en del av sitt liv 
samt att det fanns stöd från närstående och vårdgivare. 
Slutsats: Ungdomars upplevelse av depression kunde variera beroende på var i 
depressionen de befann sig. Depressionen kunde innebära ett stort lidande för 
ungdomen. För att kunna ge omvårdnad på bästa sätt bör sjukvårdspersonal ha kunskap 
och förståelse för ungdomars utvecklingspsykologi samt depressionens påverkan på 
individen. 
Nyckelord: Depression; upplevelser; ungdomar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
Background: Depression is a growing social problem among the youths of the world. 
Adolescence represents a revolutionary change in the lives of young people and are very 
important for their development of identity and mental health. 
Aim: Describe the youths’ and the young adults’ experiences of having a diagnosed 
depression. 
Method: Eight qualitative articles about adolescents’ experiences of depression were 
selected by searching through PsycINFO, CINAHL, PsycARTICLES, Academic Search 
Elite, Medline and Scopus. The results of the articles were analyzed according to content 
analysis with manifest interpretation and compiled into two main categories and seven 
subcategories. 
Results: The results showed that adolescents had low thoughts about themselves and 
felt different from their peers. They felt that the depression took over their lives, 
affecting their ability to create and maintain relationships. A prerequisite for recovery 
was to become aware of their illness, accept it as a part of their life and that there was 
support from relatives and caregivers. 
Conclusion: Young people’s experience of depression could vary depending on in 
which stage of the depression they were. The depression could mean a great suffering 
for the youth. In order to provide care in the best way healthcare professionals should 
have knowledge and understanding about adolescents’ psychology development and the 
depression’s impact on the individual. 
Keyword: Depression; experiences; adolescents 
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1. INLEDNING 

Denna litteraturstudie beskriver ungdomars och unga vuxnas erfarenheter och 

upplevelser av att lida av en depressionsdiagnos. Egna erfarenheter både professionellt 

och privat är att kunskapen och förståelsen av depression, ur ett samhällsperspektiv 

brister.  

 

Att känna hälsa förutsätter att en person har en känsla av självbestämmande, en social 

delaktighet samt en meningsfull sysselsättning i vardagen. Det vill säga att vara en 

självständig person som tillhör en gemenskap där det finns utrymme att uppnå sina 

personliga mål (Jormfeldt, 2010, ss. 21-35). Fysisk hälsa kan beskrivas som frånvaro av 

symtom och kroppsliga sjukdomar som påverkar det dagliga livet, medan psykisk hälsa 

beskrivs som frånvaro av psykiska symtom och sjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 

2013). Psykisk ohälsa är ett brett begrepp och används som ett samlingsnamn för flera 

olika psykiska sjukdomar, störningar och besvär. Att lida av psykisk ohälsa behöver inte 

alltid innebära en psykisk sjukdom, utan människor kan uppleva psykisk ohälsa på 

grund av andra anledningar som påverkar det dagliga livet (Hedelin, 2010, s. 63). 

 

Enligt WHO ([World Health Organization], 2010) lider 450 miljoner människor i 

världen av någon form av psykisk störning. Den största sjukdomsorsaken hos ungdomar 

enligt WHO (2013) är psykiska problem och till största delen depression. En psykisk 

sjukdom uppstår ofta i ungdomen och har stor påverkan på den allmänna hälsan, 

speciellt om ungdomarna också har problem i det sociala livet exempelvis med 

riskbeteende som skolk, droger och brottslighet. Enligt en rapport från WHO (2012), 

lider cirka 350 miljoner människor i världen av depression. Av dessa är det endast cirka 

10 % till 20 % som får den vård de behöver. För personer med depression ökar risken 

för dödlighet med 40 %. WHO uppgav 2012 att cirka 5 % av alla människor, i alla delar 

av världen, insjuknar i depression varje år. 

 

Den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar i Sverige, enligt Folkhälsorapporten 

(Socialstyrelsen, 2009). I mätningar mellan åren 1988 till 2005 har den psykiska 

ohälsan bland unga kvinnor ökat från 9 % till 30 % och bland unga män från 4 % till 14 

%. Det har även blivit vanligare med sjukhusvård för psykiska besvär som ångest
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och depression, då sjukhusvården under en tioårsperiod har fördubblats bland 

ungdomar.  

 

Depression bör inte förväxlas med att känna sorg. Att känna sorg vid något ledsamt är 

en naturlig reaktion. Sorgens uttryck kan likna en depression, men skiljer sig genom att 

sorgen fortare går över och det finns en tydligare orsak till symtomen (Svirsky, 2012, ss. 

99-103). Depression tillhör gruppen förstämningssyndrom. Skärsäter (2006) beskriver 

depression som en ”helkroppssjukdom” som påverkar hela människan, både fysiskt och 

psykiskt (s. 102). Enligt Skärsäter (2010) kan depression utlösas av olika orsaker som 

exempelvis stress, sjukdom, problem i skolan eller inom familjen och med kamrater. 

Ärftlighet, biologiska faktorer som hormonrubbningar, ändringar i signalsubstanser och 

biorytmer är andra hypoteser (s. 68). Kriterier för att diagnostiseras för depression är 

nedstämdhet och/eller minskat emotionellt engagemang dagligen, tillsammans med 

minst fyra av de vanliga symtomen under en två-veckorsperiod (Levander, Adler, 

Gefvert & Tuninger, 2008, s. 82). Vanliga depressionssymtom enligt ICD-10 

(International Classification of Diseases) är minskad energi, sänkt stämningsläge och 

nedsatt aktivitetsnivå. Andra symtom är uttalad trötthet, sömnstörning, viktförändring, 

aptitlöshet, känslor av värdelöshet, nedsatt självkänsla och självtillit, agitation, minskad 

glädje samt koncentrationssvårigheter (WHO, 2013). Ungdomars depressionssymtom 

liknar de vuxnas, där flickorna kan visa mer ångest och pojkarna kan uppträda mer 

agiterande. Ett minskat intresse för skola, hygien och ökat riskbeteende kan vara 

varningstecken för begynnande depression. Dessa symtom är förknippade med 

pubertetens utvecklingsfaser (Skärsäter, 2010, ss. 68-78). 

 

Ungdomsåren 13 till 20 år kännetecknas av individuella variationer inom varje ålder 

både fysiskt och psykiskt. Det är svårt att precisera övergången från barn till vuxen, då 

det inte bara är de fysiska och biologiska förändringarna, det vill säga pubertetens start 

och slut, som spelar roll (Hwang & Nilsson, 2011, s. 297). Under pubertetens 

psykologiska utveckling, frigör sig ungdomarna från sina föräldrar, skapar sin egen 

identitet, utvecklar en självständighet, ett oberoende och börjar planera för sin framtid.  

