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Under de senaste 50 åren har antalet depressiva individer ökat, och även då märkbart ökat 

bland den yngre generationen. Depression är en sjukdom karaktäriserad av en märkbart sänkt 

livskvalitet vilket sjuksköterskor bör försöka hjälpa patienten att återta och upprätthålla. 

Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa och belysa forskning gällande 

ungdomars upplevelser av att drabbas av, samt leva med, depression. Resultatet bygger på 

fem teman vilka framkommit i samband med analysen av ungdomarnas levda berättelser; 

känslan av att inte känna igen sig själv, känslan av att något inte står rätt till då den ovana 

sinnesstämningen inte vänder, känslan av att inte kunna hantera situationen på egen hand, 

upplevelsen av att ta tag i situationen – att söka hjälp samt behandling – Ungdomarnas 

reflektioner gällande insjuknandet. Ungdomarnas upplevelser i samband med sjukdomen är 

något vårdpersonal bör erhålla ökad kunskap om för att på så sätt kunna arbeta utifrån en mer 

omfattande individanpassad omvårdnad.  
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During the last 50 years the amount of depressed individuals has increased, and also 

noticeably increased among the younger generation. Depression is a disease characterized by 

a noticeably decreased quality of life which is something nurses should try helping the patient 

to recapture and maintain. The aim of this literature review is to put together and highlight 

research regarding adolescents’ experiences of being struck by, and living with, depression. 

The result is based on five themes which has emerged in connection with the analysis of 

adolescents’ lived stories: the feeling of not recognizing yourself, the feeling that something is 

not right when the unusual state of mind is not reversing, the feeling of not being able to 

handle the situation on your own, the experience of dealing with the situation - seeking help 

and also The adolescents reflections concerning the sickening. The adolescents’ experiences 

in relation to the disease is something all healthcare personal should gain more knowledge 

about to be able to work from a more comprehensive, individually adapted care. 
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INLEDNING 
Depression är en känslomässig störning där stämningsläget under en längre period är 

märkbart sänkt och nedstämdheten inte enbart kan förklaras med negativa händelser i livet 

(Nationalencyklopedin, 2010). Under de senaste 50 åren har depression blivit allt 

vanligare, och även märkbart sjunkit i åldrarna (Statens beredning för 

medicinskutvärdering, SBU, 2004). I denna uppsats uppmärksammas ungdomar i åldrarna 

13-20 år och deras känslor och upplevelser av att insjukna i, samt leva med, sjukdomen. 

Ökad kunskap inom detta område är viktigt då det i Sverige under de senaste 25 åren skett 

i snitt 40 suicid per år bland ungdomar. Detta kan till stor del associeras med en ökad 

frekvens av ungdomsdepressioner. Psykiska sjukdomar är sammankopplade med en ökad 

risk för suicid, och i samband med depression ökar risken som mest (Ohlsson, 2005). I ett 

vårdprogram för depression utgivet av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2008) framgår 

det att bland de individer som begår suicid beräknas cirka hälften ha en diagnostiserad 

depression vid dödstillfället. Problemområdet har valts på grund av ett genuint intresse för 

hur depression kan uttrycka sig hos ungdomar och hur denna generation sätter ord på de 

känslor som uppstår i samband med sjukdomen. Syftet med denna litteraturöversikt är att 

belysa ungdomars upplevelser av att insjukna i, samt leva med, depression. Syftet avser att 

underlätta utformningen av en individanpassad omvårdnad och därmed förhoppningsvis i 

större utsträckning kunna förhindra att tanke blir till handling, det vill säga att ungdomarna 

begår suicidala handlingar. 

BAKGRUND 

Depression 

Ordet depression täcker ett stort område av känslomässiga tillstånd, alltifrån den för många 

välbekanta upplevelsen av att känna sig ”nere” till ett mer ovanligt, sjukligt tillstånd av 

djup melankoli (Lagerheim, 1990). Melankolisk förstärkning kan komplicera 

depressionerna och innebär bland annat att levnadsglädjen ytterligare minskar samt att 

intresse och glädje helt försvinner (Cullberg, 2003). Depression kan ge upphov till känslor 

av likgiltighet, tomhet, värdelöshet och apati. Vardagliga sysslor som exempelvis att äta 

och tänka kan för en deprimerad individ vara problematiskt (Arvidsson & Skärsäter, 2006). 

År 1860 kom ordet ”depression” att introduceras i medicinska ordböcker för första gången. 

Antidepressiva medel introducerades cirka 100 år senare, och frekvensen av diagnosen 

”depression” började då stiga på grund av att det nu fanns en erkänd diagnos med 

tillhörande behandling (Wood, 2008). I ett vårdprogram för depression utgivet av 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2008) är ICD-10 och DSM-IV de skattningsskalor som 

används för att diagnostisera depression. Vad som skiljer dessa skattningsskalor åt är att 

ICD-10 används inom allmänvård medan forskare och kliniker samt instanser med 

psykiatrisk inriktning i större utsträckning använder DSM-IV. Skattningsskalorna skiljer 

sig inte nämnvärt från varandra och utvecklingen tyder på att de i framtiden helt kommer 
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att sakna motsättningar. Båda skalorna bygger initialt på en utvärdering av en 

tvåveckorsperiod där ett av huvudsymtomen, exempelvis nedstämdhet, ska ha upplevts. 