Andras uppfattningar om deras person och relationer med jämnåriga har stor betydelse 

för självkänsla och identitetsutveckling. Det är ett stort steg att bli vuxen och de som 

fastnar i den utvecklingsfasen, riskerar att drabbas av psykiska problem (Hwang & 

Nilsson, 2011, ss. 305-319). I dagens samhälle tvingas många ungdomar bo hemma hos 
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sina föräldrar efter avslutad skolgång på grund av ekonomiska skäl, arbetslöshet och 

svårighet att hitta bostad (Hwang & Nilsson, 2011, ss. 333-337). Undersökningar visar 

att arbetslöshet bland ungdomar påverkar den psykiska hälsan negativt enligt 

Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009). Arbetsmarknaden för 20- till 24-åringar 

har minskat sedan 1990-talet samtidigt som kraven på högre kvalifikationer för arbete 

har ökat. I en undersökning gjord av SCB ([Statistiska Centralbyrån], 2011), hade 

Sverige den högsta ungdomsarbetslösheten på 20 % till 23 % i åldrarna 15 till 24, bland 

nio andra europeiska länder. Arbetslösheten i Europa har ökat mellan 2003 och 2012 

från 8,8 % till 11,3 % (European Central Bank, 2013). Med anledning av 

samhällsförändringar och ökade krav har det därför bildats en ny utvecklingsfas som 

kallas vuxenblivande, som sträcker sig mellan 20 till 30 års ålder. Identitetsutvecklingen 

fortsätter och många funderar över hur livet kommer att gestalta sig i fråga om arbete, 

utbildning, livspartner samt var de ska bo. Under vuxenblivandet utvecklas strategier 

för att förstå sig själv, klara vardagen på egen hand och sätta upp mål för framtiden 

(Hwang & Nilsson, 2011, ss. 333-337). 

 

Likt utvecklingsfaserna varierar från person till person, kan även upplevelsen av att lida 

av depression vara olika, eftersom alla människor inte har samma livsförutsättningar ur 

utvecklings- och samhällssynpunkt. I en studie undersöktes ungdomars upplevelser av 

att lida av depression. Ungdomarna kände oro och ångest i samspel med andra 

människor, vilket gjorde att de drog sig tillbaka, trots en önskan att vara delaktig. De 

hade en upplevelse av värdelöshet och var självkritiska när de umgicks med andra. 

Faktorer i deras liv som inte gick att påverka, bidrog till nedstämdhet som i sin tur 

utvecklade depression (Granek, 2006). En annan studie undersökte ungdomars 

erfarenheter av depressionssymtom, hjälpsökningsprocess och behandling. 

Ungdomarna värdesatte att det fanns någon som lyssnade och gav dem möjlighet att 

prata. De uppgav att medicin inte hade lika stor betydelse i tillfrisknandet som en bra 

relation till sin rådgivare. Det var även viktigt för ungdomarna att ha föräldrar och 

vänner som stöttade dem genom hela processen. De berättade även att de kände lättnad 

när deras depressionssymtom avtog (McCarthy, Downes & Sherman, 2008). Nio 

personer i åldrarna 18 till 30 år beskrev i en studie hur de upplevde att det var att leva 

med en psykisk sjukdom och stigmatiseringens betydelse. De uttryckte att 

omgivningens okunskap och oförståelse för deras situation bidragit till ökad isolering, 
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då inte samhället lät dem delta i aktiviteter och interaktioner som andra (Mostafanejad, 

2006).  

 

Som visats är ungdomsdepression ett ökande samhällsproblem globalt. Målet med 

litteraturstudien är att öka kunskapen och förståelsen för depression hos ungdomar och 

unga vuxna och därmed förbättra sjuksköterskors bemötande. Syftet med denna studie 

är att beskriva ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att leva med en 

diagnostiserad depression.  

 

2. METOD 

Avsnittet beskriver olika begrepp som återkommer i texten samt hur litteraturstudien är 

utformad och genomförd.  

 

2.1 Definitioner 

Inom psykiatrin används två olika system för att ställa diagnos. ICD- och DSM -

systemet klassificerar depressionstillstånd i olika grader, vilket sedan bestämmer den 

lämpligaste behandlingen (Åsberg & Mårtensson, 2009, ss. 309-310). 

ICD (International Classification of Diseases) är ett instrument framtaget av WHO för 

att klassificera sjukdomar och hälsoproblem (WHO, 2013). 

DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, 

Text Revision) används inom psykiatrin för att precisera psykiatrisk diagnos, specifika 

kriterier samt en beskrivande text (APA, 2012). 

I den här studien kommer deltagarna enbart benämnas som ungdomar. 

 

2.2 Sökmetoder 

Sökning av artiklar gjordes via databaserna PsycINFO, CINAHL, PsycARTICLES, 

Academic Search Elite, MEDLINE samt Scopus. De sökord som användes i olika 

kombinationer var; major depression, lived experience, experience, experiences, 

perspective, mental illness, living, mood disorders, adolescent, adolescence, anxienty 

disorders, youth.  Vissa begränsningar gjordes i sökningarna, exempelvis young 

adolthhood, qualitative study, årtal. För utförligare tillvägagångssätt, se bilaga (1). 

Sökningarna gjordes i april 2013. Bland dessa artiklar, valdes åtta som överensstämde 

med denna studies syfte. En artikel hittades via manuell sökning. De artiklar som ingår i 

studien är publicerade mellan 2002 och 2012. 
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Dessa artiklar finns sammanfattade i bilaga (2). 

 

2.3 Urval 

Inklusionskriterier: Ungdomar och unga vuxna mellan 13 till 30 år, som har 

erfarenheter av att vara drabbad av en diagnostiserad depression. Litteraturstudien tar 

ingen hänsyn till deltagarnas eventuella behandling då syftet är att få fram 

upplevelserna vid depression. Artiklarna är kvalitativa eftersom studien avser att 

undersöka ungdomarnas egna upplevelser av depression. Litteraturstudiens artiklar är 

publicerade senare än år 2000 och granskade peer reviewed. Exklusionkriterier: För att 

smalna av området till denna studie exkluderades studier där depression har haft en 

stark koppling till fysisk sjukdom. 

 

2.4 Analys 

Artiklarna i denna studie har sökts fram individuellt. Sammanställningen, författandet 

och bearbetandet genomfördes av författarna tillsammans. De artiklar som ingår i 

studien, visade god kvalitet efter en vetenskaplig granskning enligt Forsberg och 

Wengström (2013, ss. 206-210). Artiklarna i studien lästes igenom ett flertal gånger och 

resultaten sorterades in i huvudkategorier och underkategorier utifrån gemensamt 

innehåll. Den engelska texten användes fram till kategorierna var sammanställda för att 

behålla all fakta i texten och översattes sedan till svenska. Översättningen gjordes med 

hjälp av egna engelskakunskaper samt engelsk/svenskt lexikon vid svåra ord. Studien 

grundar sig på artiklar av kvalitativ ansats. Induktivt tänkande, att tolka, skapa mening 

och förståelse kring ett fenomen genomsyrar den kvalitativa ansatsen (Forsberg & 

Wengström 2008, ss. 62-68). Denna studie analyserades enligt innehållsanalys med 

manifest tolkning, eftersom materialet var resultat av andra studier om ungdomars 

upplevelser. Genom innehållsanalys, enligt Forsberg och Wengström (2008) sorteras 

artiklarnas resultat i kategorier och underkategorier, för att sedan sammanställas till att 

beskriva studiens syfte (ss. 150-151). Manifest tolkning innebär en systematisk sortering 

av redan indelade teman och kategorier (Forsberg & Wengström, 2013, s. 151). 