Utöver huvudsymtomen skall även ett antal andra mindre övergripande symtom, 

exempelvis skuldkänslor, vara upplevda för att erhålla diagnosen(a a). För mer utförlig 

information gällande DSM-IV och dess utformning se bilaga 1. Då depressionen blir 

diagnostiserad kan ett fåtal allmänt stöttande samtal resultera i att det depressiva tillståndet 

vänder. I de fall där depressionen inte lyckats vändas med hjälp av de initiala samtalen bör 

till en början psykoterapi användas. Vidare kan även antidepressiva medel, ljusbehandling 

samt elektrokonvulsiv behandling, så kallat ECT, bli aktuellt (Sahlgrenska, 2008). 

 

Depression är bland de vanligaste orsakerna till ohälsa, produktivitetsbortfall och 

arbetsoförmåga i världen (SBU, 2004). Pine, Cohen, Cohen och Brook (1999) har 

undersökt förhållandet mellan depressionssymtom i tonåren och episoder av depression i 

vuxen ålder. Studiens resultat pekar på att symtom från allvarlig depression i tonåren är 

starkt förknippat med återkommande liknande depressiva episoder senare i livet. Det 

framkommer även att en depression i tonåren fördubblar och till och med kan tredubbla 

risken för en depressionsperiod som vuxen (a a). För att bidra med en god och adekvat 

omvårdnad vid alla affektiva, känslomässiga, diagnoser bör sjuksköterskan enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska alltid utgå från en klar och 

omfattande förståelse gällande tillståndet för att minimera risken för återinsjuknande 

(Socialstyrelsen, 2005). 

Omvårdnad vid depression 

Empati och respekt gällande kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare anses vara 

en central del i sjuksköterskans profession (Socialstyrelsen, 2005). Yegdich (1999)  berör 

empati och vad detta begrepp egentligen står för. Empati beskrivs som något nära besläktat 

med närhet. Det handlar om att lära känna patienten och studien tar upp det faktum att det 

är oerhört viktigt för sjuksköterskan att själv ha liknande erfarenheter för att kunna sätta sig 

in i, och förstå, någon annans livsvärld. Forskarna menar att det blir stressrelaterat för 

sjuksköterskan när hon eller han själv helt saknar erfarenhet av upplevelserna och 

känslorna (a a).  

 

Mclaughlin (1999) fokuserar på sjuksköterskans upplevelser av att vårda en deprimerad, 

alternativt suicidal, patient. I studien framkommer det att det viktigaste verktyget inom 

omvårdnaden är kommunikationen. Samtliga medverkande sjuksköterskor talar om det 

aktiva, empatiska lyssnandet som en primär del inom psykiatrisk omvårdnad. Flertalet 

sjuksköterskor upplevde tidsbrist gällande samtalen med patienterna och var även 

missnöjda med den tidigare utbildning de genomgått i kommunikationsträning (a a). En 

aspekt förekommande i Cutcliff och Links (2008) studie gällande relationen sjuksköterska 

och suicidbenägen vårdtagare är det etiska. Självbestämmande, autonomi och egenvärde är 

centrala begrepp inom sjuksköterskans yrkesutövande. Detta kan enligt studien medföra att 

det lätt kan bli ett dilemma vad gäller att vårda människor som vill eller redan skadat den 
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egna kroppen. Enligt studien kan detta vara komplicerat pågrund av sjuksköterskans 

obligation att upprätthålla och återta psykisk och fysisk hälsa, men att samtidigt värna om 

den enskilda individens rätt att bestämma över sin egen kropp (Cutcliff & Links, 2008).  

 

I Woods (2008) studie påvisas att personer med psykisk ohälsa i första hand kommer i 

kontakt med vården via primärvården i samband med en allmän hälsoundersökning. 

Studien går även djupare in i frågan hur vården kan förebygga svåra depressioner och ser 

dessa besök som ett tillfälle att uppmärksamma personer med psykiska problem (a a). Inom 

primärvården finns enligt Martinsson och Persson (1998) en ökad efterfrågan på personal 

med goda kunskaper inom både psykologi och psykiatri. Ett samtal med en psykolog kan 

inom primärvården erbjudas i ett tidigt skede till personer med lättare psykiska problem. 

Genom att de psykiska problemen då upptäcks tidigt kan en korttidsbehandling sättas in 

och förhoppningsvis medföra att långvarig psykisk ohälsa undviks (a a). Woods (2008) 

studie belyser vikten av ett tidigt ingripande, samt hur viktigt det är att fånga upp dessa 

människor genom att använda sin kliniska blick, och en god kommunikation. 

 

Ett aktivt lyssnande är enligt Martinsson och Persson (1998) en svår konst, men denna 

förmåga är något vilket kan tränas upp. Flertalet deprimerade individer uttrycker hur 

viktigt det är att någon lyssnar och att de får möjlighet att sätta ord på sina känslor. För att 

kunna lyssna aktivt är det viktigt att som sjuksköterska kunna sätta sig in i patientens 

livsvärld, samt att kunna vara empatisk (a a). Livsvärld är ett begrepp som beskriver hur en 

människa uppfattar sina känslor, upplevelser och tankar (Dahlberg, Suserud, Nyström, 

Segersten & Fagerberg, 2003). Ett aktivt lyssnande innebär även att lyssna till det som inte 

sägs. Det gäller att försöka få patienten att öppna sig och börja tala om sina problem 

(Martinsson & Persson, 1998). Detta arbetssätt uppmärksammas och belyses även i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska där vikten av att kunna 

uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker informationsbehov beskrivs 

(Socialstyrelsen, 2005). Enligt Hedelin (2006)  är det av stor vikt att förstå hur patienten 

ser på sig själv, samt situationen, för att sedan utgå därifrån vid bedömningssamtalet. Ett 

lämpligt sätt för att förstå patientens livsvärld är att låta personen ifråga tala om egna 

känslor och upplevelser utan att vårdpersonalen ställer för många frågor eller bidrar med 

egna förklaringar. Dessa konversationer kännetecknas av en öppenhet och en följsamhet 

till patientens berättelse (a a). 

 

Individanpassad omvårdnad är enligt Drach- Zahavy (2009) väl etablerat och en viktig 

byggsten för att hjälpa patienter till att uppnå hälsa och välbefinnande. Patientcentrerad 

omvårdnad är enligt studien beroende av självinsikt, rätt nyttjande av empati och ständig 

utveckling gällande kommunikationen hos vårdgivarna. Det faktum att det är viktigt att 

förstå hur just den enskilda patienten upplever sin depression diskuteras för att sedan 

arbeta och utforma behandlingen utefter det (a a). Enligt Hedelin (2006) är samtalet en 

central del i allt arbete som skall verka hälsofrämjande. Det bör genomföras med olika 

fokus beroende på patienten och situationen denne befinner sig i. Inledningsvis fungerar 
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samtalet som underlag för bedömning och framtida planering av lämpliga 

omvårdnadsåtgärder (a a). Den hälsofrämjande omvårdnaden bör oavsett läge syfta till att 

skapa förutsättningar för god tillit och samvaro. Detta görs med fördel genom att stärka 

patientens delaktighet i vårdprocessen och därigenom värna om patientens värdighet och 

autonomi (Arvidsson & Skärsäter, 2006).  

Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt 

Enligt Travelbees (1971) omvårdnadsteori leder empati till förmåga att förutse den andres 

handlingar. En förutsättning för att kunna känna med, och sätta sig in i andra människors 

situation, är att de involverade personerna har likartade erfarenheter. Det anses omöjligt att 

känna empati om en likartad bakgrund eller situation att ta utgångspunkt i saknas. 

Kommunikation är något vilket beskrivs vara ett av sjuksköterskans viktigaste redskap. Det 

är en förutsättning för att uppnå målet för omvårdnaden, nämligen att hjälpa patienten att 

finna en mening i sin existens. Omvårdnadsteorin behandlar frågan gällande att se den 

enskilda människan som en unik individ och se till varje människas individuella livsvärld. 

Det anses vara viktigare för sjuksköterskan att förhålla sig till individens upplevelse av 

sjukdom och lidande, och inte enbart till diagnosen eller den egna objektiva bedömningen 

(a a).  

 

Travelbee (1971) menar att det är då patienten går in i apati som det blir särskilt viktigt för 

vårdpersonal och anhöriga att reagera, eftersom detta känslotillstånd är svårt att vända. Det 

är därför av yttersta vikt att ingripa innan den berörda individen når detta skede.  Teorierna 

grundar sig på värderingar som har lång tradition inom omvårdnaden. Värderingarna 

innebär att utgå från patienten som en unik individ, att fästa vikt vid individens egen 

upplevelse av situationen samt att visa respekt och engagemang gentemot den sjuke (a a). 

Att leva med depression 

Uppkomsten av depression är inget som enligt Swifts (1993) studie kan generaliseras och 

kopplas till en specifik livssituation eller företeelse. Vikten av att skapa ett terapeutiskt 

förhållande mellan patient och vårdgivare diskuteras. Detta för att behandlingens fokus 

skall kunna vara att sätta upp relevanta och uppnåeliga behandlingsmål. Enligt studien är 

nyckeln för en optimal behandling att först och främst ta reda på varför och när 

depressionen uppkommit. ”Varför nu?” är en viktig öppningsfråga att besvara för att hitta 

rätt fokus i behandlingsprocessen. Swift (1993) förstärker teorin gällande att depression 

kan uppkomma i olika faser under livet. Studien bygger på intervjuer med människor i 

blandade åldrar och tar upp eventuella orsaker till sjukdomen med grund i de 

medverkandes egna berättelser. Separation både av föräldrar och respektive, allmänt 

ouppnådda krav samt hur en ny miljö och stad kan påverka den psykiska ohälsan belyses 

som tänkbara orsaker. Alla medverkande var påverkade av deras livssituation som slutligen 

försatt dem i ett deprimerat sinnestillstånd (a a). 
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Kronisk depression påverkar enligt Satyanarayana, Enns, Cox och Sareen (2009) hela den 

psykosociala människan. Livskvaliteten blir märkbart sänkt och den sociala isoleringen blir 

ofta ofrånkomlig. I och med den psykiska sinnesstämningen blir det enligt studien mycket 

svårt att exempelvis gå till arbetet, umgås med vänner eller andra sysslor som hör vardagen 

till (a a). Skärsäter, Baigi och Haglund (2006) inriktar sig på frågan gällande livskvalitet 

hos människor som levt, eller lever, med depression och belyser begreppet ”pauser i livet”. 