 

2.5 Forskningsetisk reflektion 

Vetenskapliga studier ska vara granskade och godkända av en etikkommitté för att bli 

publicerade. Detta för att värna om mänskliga rättigheter, eftersom människans välfärd 

går före samhällets och vetenskapens behov (Olsson & Sörensen, 2011, ss. 86-87). I 
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denna studie ingår därför enbart artiklar som har uppfyllt detta kriterium. 

Litteraturstudiens artiklar hade kodade och sekretessbelagda resultat, för att 

ungdomarna inte skulle kunna kopplas till svaren. Ungdomarna erhöll skriftlig och 

muntlig information inför studien och hade möjlighet att avbryta under studiens gång. 

Några artiklar tog hänsyn till föräldrars medgivande eftersom en del ungdomar var 

omyndiga.  

 

3. RESULTAT 

Resultatet är baserat på en sammanställning av åtta vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. De analyserade artiklar är genomförda i Kanada, USA, England, 

Australien samt Sverige. I analysen framkom två huvudkategorier med sex 

underkategorier som speglar ungdomars erfarenheter och upplevelser av att leva med 

en depression. 

 

Resultatöversikt: 

Huvudkategori Underkategori 

 

3.1 Att leva i depressionen 

3.1.1 Förändrad självbild 

3.1.2 Att tappa kontrollen över sitt liv 

3.1.3 Relationer påverkas av 

depressionen 

 

3.2 Förutsättningar för 

tillfrisknande 

3.2.1 En förståelse och medvetenhet om 

sjukdomen   

3.2.2 Att acceptera diagnosen och våga 

börja leva  

3.2.3 Omgivningens betydelse för 

trygghet 

 

3.1 Att leva i depressionen 

Litteraturstudien visar att depressionen innebar en förändrad självbild för ungdomarna. 

Den psykiska och fysiska förmågan att fungera i vardagen försämrades och innebar en 

kontrollförlust och ungdomarnas relationer påverkades negativt. 
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3.1.1 Förändrad självbild 

Studier visade att depressionen innebar en känsla av självförakt då ungdomarna såg ner 

på sig själva och inte kände sig värdiga och bra nog. De hade extremt låga tankar om sig 

själva, var självkritiska och pessimistiska. De hade svårt att känna hoppfullhet inför 

behandling och framtiden (Farmer, 2002; McCann, Lubman & Clark, 2012; Shaw, 

Dallos & Shoebridge, 2009; Wisdom & Green, 2004). Ungdomarna upplevde att det var 

svårt att acceptera stämpeln som psykiskt sjuk. De ifrågasatte varför de var annorlunda 

än sina jämnåriga och kände inte igen sig från tiden före sjukdomsdebuten. I 

ungdomarnas försök att passa in i samhällsnormen frågade de sig: Vem är jag? Hur ska 

jag bete mig? Hur ser andra mig? Hur passar jag in? I detta läge var det lätt för dem att 

bli självkritiska (Danielsson, Bengs, Samuelsson & Johansson, 2011; Leavey, 2005; 

McCann et al. 2012). Flickor hade i regel lätt för att prata om känslor, om än med 

självkritik, medan pojkar ofta försökte reda ut problemen själva utan att någon 

ifrågasatte deras beteende. Flickorna beskrev en skam över sina kroppar i sexuella 

situationer medan pojkarna skämdes mest över sexuella situationer som de upplevde 

pinsamma. Pojkarna skämdes även över sina känslor av sorg och nedstämdhet 

(Danielsson et al. 2011). I Wisdoms och Greens studie (2004) berättar ungdomarna om 

en känsla av att de alltid förväntades vara glada.  

 

3.1.2 Att tappa kontrollen över sitt liv 

Studier visade att depressionssymtomen tog över ungdomarnas vardag och påverkade 

deras sätt att fungera fysiskt och psykiskt. De upplevde en konstant känsla av fatigue, 

låg energi och en vilja att vara ensam (Farmer, 2002; McCann et al. 2012; Wisdom, 

2004). Ungdomarna upplevde att de inte kunde kontrollera sina humörsvängningar 

kring att känna glädje, sorg, och ömhet gentemot sig själv och andra (Farmer, 2002; 

Meadus, 2007). Ungdomarna beskriver även en ilska som kunde vara konstant, 

lättriggande och explosiv (Farmer, 2002). Ungdomarna berättade om hur det var att 

inte kunna sätta ord på vad de ville säga, de förstod inte vad som hände med dem och de 

var rädda att deras personlighet skulle förändras (McCann et al. 2012; Meadus 2007; 

Shaw et al. 2009).  Ungdomarna skämdes över sina försämrade skolprestationer och att 

de inte klarade av och kunde fullfölja sina studier på grund av depressionen. 

Konsekvenserna påverkade deras yrkesval och förmåga att uppnå sina 

framtidsdrömmar (Farmer, 2002; Leavey, 2005). Ungdomar kände oro över framtiden 

som innebar mera ansvar och högre krav, vilket i sin tur ökade deras krav på dem själva 
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och skapade en osäkerhet (Danielsson et al. 2011; Wisdom & Green, 2004). När den 

psykiska smärtan blev för stor flydde ungdomarna in i olika aktiviteter och impulsiva 

riskbeteenden utan att de brydde sig om konsekvenserna. Ungdomarna gjorde detta för 

att minska sitt lidande. Det var inte heller ovanligt med suicidtankar (Farmer, 2002; 

McCann et al. 2012).  

 

3.1.3 Relationer påverkas av depressionen 

En studie visar att ilskan ofta riktades mot andra verbalt eller med hjälp av föremål 

vilket kunde ge allvarliga konsekvenser som påverkade omgivningen och relationer med 

andra människor (Farmer, 2002). Pojkar kunde använda sin ilska för att dölja sin 

sårbarhet och sorgsenhet för omgivningen (Danielsson et al. 2011). Ungdomarna 

beskrev en vilja att vara ensam för att kunna reflektera över sin situation, försöka hitta 

egna copingstrategier samt att de ville slippa konfronteras med andra. Det i sin tur 

kunde leda till en ökad känsla av ensamhet och isolering (Farmer, 2002; McCann et al. 

2012; Meadus, 2007; Wisdom & Green 2004). Ungdomarnas valda ensamhet grundades 

på att de inte ville upplevas som annorlunda av sina vänner (Farmer, 2002). Känslan av 

att vara annorlunda tillsammans med en sänkt självbild skapade en upplevelse av 

ensamhet hos ungdomarna. De kände sig avvisade av sina vänner och familj, vilket 

skapade relationssvårigheter (Shaw et al. 2009). Vissa av ungdomarna valde att inte 

berätta om hur de mådde eftersom de var oroliga över vilka effekter det skulle ge för 

familjen, risken att förlora vänner, bli stämplade som psykiskt sjuka och förlora sin 

status (Leavey, 2005; McCann et al. 2012; Shaw et al. 2009).  