Medverkande i studien beskriver depressionen som en paus i strukturen, att vardagen 

stannar upp. De som upplevt en depression berättar att existentiella tankar uppkom under 

sjukdomsfasen. De menar att funderingar angående mål samt förväntningar och frågor 

gällande syftet med livet uppkommer frekvent och reflekteras över (a a).  

 

Depression relaterat till suicidrisk              

Suicid hos ungdomar är det mest alarmerande och underförstådda problemet inom hälso- 

och sjukvården (Walsh & Eggert, 2007) . Enligt Centers for disease control and prevention, 

CDC, (2009) är suicid bland ungdomar den tredje vanligaste dödsorsaken inom 

åldersgruppen 10-24 år och varje år går 4400 liv förlorade världen över till följd av suicid 

inom detta åldersspann. Under de senaste 20 åren har det i Sverige inträffat omkring 40 

suicid bland tonåringar varje år (Ohlsson, 2005). Under 1990-talet minskade antalet 

suicidförsök hos vuxna i Sverige med en fjärdedel, men bland tonåringar finns ännu ingen 

sådan nedåtgående trend. Detta anses bero på att många depressiva ungdomar inte får den 

hjälp de är i behov av (a a). 

 
Enligt en studie av Vannoy, Fancher, Meltvedt, Unützer och Kravitz (2010) gällande 

primärvårdens roll vid suicidprevention framkommer tydlig statistik gällande suicid i 

relation till primärvården. Inledande publiceras antalet suicid som sker varje år i USA, och 

detta uppskattas enligt studien till 30 000. Det framkommer att flertalet av dessa 30 000 

individer som tar sitt liv lider av någon grad av depression. I denna studie uppmärksammas 

utefter denna information det faktum att hälften av dessa människor, alltså cirka 15 000, 

som begått suicid under 2009 i USA haft kontakt med primärvården under den senaste 

månaden före bortgången. Detta används som grund för att det finns ett behov av nya råd 

och rön gällande hur vårdpersonal inom primärvården bör bemöta människor med 

suicidbenägenhet. Studien förespråkar att vårdpersonal bör vara medvetna om att patienter, 

vilka funderar på suicid som en potentiell utväg, ofta förnekar detta. De menar då att 

samtalet inte ska föras in på ett nytt ämne, utan att vårdpersonalen skall ha såpass god 

kunskap och trygghet i yrkesrollen att de vågar gå djupare in i ämnet suicidtankar och 

därigenom ser bakom den falska fasaden (a a). Suicid kan vara ett obehagligt ämne att 

beröra, men som föregående källa styrker, är det viktigt att det inte kommer i skymundan, 

utan att ämnet istället förs till ytan för att kunna förhindra att fler suicid begås (CDC, 

2009).  
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PROBLEMFORMULERING 

Depression är en känslomässig störning vilken täcker ett stort område av affektiva tillstånd. 

Allmän nedstämdhet och känslan av en mindre bra dag kan vara tecken på depression, 

samtidigt som en melankolisk förstärkning kan göra att de mest vardagliga sysslor, som att 

äta och tänka blir svåra att genomföra. Depression är en av de vanligaste orsakerna till 

ohälsa och arbetsoförmåga i världen vilket medför att denna affektiva störning kan tänkas 

benämnas som en folksjukdom. Forskarna ser ett samband mellan att depression på senare 

tid sjunkit allt lägre i åldrarna och att statistik visar på att den tredje vanligaste dödsorsaken 

inom åldersgruppen 10-24 år är suicid. Fördjupad kunskap och förståelse för ungdomars 

upplevelser av depression anses nödvändig då det finns mycket statistik att erhålla gällande 

depressionens utbredning bland ungdomar. Det finns däremot begränsad forskning 

gällande varför och hur de blev deprimerade. Med hjälp av ökad kunskap är tanken att 

kunna anpassa vården utifrån ökad förståelse vad gäller deras upplevelser, egna 

funderingar och önskemål. Genom ökad insikt gällande hur och varför ungdomarna 

insjuknat, samt hur sjukdomen påverkar det dagliga livet, bör berörd vårdpersonal ha bättre 

förutsättningar för att kunna bidra med hjälp och stöd för dessa drabbade individer. 

SYFTE 
Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa och belysa ungdomars upplevelser 

av att insjukna i, samt leva med, depression. 

METOD 
Denna uppsats utgår från Fribergs (2006) modell gällande att göra en litteraturöversikt. 

Motivet till att denna modell valdes var att den ansågs mest passande då den ställdes mot 

detta examensarbetes syfte. Det framgick då att denna modell var lämpligast då målet med 

uppsatsen var att öka förståelsen för depressiva ungdomars upplevelser. Uppsatsen 

genomfördes som en litteraturöversikt över befintlig forskning inom valt problemområde. 

Enligt Höst, Regnell och Runeson (2006) klarlägger en litteraturöversikt den kunskap som 

finns tillgänglig och möjliggör därigenom en fortsatt undersökning för andra intresserade 

inom ämnesområdet. En litteraturöversikt utförs genom att metodiskt söka och kritiskt 

granska vetenskapliga artiklar från aktuell forskning inom valt problemområde (a a). Inga 

begränsningar gjordes gällande kvalitativa och kvantitativa studier då denna uppsats 

bygger på båda formerna av studier. Enligt Friberg (2006) kan en litteraturöversikt 

innefatta såväl kvantitativa som kvalitativa utgångspunkter då en bred analys och 

sammanställning kan bidra till att kunskapsläget ytterligare kan fastställas (a a). De studier 

med kvantitativa inslag som förekommit i denna uppsats ligger till grund för att stödja ett 

kvalitativt förhållningssätt.  
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Datainsamling 

De sökord som användes vid artikelsökningen var depression, adolescents, mental health, 

living with, coping with, teens, emerging adulthood, feelings, care och experiences of. 

Inledningsvis användes endast teens och adolescents för att komma åt vald åldersgrupp. 

Genom dessa sökord framkom cirka tre fjärdedelar av de artiklar resultatet bygger på. 

Resterande artiklar hittades genom att utöka sökningen med hjälp av nyckelord från redan 

funna studier. Sökord som ytterligare smalnade av träffantalet var exempelvis teens, young 

adults, care och emerging adulthood. De artiklar som publiceras i figur 1 är de sökningar 

som resulterat i de 13 artiklar som resultat bygger på. Det har även utförts en rad olika 

sökningar som ej redovisats i figur 1. Detta på grund av att sökmatrisen då skulle bli 

mycket omfattande. En del av dessa sökord trunkerades i olika kombinationer för att 

erhålla ett optimalt sökresultat. Databassökningar utfördes i Cinahl, Academic search, 

PsycINFO och Medline. En del av sökorden kombinerades för bästa möjliga utdelning av 

datainsamlingen. Artiklar valdes ut genom en titelgranskning samt genomlösning av 

abstrakt för att därigenom se om de var lämpliga för denna uppsats. För ytterligare 

information gällande sökord, träffar och nyttjade artiklar till resultatet, se Figur 1.  

 

 

Urval 

Efter den första överblicken skall enligt Friberg (2006) avgränsningen för området ske. Det 

innebär att vissa studier från den inledande sökningen exkluderas för att sedan klart kunna 

motivera de artiklar som lämpar sig till syftet (a a). Inledningsvis gjordes en pilotsökning 

vilket innebär en snabb, inledande och ostrukturerad sökning. Detta för att undersöka vad 

som fanns att tillgå inom valt område. Inklusionskriterierna för detta examensarbete bestod 

av att alla artiklar skulle vara vetenskapliga samt relevanta till syftet (Friberg, 2006). 

Artiklarna som användes skulle även var utgivna under de senaste två decennierna samt 

skrivna på engelska. Inledningsvis valdes inget specifikt perspektiv gällande ålder eller 

orsak till depression. Vidare i uppsatsen avsmalnades inklusionskriterierna för ålder och 

Databas Sökord Träffar Använda 

PsychINFO Experiences AND depression AND 

adolescence 

12228 1 

Cinahl (MM”depression”) AND adolescence 

AND experience* 

91 Fulltext 6 

Academic search Depress* AND adolescence AND 

experience* 

276 1 

Cinahl Depress* AND adolescence AND 

experience* 

350 

Fulltext 

1 

Medline Feelings AND depress* AND teen* 29 2 

Medline Teens AND care AND depression 7 Fulltext 1 

Medline Depression AND emergin adulthood 3 Fulltext 1 

Figur 1. Sökmatris 
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perspektiv då problemområdet inriktas på ungdomar och deras upplevelser av depression. 

Ungdomar som medverkat och bidragit med data i de studier som analyserats var av båda 

könen samt i åldrarna 13 till 20. Exklusionskriterierna kom att bli post partum depressioner 

samt depression till följd av kronisk sjukdom, samt vuxnas upplevelser och 

dubbeldiagnoser gällande psykisk ohälsa i samband med missbruk exkluderades. Motivet 

till att dessa grupper exkluderades var på grund av att fokus inriktats på depressioner som 

uppkommit till följd av sociala förhållanden och inte sekundärt till exempelvis en somatisk 

diagnos.  

 

Dataanalys 

Databassökningarna gjordes gemensamt och resulterade i 18 artiklar som fördelades jämnt 

mellan författarna. Enligt Friberg (2006) sker dataanalysen i tre steg; genomläsning, 

urskiljning samt sammanställning av materialet. De tilldelade artiklarna lästes initialt 

igenom grundligt av respektive författare och granskades då utefter Fribergs (2006) 

riktlinjer. Enligt riktlinjerna skulle exempelvis ett tydligt problem samt en klart beskriven 

metod finnas formulerad (Friberg, 2006). Efter artiklarna lästs igenom följde en diskussion 

mellan författarna gällande de artiklar vilka inte ansågs vara relevanta att analyseras 

djupare. De fem artiklar som exkluderades var antingen fiktiva, saknade resultat gällande 

information kring upplevelser eller att de på något annat sätt inte motsvarade syftet till 

uppsatsen. De 13 artiklar som återstod efter den inledande granskningen analyserades 

ytterligare gemensamt för att urskilja likheter och skillnader, vilket är det andra steget i 

analysmodellen (Friberg, 2006). Enligt Friberg (2006) finns det fem olika infallsvinklar att 

använda sig av för att fokusera på olika områden i analysen. Exempel på dessa 

infallsvinklar är att urskilja likheter och skillnader i analysgången eller i resultatinnehållet. 