 

Känslan att vara annorlunda innebar en ändrad social status inom familjen och i 

samhället. Ungdomarna upplevde att de behandlades annorlunda av familjen genom att 

information undanhölls, de ansågs inte kunna ta egna beslut och föräldrarna uppträdde 

överbeskyddande. Ungdomarna kände en minskad optimism inför framtiden på grund 

av sitt beroende av familjen. Det var inte heller ovanligt att de kände sig utfrysta och 

stigmatiserade (Leavey, 2005; Woodgate, 2006). Ibland kände sig ungdomarna som att 

de inte hade någon att prata med, att ingen i omgivningen skulle förstå eller lyssna i 

deras försök att berätta hur de kände sig (Shaw et al. 2009). Ungdomarna led när de 

inte kunde prata om sina känslor och inte kände att de hade stöttning från sina 

föräldrar. De kände övergivenhet när de förlorade tryggheten i familjen och sin religiösa 

tro. Att inte bli trodd och sedd av sina föräldrar och uteslutas av sina gamla vänner 
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ledde till känslomässig avskärmning (Farmer, 2002). Pojkar kunde känna rädsla inför 

att bryta mot samhällsnormen och prata om sina känslor (Danielsson et al. 2011).  

Ungdomar upplevde att det kunde ta lång tid för dem att få rätt diagnos (Leavey, 2005). 

Det var smärtsamt när sjukvården behandlade ungdomarna som en sjukdom, inte 

visade respekt eller lyssnade och inte brydde sig om individen (Woodgate, 2007). 

Ungdomarna upplevde det svårt att vara tvungen att förlita sig på sjukvården och när de 

hade ett bristande förtroende gentemot sin terapeut (Wisdom & Green, 2004).  

 

3.2 Förutsättningar för tillfrisknandet 

Litteraturstudien visar att när ungdomarna fick en medvetenhet om sjukdomen blev det 

lättare att acceptera situationen. Det uppstod en lättnad när de fick en diagnos. Det 

krävdes mod för att våga tro på framtiden och ett bra stöd från omgivningen skapade 

trygghet. 

 

3.2.1 En förståelse och medvetenhet om sjukdomen 

Studier visade att medvetenheten om depressionen och dess symtom började när 

ungdomarna inte längre kunde normalisera en längre nedstämdhetsperiod eller 

suicidtankar. Självinsikten innebar att de blev medvetna om sin situation, att de förstod 

att depressionen innebar begränsningar som de var tvungna att anpassa sig efter, samt 

att de vågade prata med andra om sina problem (Leavey, 2005; Meadus, 2007; Wisdom 

& Green, 2004). Medvetenheten innebar ett ansvar över att ta kontroll över sitt liv och 

tillfrisknande (Meadus, 2007). Det var en lättnad för ungdomarna att få en diagnos som 

en bekräftelse på deras symtom, vilket gav en bättre förståelse för vad de kunde göra för 

att lindra symtomen och de förstod att de inte var ensamma om sin sjukdom (Wisdom & 

Green, 2004). Rätt medicinering och terapi gav ungdomarna ökad självkontroll vilket 

hjälpte dem att se tecken på försämring och hitta rätt copingstrategier inför framtiden 

(Farmer, 2002; Leavey, 2005; McCann et al, 2012; Meadus, 2007; Woodgate, 2006). 

Rätt behandling minskade de fysiska och psykiska symtomen samt känslan av 

ensamhet. Ungdomarnas positiva framsteg övervägde de medicinska biverkningarna 

och familjerelationer, vänskapsband samt skolarbetet förbättrades (Farmer, 2002).  

 

3.2.2 Att acceptera diagnosen och våga börja leva 

En viktig del i tillfrisknandet för ungdomarna var att acceptera sin diagnos. Även om 

sjukdomen innebar begränsningar kände de sig mer levande och mindre hjälplösa när 
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de bekräftade depressionen som en del av sina liv (Meadus, 2007; Wisdom och Green, 

2004; Woodgate, 2006). Acceptansen innebar en hjälp för ungdomarna att förklara sina 

känslor. De förstod att depressionen var en normal reaktion på stress och att sjukdomen 

inte var deras eget fel. Depressionen blev en lärdom och ungdomarna skapade sig en ny 

identitet vilket hjälpte dem att fokusera på framtiden och känna hopp (Leavey, 2005; 

Wisdom & Green 2004). Det var även viktigt att känna sig bekväm i sin nya identitet och 

inte gömma sig undan depressionen, eller att sträva efter perfektionism i orealistiska 

situationer. Det krävdes mod under de bättre perioderna för att våga njuta av livet, trots 

sin depression. Det innebar att tänka positivt, tro på sig själv samt göra saker för sin 

egen skull som gör en glad (Woodgate, 2006). Vidare i tillfrisknandet upplevde 

ungdomarna det positivt att kunna hjälpa andra med psykisk ohälsa för att kunna flytta 

fokus från sin egen sjukdom (Leavey, 2005). 

 

3.2.3 Omgivningens betydelse för trygghet 

Studier visade att trygghet för ungdomarna innebar att bli seriöst lyssnad på och få 

stöttning av familj och vänner. Att bli bemött på ett icke dömande sätt där 

vårdpersonalen fokuserade på individens problem för att hitta lösningar, stärkte 

ungdomarnas känsla av trygghet och självförtroende. Trygghet innebar även att delta i 

gruppterapi med andra personer med likartade problem. Där kunde de hitta vänner och 

få stöd vilket minskade deras ensamhet (Leavey, 2005; Meadus, 2007). Ungdomarna 

värdesatte att ha någon vuxen utanför familjen att prata med (Danielsson et al. 2011). 

Ungdomarna beskrev att de upplevde trygghet när de blev behandlade med respekt och 

uppriktighet från vårdpersonal.  Ungdomarna upplevde en känsla av människovärde 

när vårdpersonalen inte bara såg dem som en sjukdom utan lyssnade, visade förståelse 

och försökte lära känna ungdomarna. Ungdomarna uppskattade en individuell och 

flexibel sjukvård. Det var viktigt att kunna få dra sig tillbaka och vara ensam, samtidigt 

som det fanns någon som alltid höll kontakten med dem. Människovärdet förstärktes 

när ungdomarna försökte tänka positivt och undvika negativa situationer samt 

människor som framkallade negativa känslor (Woodgate, 2006).  
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4. DISKUSSION 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva ungdomars och unga vuxnas upplevelser av 

att leva med en diagnostiserad depression. Litteraturstudiens resultat visar att leva i 

depressionen innebar en förändrad självbild. Självförakt, värdelöshet och självkritik 

speglade ungdomarnas vardag. De kände sig annorlunda jämfört med sina jämnåriga 

och hade en känsla av att omgivningen såg på dem som annorlunda. Depressionen 

orsakade obalans i känslolivet och symtomen kunde ta över ungdomarnas vardag. De 

kände oro inför framtiden och var rädda att deras personlighet skulle förändras. 