Denna uppsats grundades på det sistnämnda för att på ett överskådligt sätt kunna urskilja 

olika mönster i artiklarna. För ytterligare noggrannhet gällande urskiljningen valdes en färg 

för varje tema och överstrykningar skedde över de meningsbyggnader som ansågs höra till 

respektive tema. Avslutningsvis följde det tredje steget i Fribergs (2006) analys, vilket i 

denna uppsats innebar att innehållet i artiklarna som berörde samma område fördes in 

under lämpligt tema i resultatdelen. Detta bidrog till att ungdomarnas upplevelser av 

sjudomen på ett överskådligt sätt resulterade i fem teman.  

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 

forskning (2002) har människor rätt att ställa krav på att forskning bedrivs utifrån 

angelägna frågor och problem samt att den håller en hög kvalitet. Forskningsprinciperna 

som finns för att utgöra en grund för den etiska kommitténs granskning av 

forskningsprojekt inom humanoria och samhällsvetenskap är inte avsedda för att ta bort 

forskarnas egna tankar och ansvar. Syftet med dessa principer är att forskarna skall 

reflektera och få en förståelse för sitt ansvartagande (a a). I denna uppsats har detta 

bejakats genom att ingen information förvrängts utan redovisats sanningsenligt. 

Omvårdnadsforskning vägleds av följande etiska principer: autonomi, att göra gott, att inte 
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skada samt rättviseprincipen (Vardinorden, 2003). Detta är relevant vid tillämpande av ett 

etiskt synsätt på forskning samtidigt som det är av yttersta relevans att forskarna skall vara 

sanningsenliga och inge förtroende hos allmänheten. Inget fusk eller slarv får förekomma 

då det gäller forskning på grund av att det kan minska trovärdigheten av resultatet 

(Medicinska forskningsrådet, 2003). I detta examensarbete bearbetades och granskades de 

vetenskapliga artiklarna utefter forskningsetiska principer. Exempel på detta är att 

studiernas resultat finns beskrivet utan infall av författarnas egna ursprungliga 

ståndpunkter. Inget plagiat, vinkling eller annan form av slarv av data har förekommit. Alla 

referenser som bidragit med data till uppsatsen har redovisats korrekt och fullständigt 

enligt angivet referenssystem. 
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RESULTAT 
Följande resultat baseras på 13 analyserade artiklar. För överskådlig information gällande 

dessa, se bilaga 2. Analysen ledde fram till fem teman vilka finns presenterade i tabell 1. 

Resultatets teman är uppbyggda på likheter i studiernas innehåll där flertalet artiklar 

förekommer i nästintill alla teman. Temana beskriver hur ungdomarnas upplevelser 

förekommer och beskrivs på liknande sätt i alla analyserade studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelsen av att inte känna igen sig själv. 

I flera av de studier som analyserats belystes känslan av en viss personlighetsförändring 

bland tonåringarna. Ett flertal ungdomar beskrev en inledande känsla av att inte känna igen 

sig själva då symtomen debuterade och att detta bidrog till förvirring och förändring i 

vardagen. 

 

Gomes, Davis, Baker och Servonsky (2009) diskuterades frågor av existentiell art som 

något vanligt förekommande under tonåren. Frågor angående jaget och vad som knyts 

samman med identiteten kunde då uppkomma, exempelvis ”Vem är jag?” (a a). Även i 

Kuwabara, Van Voorhees, Gollan och Alexanders (2007) studie framkom uttalanden 

gällande att depressionen inledningsvis var en tid då det upplevdes svårt att känna igen sig 

själv. 

 

Ungdomar i Wisdom och Greens (2004) studie kom in på upplevelsen av låg självkänsla i 

form av att de kunde uppfatta sig själva som fula. Även i Sund, Larsson och Wichstrøms 

(2001) studie framkom känslan av att uppleva sig själv som ful i samband med den 

begynnande sjukdomen och olika grader av missnöje över sitt utseende var ett vanligt 

förekommande diskussionsämne. I Patton, Coffey, Posterino, Carlin och Wolfes (2000) 

Teman  

Upplevelsen av att inte känna igen sig själv. 

Känslan av att något inte står rätt till då den 

ovana sinnesstämningen inte vänder. 

Känslan av att inte kunna hantera 

situationen på egen hand. 

Upplevelsen av att ta tag i situationen – att 

söka hjälp 

Ungdomarnas reflektioner och tankar 

gällande hur det hela startade.  

Tabell 1. Teman 
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studie var enligt de deprimerade ungdomarna de mest framkommande symtomen, utöver 

en allmän ledsamhet, en låg självkänsla och lågt självförtroende. 

 

I likhet med övriga analyserade studier fick ungdomar i Meadus (2007) studie sätta ord på 

sina första upplevelser och känslor som senare skulle leda till en depression. De 

medverkande i studien talade då om känslan av att vara annorlunda, att det var det som var 

startpunkten för sjukdomen. En av de medverkande i studien förklarade känslan som något 

hon var ovan vid. Flickan i studien förklarade att hon inte kände igen sig själv då hon 

exempelvis brukade vara utåtriktad och social, men att hon nu drog sig undan alltmer (a a). 

Även i Woodgates (2006) studie togs dessa förändringar upp och ungdomarna berättade att 

känslan av att vara annorlunda påverkade deras dagliga liv och deras känsla av identitet. 

Känslor allt ifrån att vara mer eller mindre sig själv till att inte alls känna igen sig själv 

blev påtagliga och påverkade deras existens. Detta gjorde dem uppmärksamma på att livet 

som de tidigare upplevt nu tagit en ny vändning (a a). 

 

Känslor och upplevelser ungdomarna i Woodgates (2006) studie förknippade med en 

begynnande depression var ledsamhet, ensamhet, ilska och extrem trötthet. I Sund, et al. 

(2001) studie uttryckte en av informanterna att hon kände sig så obeskrivligt trött att hon 

därför ”bara satt stilla och gjorde ingenting alls”. Även Patton, et al. (2000) kom fram till 

att de mest frekventa känslorna bland informanterna var en deprimerad sinnesstämning och 

en stark trötthet. På liknande sätt beskrev Farmers (2002) studie hur ungdomarna uttryckte 

dessa symtom som framträdande och utvecklade även fysiska symtom som huvudvärk, 

insomningssvårigheter och yrsel. Detta var symtom ungdomarna i Woodgates (2006) 

studie ansåg ha en klar inverkan på deras dagliga liv då de inte längre orkade ta sig an 

vardagliga aktiviteter. 

 

Det framkom att endast en procent bland de 61 icke deprimerade ungdomarna påvisade 

symtomet extrem trötthet. Dessa 61 ungdomar ansågs inte vara deprimerade enligt ICD-10 

riktlinjer, men upplevde ändå en nedstämdhet (Patton., et al. 2000). I Farmers (2002) 

undersökning låg, utöver en extrem trötthet, även mycket fokus på ilska och ungdomarnas 

tolkningar av denna känsla. För de medverkande var ilska en oerhört stark och ihållande 

upplevelse. Ilskan beskrevs i studien som en konstant, lättutlöst, och explosiv känsla som 

hela tiden var närvarande (a a).  

Känslan av att något inte står rätt till då den ovana sinnesstämningen 

inte vänder. 

Majoriteten av de analyserade studierna belyste upplevelsen av att den överväldigande 

nedstämdheten inte vände, och att det var då ungdomarna började inse att något verkligen 

inte stod rätt till. Känslan av att det bara var en mindre bra dag och att 

humörsvängningarna var en del av tonåren beskrev flertalet av ungdomar initialt. Dock 

kunde de inte hålla kvar vid den hypotesen då nedstämdheten aldrig vände. Under denna 

fas beskrev ungdomarna kaoset då de började hantera symtomen, och de ytterligare 
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svårigheterna med att utstå vardagen vid sidan av den påtagliga nedstämdheten. 

Tonåringarna beskrev hur de drog sig undan och hur de försökte handskas med symtomen i 

ensamhet.  

 

I Kuwabara, et al. (2007) artikel berättade ungdomarna om känslan av att inse att något var 

fel, att ledsamheten och den ovana sinnesstämningen inte vände. En av deltagarna 

förklarade att det i början kändes som en naturlig svacka, men att svackan till slut blev allt 

för djup vilket gjorde att distanseringen från vänner och andra runtomkring blev definitiv, 

och ensamheten blev då till en oundviklig del av vardagen (a a). Ungdomarna i Farmers 

(2002) studie uppgav ytterligare beskrivningar gällande distanseringen från andra. De 

beskrev en känslomässig tomhet karakteriserad av en avsaknad av tillgivenhet för dem 

själva, och för andra, vilket gjorde det svårt att interagera med andra människor (a a). 

Rehman, Ebel-lan, Mortimer och Mark (2009) tog även de upp de känslomässiga problem 

som medföljde nedstämdheten. De medverkande i studien beskrev att de ofta svarade 

negativt på såväl positiv som negativ återkoppling samt att känslor överlag var svåra att 

både visa och ta emot (a a). Även i Meadus (2007) undersökning beskrevs distanseringen, 

men att en känsla av ensamhet ändå förekom tydligt. Ungdomarna beskrev svårigheter med 

att tackla känslan av ensamhet samtidigt som ingen annan fick komma innanför deras 

murar (a a). I Kuwabara, et al. (2007) undersökning talade ungdomarna ett flertal gånger 

om möten med andra människor, och hur det sociala livet påverkades av en konstant 

nedstämdhet. En av ungdomarna i denna studie liknade sin insida vid ett korthus, något 

ostabilt som kunde falla samman närsomhelst, men att hon på utsidan gjorde allt för att 

verka normal inför andra människor (a a). 

 

En 16-årig deltagare berättade i Meadus (2007) studie hur hon allt mer stannade hemma 

och hur sömnen fungerade som en slags flykt från verkligheten. I och med detta var det 

även svårt att stiga upp på morgonen.  

 

”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 forget 

about everything that‟s happening” (Meadus, 2007 s 213). 