Ungdomarna undvek att berätta om sina problem på grund av rädsla för omgivningens 

reaktioner. Ungdomarna kunde känna att familjen och samhället behandlade dem 

annorlunda, vilket gjorde att de kände sig utfrysta och stigmatiserade. Förutsättningar 

för tillfrisknande innebar för ungdomarna att få en medvetenhet och förståelse för sin 

depression. Att acceptera diagnosen medförde att det blev lättare för ungdomarna att 

våga leva och tro på framtiden. Ungdomarna behövde stöd från familj, vänner och 

vårdgivare för att känna trygghet under tillfrisknandet. 

 

Litteraturstudien visar att ungdomarna kände sig annorlunda jämfört med omgivningen 

och de var rädda för att bli stigmatiserade om de berättade om sina problem. Detta är i 

linje med en studie som beskriver hur unga friska flickor upplevde sina deprimerade 

vänner.  Flickorna upplevde inte sina vänner som konstiga och sjuka förrän vännerna 

utvecklade självskadebeteenden. De uppgav också att de inte skulle berätta för sina 

kompisar om de kände sig deprimerade på grund av rädsla att bli utesluten och 

stämplad som tokig (Pinto-Foltz, Hines-Martin & Logsdon, 2010). Föräldrar till 

ungdomar med depression har berättat i en studie att de hade upplevt att deras 

ungdomar hade blivit stigmatiserade av samhället. De kunde se att deras ungdomar 

hade haft svårt att skaffa och behålla vänner. De vuxna berättade att de uppträdde 

överbeskyddande gentemot sina ungdomar eftersom ungdomarna hade brister i sociala 

färdigheter (Jivanjee, Kruzich & Gordon, 2009). 

 

Litteraturstudien visade att under depressionen värdesatte ungdomarna att hitta rätt 

terapeut som behandlade dem med respekt och gav dem individuell vård. Ungdomar 

beskriver i en studie att det var svårt att hitta vårdgivare som såg till deras behov och 

gav dem hopp för framtiden, men upplevde det positivt när de väl hittade rätt (Jivanjee 
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& Kruzish, 2011). En annan studie visar att ungdomar kände uppskattning när de fick 

prata med någon annan vuxen än sina föräldrar (Wisdom & Angor, 2007). I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ingår att möta patienter på ett 

respektfullt och empatiskt sätt, att lindra lidande och tillgodose specifika 

omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005). Kompetensbeskrivningen innefattar alla 

legitimerade sjuksköterskor, vilket därmed innebär att alla sjuksköterskor bör kunna 

tillgodose de specifika behov som en deprimerad ungdom kan behöva. Skärsäter (2010) 

uttrycker att sjuksköterskan bör ha kunskap om de typiska depressionssymtomen som 

kan göra det svårt för ungdomen att uttrycka sig, ta till sig information och koncentrera 

sig. Symtomen och ungdomens upplevelser kan påverka personen till den grad att 

han/hon behöver extra stöttning i vardagen. Skärsäter beskriver vidare vikten av en 

individuell vård, där sköterskan bemöter patienten utifrån dennes behov, inte ger upp 

trots motgångar i behandlingen eller när ungdomen drar sig undan. För att skapa 

förtroende och tillit, bör sjuksköterskan inte prata bort den psykiska smärtan som 

ungdomarna kan uppleva (ss. 80-82).  

 

Tonårstiden är en viktig grund inför framtiden när det gäller ungdomens 

identitetsutveckling. En långvarig depression kan försämra ungdomens självbild och 

skapa hinder för att klara sociala färdigheter i framtiden (Olsson, 2005 s. 93). Egen 

reflektion är att personal inom skolhälsovård och hälsocentraler tidigt bör kunna känna 

igen och lära sig se skillnaden på normala utvecklingsbeteenden och 

depressionssymtom, för att hjälpa i tid och därmed minska lidandet för både ungdomen 

och familjen. Olsson (2005) beskriver att ungdomar kan upplevas nedstämda med 

depressionssymtom vid känslomässiga händelser, utan att det är en depression. Denna 

normala nedstämdhet klassificeras inte som depression, eftersom den inte innebär 

undandragande, försämrade skolresultat samt att den går över inom fjorton dagar. 

Ungdomar kan uppvisa enstaka depressionssymtom under tonåren och det är normalt, 

men det krävs flera symtom under en längre period för att det ska klassas som en 

depression (ss. 12-13). Litteraturstudien visar att ungdomarna tenderade att utveckla 

riskbeteende när den psykiska smärtan blev för stor. Hälso- och sjukvårdspersonal 

behöver ha förmåga att tidigt upptäcka riskbeteenden hos ungdomar, för att kunna 

hjälpa dem till en snabb och effektiv behandling (WHO, 2013). Eftersom depression kan 

leda till allvarliga konsekvenser som påverkar ungdomens framtid, är det viktigt med ett 

tidigt upptäckande och en snabbt insättande behandling (Olsson, 2005 s. 93). 
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Egna reflektioner är att allmänheten bör ha kunskap och förståelse för ungdomars 

utveckling idag. I och med samhällets utveckling, förändras även ungdomars 

utvecklingsfaser. Omgivningen behöver ha kunskap om att dagens ungdomar inte lever 

på samma sätt som för 30 år sedan, i fråga om skola och arbetsmöjligheter.  

Folkhälsorapporten visar att samhällets värderingar och krav har förändrats och dess 

utveckling påverkar därmed förutsättningarna för dagens ungdomar (2009). Det är 

därför viktigt med en öppen dialog mellan sjukvården och skolan för att 

uppmärksamma ungdomars psykiska status. Skolan kan därmed hjälpa elever och 

föräldrar att öppna sig och våga prata om sina funderingar. I en studie av McCann och 

Lubman (2012) uppgav ungdomarna att skolans kuratorer var en viktig länk mellan 

ungdomen och sjukvården. Kuratorerna såg ungdomarnas behov och kunde ge dem 

ledigt för att delta i behandlingar. Studien visade även att tillgången till vård var olika, 

beroende på var ungdomen var bosatt. Egna reflektioner kring hur ungdomar ska kunna 

få samma möjlighet till vård, är att behandlingen bör anpassas efter individens 

förutsättningar. Exempelvis skulle ungdomarnas vård kunna ske under skoltid. 

Litteraturstudien visar att rätt behandling hjälpte att minska ensamheten under 

depressionen. Ungdomarna tyckte det var viktigt att få stöttning från familj, vänner och 

andra vuxna. Jivanjee och Kruzishs studie (2011) visade att ungdomar upplevde det 

positivt med stödgrupper där deltagarna och ledarna hade likande erfarenhet. Även 

familjens stöd var en viktig del i ungdomars tillfrisknande. Olsson (2005) beskriver 

betydelsen av att hela familjen är delaktiga i behandlingen vid en ungdomsdepression. 

Föräldrarna kan behöva stöttning och information om depression för att förstå 

ungdomens beteende. Det kan hjälpa både ungdomen och föräldrarna att våga prata om 

problemen (ss. 118-119).  

 

Alla blivande föräldrar i Sverige erbjuds föräldrautbildning för småbarnsålder via 

barnhälsovården. När barnet sedan börjar skolan övergår ansvaret till skolhälsovården, 

där skolsköterskan har en betydande roll för ungdomars hälsa. Skolsköterskans roll är 

att främja elevers hälsa och tillhandahålla enklare sjukvårdinsatser, rådgivning och stöd 

i psykosociala frågor. Vårdnadshavare bör involveras och ses som en nödvändig 

samarbetspartner vid hälsofrämjande insatser, eftersom de har huvudansvaret för sin 

ungdom fram till myndig ålder (Socialstyrelsen, 2004). Egna reflektioner är att 

vårdnadshavare även kan behöva hjälp genom föräldraskapet för att underlätta 

ungdomens genomgång av tonåren. Statens folkhälsoinstitut arbetar nu fram en 
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nationell föräldrastödsstrategi, på uppdrag av Sveriges regering, som ska hjälpa 

föräldrar att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga. Målet är att utveckla 

ett universellt förebyggande föräldrastöd, som ska erbjudas till alla föräldrar i Sverige 

(Statens folkhälsoinstitut, 2013). En reflektion är att detta föräldrastöd skulle kunna 

hjälpa föräldrar och ungdomar genom ungdomsfasen och minska risken för utveckling 

av depression. 

 

Rapporter från WHO (2012) visar att depression är ett ökande samhällsproblem. I och 

med detta kommer sjuksköterskor att möta individer med depression någon gång under 

sitt yrkesliv. Denna litteraturstudie kan förhoppningsvis bidra till en ökad kunskap och 

förståelse hos hälso- och sjukvårdspersonal om hur ungdomar upplever en depression 

samt vad ungdomar anser är viktigt för deras hälsa. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Genom att använda kvalitativ ansats kan forskare få en djupare förståelse för hur 

människor upplever och uppfattar ett visst fenomen (Forsberg & Wengström 2008, ss 

62-68). Denna litteraturstudies geografiska bredd sträcker sig över länder med liknande 

kulturer, USA, Kanada, Australien, England och Sverige. Då studier om depression i 

utvecklingsländer ofta visade sig ha en vinkling mot fysiska sjukdomar exempelvis HIV, 

valdes dessa bort eftersom de inte motsvarade författarnas syfte. Fördelen med 

artiklarnas lokalisation är att resultatet kan användas i svensk sjukvård, eftersom 

kulturerna liknar varandra. Författarna vet inte om litteraturstudien hade fått ett annat 

resultat om inklusionskriteriet hade varit annorlunda, exempelvis depression i samband 

med fysisk sjukdom. Litteraturstudiens breda ålderspann kan ha påverkat resultatet 

eftersom den psykiska mognaden kan skilja sig mellan en 13-åring och en 25-åring, i 

fråga om bland annat förståelse, verklighetsuppfattning samt förmåga att uttrycka sig. 

Majoriteten av deltagarna i valda artiklar har varit kvinnor, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Orsaken till detta kan bero på att depression är vanligare bland kvinnor än 

män. Enligt Folkhälsorapportens undersökningar insjuknar flickor i tidigare åldrar än 

pojkar (Socialstyrelsen, 2009). För att undvika misstolkning av resultatet valde 

författarna att behålla artiklarnas originalspråk så länge som möjligt och tolkade sedan 

resultaten tillsammans. Sökningarna begränsades mellan åren 2002 till 2013, vilket har 

gett litteraturstudien den senaste aktuella forskningen inom området. 
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4.3 Vidare forskning 

Ungdomarna i litteraturstudien uttryckte en oro när skolresultaten försämrades på 

grund av depressionen och därmed påverkade deras framtida yrkesval. Vidare forskning 

skulle kunna vara att undersöka hur samarbetet mellan skolan och sjukvården fungerar, 

när en ungdom visar tecken på psykisk ohälsa. Stigmatiseringen kring depression i 

samhället är fortfarande ett problem bland de som diagnostiseras. Forskning om hur 

stigmatiseringen i samhället kan minskas, skulle därför vara av värde.  

 

4.4 Konklusion 

Upplevelsen av depression för ungdomar var att deras självbild förändrades, och de 

tappade kontrollen över sina liv i takt med att symtomen förvärrades. Under 

sjukdomsperioden kunde relationer förändras och gå förlorade, samtidigt som de var en 

viktig del under tillfrisknandet. Medvetenhet och acceptans av sjukdomen, lättnad att få 

en diagnos och inte känna sig ensam om problemet, samt trygghet från omgivningen var 

förutsättningar för tillfrisknande. Litteraturstudien visar att depression väcker många 

känslor hos den diagnostiserade. Det är därför viktigt att som sjuksköterska ha 

förståelse och kunskap om dessa känslor för att kunna ge ungdomen optimalt stöd och 

vård. 
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Resultat 

Danielsson, E. U,. 

Bengs, C,. Samuelsson, 

E,. Johansson, E. E. 

(2011) 

 

“My greatest dream  is 

to be normal”: The 

impact of gender on the 

depression narratives of 

young Swedish men and 

women 

 

Qualitative Health 

Research 

 

Sverige 

Undersöka 
effekten av 
genus i 
depressions
-berättelser 
från unga 
svenska 
män och 
kvinnor. 

Elva män och 12 kvinnor i 
åldern 17-25 år, 
diagnostiserade efter ICD-10 
kriterier för depression. 
Rekryteringen gjordes under 
en 2-års period (2006-2008) 
bland patienter vid två 
hälsocentraler i norra 
Sverige.  
 
Deltagarna intervjuades 
under olika faser av sin 
depression. De behandlades 
med kortsiktig psykoterapi 
som ex. KBT (Kognitiv 
Beteende Terapi). Hälften av 
deltagarna behandlades även 
med antidepressiv medicin.  
Inga bortfall rapporterades.  

Kvalitativ studie. Grounded 
theory. 
 
Enskilda semistrukturerade 
intervjuer under 1-2 timmar, vid 
hälsocentralen eller vid 
forskningsenheten.  
Intervjuerna spelades in och 
skrevs sedan av ordagrant. 
Intervjuerna inleddes med 
frågan: ”Beskriv det första du 
kommer att tänka på när du hör 
ordet depression?” Följdfråga: 
”Vad oroar dig mest? Vad tror 
du är orsaken till det? Vilken 
hjälp vill du ha? Vad har du gjort 
själv? Vilka är dina styrkor?” 
Dessa frågor följdes upp med: 
”Vad menar du? Kan du berätta 
mer?” 

Resultaten delades upp i 5 kategorier:  
1. Samhällets bilder av vad som menas med att vara 
normal – Media verkar ha en stor betydelse i bilden för 
vad som anses vara normalt för unga. 
2. Identitetsproblem – Viljan att vara som alla andra och 
bli accepterad,  
3. Känslostorm – kroppslig och emotionell utveckling. 
4. Drömmar om en vanlig familj – Att leva upp till 
samhällsnormen. 
5. Att skapa ett skyddsnät – uttrycka känslor för andra än 
bara familjen. 
 

Farmer, J. T. (2002) 
 
The experience of major 
depression: adolecents 
perspectives. 
 
Issues in Mental Health 
Nursing. 
 
USA. 
 

Att utforska 
upplevelsen 
av 
depression 
ur ett 
ungdoms -
perspektiv 
för att ge en 
mer utförlig 
beskrivning 
av 
sjukdomen 

Deltagarna var 5 ungdomar i 
åldern 13-17 år. 
Rekryteringen gjordes via en 
psykiatrisk 
öppenvårdsmottagning. 
 
Inklusionskriterier: 13-18 år, 
inga tanke- eller kognitiva 
störningar, föräldrars 
medgivande, personligt 
samtycke. 
Inga bortfall rapporterades. 

Kvalitativ studie, med en 
fenomenologisk inriktning.  
 
Intervjuerna spelades in och 
inleddes med: ”Berätta så 
mycket du kan om hur det är för 
dig att vara deprimerad.” Svaret 
följdes sedan av öppna 
kommentarer: ”Berätta mer 
om…” Intervjuerna pågick 
mellan 45 minuter-2 timmar. 

Resultaten delades upp i kategorier som beskrev 
ungdomarnas upplevelser av depression: 
De kände psykisk trötthet som gjorde det svårt att fungera 
i vardagen, känslomässigt tillbakadragande som skapade 
distans till människor i deras närhet. Förlust av känslor 
innebar att de inte kände stöttning från närstående.  
Aggressiv impulsivitet kunde uppstå och de kände 
hjälplöshet vid familjeproblem. Upplevelsen av depression 
var så jobbig att de ville fly från smärtan, exempelvis 
genom suicidala tankar och handlingar. De hade en 
minskad motivation till att umgås med vänner, göra 
skolarbete eller göra saker för sin egen skull. Med rätt 
terapi och rätt terapeut kunde de släppa fram känslor utan 
rädsla och risk för repressalier. 
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Leavey, J. E. (2005) 
 
Youth experiences of 
living with mental 
health problems: 
Emergence, loss, 
adaptation and 
recovery (elar). 
 
Canadian Periodical 
for Community 
Studies. 
 
Kanada. 
 
 

Undersöka 
och beskriva 
hur det är att 
diagnostiseras
, leva med och 
återhämta sig 
från psykisk 
sjukdom 
under 
ungdomen. 

Fjorton deltagare, 17-23 år, 
diagnostiserade enligt 
DMS-IV, medicinerades 
och deltog i ett 
ungdomspsykosocialt 
rehabiliteringsprogram 
 
Inklusion: 16-25 år, med en 
DSM-IV diagnos av 
depression, införstådda 
med sin sjukdom, kunna 
beskriva sina erfarenheter 
på engelska. 
Exklusion: Pågående 
psykos, 
förståndshandikappade, 
eller missbruk av droger. 
Ett bortfall rapporterades. 

Kvalitativ studie. Grounded 
theory. 
 
Semistrukturerade 
intervjuerna med öppna 
frågor, som pågick i 45 
minuter-2 timmar. 
Inspelning gjordes på 
rehabiliteringscentret.  
13 frågor ställdes om: ”Vad är 
din upplevelse av att leva 
med en mental sjukdom och 
hur har det påverkat dig?” 
 
 

Resultatet delades upp i 4 huvudkategorier: uppkomst, 
förlust, anpassning, återhämtning. 
Erfarenheter/upplevelser: 
Lång tid att få rätt diagnos, gjorde att ungdomarnas 
återhämtning försenades. Att diagnostiseras innebar att 
deltagarna blev märkta och behandlades annorlunda, att de 
kände förlust av sin identitet och inte kunde fungera 
intellektuellt eller i relationer. De kom till en acceptans i sin 
sjukdom och lärde sig hitta copingstrategier för att kunna gå 
vidare, lärde känna igen symtom och söka hjälp i tid, hitta 
positiva vägar att skapa sociala relationer. 
De hittade en ny identifikation som inte var en 
sjukdomsidentitet, genom att frivilligt gå med på behandling, 
ha rätt rådgivare/doktor och stöd hemifrån, samt att de 
träffade andra med samma problem, vilket ingav hopp för 
framtiden. 

Mccann, V. T., 
Lubman, I. D., Clark, 
E. (2012) 
 
The experience of 
young people with 
depression: a 
qualitative study. 
 
Journal of Psychiatric 
and Mental Health 
Nursing. 
 
Australien. 
 

Att undersöka 
unga 
människors 
erfarenheter 
av att leva 
med en 
depressions-
diagnos. 

Rekrytering av deltagare via 
behandlingskliniker. 
Tjugosex deltagare, 
medelåldern i studien var 
18 år. Ungdomarna hade i 
medeltal varit under 
behandling i 4,5 månader.  
 
Inklusionskriterier: Unga 
personer 16-25 år med en 
depressionsdiagnos.  
Exklusionskriterier: 
Psykosbakgrund eller 
nuvarande suicidplaner.  
Inga bortfall rapporterades. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk-
hermeneutik.  
 
Semistrukturerade, 
djupgående, bandade 
intervjuer. Intervjuerna 
gjordes i ett rum vid kliniken 
under 30-60 minuter. 
Ex på frågor: ”Kan du berätta 
hur det är att vara en ung 
person med depression? Kan 
du berätta bra/dåliga saker, 
om det finns några, om dina 
erfarenheter av depression?” 

Resultatet delades upp i 4 teman som beskrev ungdomarnas 
erfarenheter:  
De kämpade för att hitta mening i situationen när de kände 
sig annorlunda jämfört med andra.  De försökte förstå sin 
sjukdom och hitta en väg ut ur situationen. Depressionen 
innebar en nedåtgående spiral, där livskvalitén försämrades. 
Självkänslan och självförtroende försämrades, de blev fysiskt 
och psykiskt trötta.  Depressionen sänkte dem så djupt att de 
inte visste om de skulle kunna bli frisk igen. Ungdomarna 
drog sig undan och hemlighöll sjukdomen eftersom de inte 
vill bli stämplade som mentalt sjuk av omgivningen, vilket 
bidrog till ökad ensamhet och isolering. Vissa övervägde att 
skada sig själv eller begå suicid, eftersom de ville få ett slut på 
lidandet som depressionen innebar. 
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Meadus, J. R. (2007) 
 
Adolescents coping with 
mood disorder: a 
grounded theory study. 
 
Journal of Psychiatric 
and Mental Health 
Nursing. 
 
Kanada. 
 
 

Att utforska hur 
ungdomar hanterar att 
leva med en 
förstämningssjukdom 
samt att skapa en teori 
hur de hanterar olika 
processer vid psykisk 
sjukdom. 

Nio ungdomar deltog i 
studien. De var i åldern 15-
18 år och alla 
medicinerades med en eller 
flera antidepressiva 
mediciner 
 
Inklusionskriterier: 15-20 
år, diagnostiserade med 
förstämningssyndrom, 
kunna läsa, skriva och 
förstå engelska, behandlas 
inom öppen eller 
slutenvården samt 
behandlas av en 
familjeläkare eller 
psykiatriker. 
 
Inga bortfall rapporterades. 

Kvalitativ studie. 
Grounded theory. 
Ostrukturerade frågor. 
 
Deltagarna intervjuades 
och spelades in på band 
samt att det skrevs 
minnesanteckningar. 
Intervjuerna inleddes 
med: ”Berätta hur det är 
att ha en depression…” 
Följdfrågor ställdes 
utifrån vad som kom fram 
under samtalet.  

Resultatet delades upp i 4 faser:  
1. Känna sig annorlunda – flera deltagare beskrev att 
känslan av att vara annorlunda debuterade i början av 
ungdomsåren.  
2. Bryta kontakter – symtomen för nedstämdhet 
utvecklades och de började dra sig undan familj och 
vänner. De trodde det var en normal känsla som skulle 
gå över, ingenting var fel. 
3. Stå inför utmaningar – de blev medvetna om att de 
hade problem och de berättade för andra att de inte 
mådde bra psykiskt. De värdesatte stödet från familj 
och vänner, att de fanns någon som lyssnade och de 
kunde prata med. 
4. Lära av erfarenheter – De kämpade med upp- och 
nedgångarna. De lärde av sina erfarenheter och visste 
hur de skulle hantera liknade situationer, vilket ledde 
till att sjukdomstillstånden minskade. 
De började känna hopp för framtiden. 

Shaw, K. S,. Dallos, R,. 
Shoebridge, P. (2009) 
 
Depression in female 
adolescents: An IPA 
analysis. 
 
Clinical Child 
Psychology Psychiatry. 
 
England. 
 

Att skapa en 
uppfattning om 
kvinnliga ungdomars 
egna erfarenheter av 
depression. 

Deltagarna kontaktades via 
ett team som arbetade med 
barn och ungdomars 
psykiska hälsa.  
Sex flickor i åldrarna 14-17 
år, deltog i studien.  
 
Inklusion: 
Depressionsdiagnos. 
 
Inga bortfall rapporterades 

Kvalitativ studie. 
 
Intervjuerna var semi-
strukturerade och 
spelades in på band för att 
sedan skrivas ut. 
Deltagarna intervjuades 
en gång.   

Resultatet delades upp i 3 huvudteman: 
1. Kommunikation – Att prata var svårt på grund av 
att: viljan fanns, men svårt att sätta ord på känslorna, 
ingen vana att prata om jobbiga ämnen i familjen, eller 
för att skydda närstående från att må dåligt. Att inte 
kunna kommunicera skapade isolering. 
2. Självskadebeteende – De upplevde starka känslor av 
värdelöshet, självförakt, känna sig oönskad och att inte 
ha någon identitet. 
3. Känna sig onormal - Deltagarna kände sig 
annorlunda och tyckte det var svårt att passa in 
normen. 
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Wisdom, P. J.. Green, A. 
C. (2004) 
 
”Being in a funk”: Teens’ 
efforts to understand 
their depressive 
experiences. 
 
Qualitative Health 
Research. 
 
Kanada. 
 

Att beskriva 
hur ungdomar 
med unipolär 
depression 
upplever, 
tolkar och 
förstår sin 
sjukdoms - 
tillstånd, som 
ger stora 
effekter på 
dagliga 
aktiviteter, 
relationer och 
identitet. 

Rekryteringen gjordes via en 
ideell hälsogrupp i Oregon och 
Washington. Femton deltagare 
i åldern 14-19 år. 
 
Inklusion: 14-19 år, 
depressionsdiagnos, varit 
under behandling. 
 
Några behandlades med 
antidepressiva läkemedel eller 
psykoterapi men de flesta hade 
ingen nuvarande behandling.  
Inga bortfall rapporterades. 

Kvalitativ studie.  
Grounded theory. 
 
Nittio minuters – intervjuer, 
personligen eller via telefon. 
Intervjuerna bandades, 
minnesanteckningar gjorde och 
skrevs ner ordagrant.  
Intervjufrågor om: Förståelsen 
för varför de var deprimerade, 
upptäcka sina känslor i och 
bestämma om de behövde 
professionell hjälp, att ta emot 
professionell hjälp, att hitta en 
mening trots depressionen. 

Ungdomarna trodde i början att deras symtom 
berodde på utvecklingsfasen de befinner sig i, när de 
kände sig nedstämda. De började förstå att de var 
deprimerade, när symtomen och längden på 
nedstämdheten inte längre kan bortförklaras och 
anses som normala. Att få en depressionsdiagnos 
kunde innebära för vissa som en övergående 
sjukdom, medan andra såg depressionen som en del 
av sin identitet. Vissa deltagare accepterade 
diagnosen som en del av sin personlighet, andra 
använde diagnosen som medel för att kunna 
tillfriskna, en del intog en patientroll och såg 
depression som enbart medicinsk. 

Woodgate, L. R. (2006) 
 
Living in the shadow of 
fear: adolescents’ lived 
experience of 
depression. 
 
Journal of Advanced 
Nursing. 
 
Kanada. 
 

Att skapa en 
förståelse över 
hur det är att 
leva med en 
depression när 
man är en 
ungdom. 

Rekryteringen via två 
behandlingshem för ungdomar 
inom öppenvården.  
 
Inklusionkriterier: 
engelskspråkiga och 
depressionsdiagnos. 
 
Fjorton deltagare mellan 13,5-
18 år. Alla deltagarna var 
under behandling med 
antidepressiva läkemedel eller 
psykoterapi samt hade haft sin 
diagnos de senaste 18 
månaderna. 
Inga bortfall rapporterades. 

Kvalitativ studie med 
hermeneutik fenomenologi 
 
Deltagarna intervjuades minst 
en gång var och i slutet på 
studien även i grupp under 2 
timmar. De enskilda 
intervjuerna 50-120 minuter 
spelades in och 
minnesanteckningar gjordes. 
Intervjuerna inleddes med: ”Kan 
du berätta hur det är att vara 
tonåring med en depression?” 
 

Att lida av depression innebar många upp- och 
nedgångar som skapade ångest och smärtsamma 
erfarenheter. Den huvudsakliga rädslan var att återfå 
de depressiva symtomen under de ”bra” perioderna. 
Att inte få hjälp, att inte överleva depressionen och 
att inte klara av det hårda arbetet som krävs för att 
komma vidare. 
 
Resultatet delades upp i 4 teman: Ungdomarna var 
tvungna att konfrontera sina rädslor för att bryta 
depressionen. Att vara medveten om sina känslor, tro 
på sig själv och vara snäll mot sig själv, var viktiga 
faktorer för att bevara självbilden. Att ha vänner och 
familj som stöttade och älskade dem, gjorde att de 
kände sig viktiga. De ville bli behandlad på ett bra 
sätt av vårdgivare med en individuell vård, som aldrig 
gav upp trots regression. Ärlighet om prognosen och 
hopp om framtiden var också viktigt. 

 