 

Deltagarna i både Farmers (2002); Kuwabara, et al. (2007); Bennett, Coggan och Adams 

(2003) samt Woodgates (2006) studier diskuterade huruvida farhågorna för en negativ 

uppfattning från omgivningen spelade in gällande den självvalda isoleringen. I dessa fyra 

studier beskrevs rädslan över att bli sedd som onormal, galen eller helt enkelt bli 

missförstådd och förbisedd av vänner och bekanta (Farmer, 2002; Kuwabara, et al., 2007; 

Bennett, et al., 2003; Woodgate, 2006). Både ungdomarna i Bennett, et al. (2003) samt i 

Woodgates (2006) studier reflekterade över det faktum att depression inte var något som 

tillkännagavs utan vidare utan att de helst höll sjukdomen för dem själva. Deltagarna i båda 

studierna försökte förklara varför en del av dem valde att ta ett socialt avståndstagande till 

följd av depressionen. De beskrev hur depression kan vara något folk kan ta avstånd ifrån, 
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något främmande och osynligt på ytan till skillnad från en somatisk sjukdom vilken har en 

klar orsak och behandling (Bennett, et al., 2003; Woodgate, 2006).  

 

Ungdomarna använde sig av uttryck som exempelvis att ”befinna sig i en dimma”, ”ha ett 

moln omkring sig” och att” alltid ha något som tyngde ner dem” vilket gjorde att de endast 

”släpades med”. Dessa uttryck gav sig till känna genom en låg energinivå, en önskan om 

att vara ensam samt en pessimistisk inställning till livet i allmänhet (Wisdom & Green, 

2004). I Kuwabara, et al. (2007) studie förklarade en deltagare nedstämdhetens omfattning 

och vilken eskalerande inverkan den hade på livet. Tonåringen beskrev känslan som att 

precis ha sprungit ett maraton, och sen behöva springa det igen. Känslan av total fysisk och 

känslomässig utmattning samt upplevelsen att jaget sakta men säkert brutits ner beskrevs 

och associerades med en depression (a a). 

Känslan av att inte kunna hantera situationen på egen hand. 

Flera av de analyserande studierna berörde övergången från att vara djupt nedstämd till att 

faktiskt börja inse, antingen själv eller med hjälp av andra, att de var i behov av hjälp. 

Ungdomarna beskrev nedstämdheten som något de till en början kunde hantera på egen 

hand, men som sedan blev för omfattande och onormalt för att kunna vara något 

överkomligt. 

 

En del av ungdomarna berättade i Bennett, et al. (2003) studie att de till en början försökt 

förneka problemet genom att trycka bort de destruktiva tankarna.  I Meadus (2007) studie 

beskrev ungdomarna hur behovet av hjälp infann sig då den ohållbara situationen blivit 

såpass påtaglig att den i detta skede kunde bidra till ett destruktivt tänkande. I Wisdom och 

Greens (2004) studie började ungdomarna under denna fas överväga möjligheten att de 

känslor de upplevde eventuellt kunde vara en depression. Beslutet att söka hjälp beskrevs 

dock inte som enkelt (a a), utan som det förklarades i Woodgates (2006) undersökning var 

det ett ont måste, då det enligt ungdomarna var det enda som kunde bryta den ”onda 

cirkeln av nedstämdhet”. Woodgate (2006); Wisdom och Green (2004); Farmer (2002) 

samt Kuwabara, et al. (2007) beskrev hur tonåringarna försökte förklara hur en rädsla 

förknippas med ett liv i depression. I Woodgates (2006) studie talade ungdomarna om 

rädslan som något konstant närvarande. Denna rädsla bidrog till den insikt som senare 

skulle infinna sig, insikten gällande hur pass stor inverkan den deprimerade 

sinnesstämningen hade fått på deras liv (a a). 

 

En del ungdomar upplevde en känsla av tvivel då rädslan blev allt mer påtaglig. I detta 

skede började de ifrågasätta om det kunde finnas någon hjälp att tillgå, och om detta stöd 

då skulle bidra till överlevnad (Woodgate, 2006). Ungdomarna i Woodgates (2006) studie 

upplevde denna fas som en ständig destruktion, då de upplevde konstanta förluster av 

identiteten och en rädsla över den totala förlusten. Den totala förlusten i denna 

undersökning var då döden, till följd av suicid. En manlig deltagare beskrev sina mörkaste 
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stunder då meningen med livet tappades bort. Han beskrev även att han inte kände igen sig 

själv och hur han funderade över sin existens. 

 

“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). 

 

Även Farmer (2002)  berörde suicidtankar och ungdomarna talade om ångesten vilket 

medförde att det var svårt att i mörkret se livets ljusa stunder. Tankar på döden var vanligt 

förekommande i samband med att de medverkande beskrev den djupa nedstämdheten. 

Suicidförsök var enligt ungdomarna inget som nödvändigtvis var starkt förknippat med att 

vilja dö, utan istället en flyktväg, den sista utvägen. Suicidförsök uttrycktes inte heller i 

detta stadium som något skrämmande, de ansåg att livet inte rankades högre än döden, det 

spelade enligt ungdomarna ingen större roll längre (a a). Medverkande i Bennett, et al. 

(2003) studie berörde också den ovannämnda likgiltigheten och den oförklarliga 

hopplöshet som infann sig i de djupaste svackorna av sjukdomen.  

 

En av de medverkande i Bennett, et al. (2003) utvecklade känslan av två identiteter. Hon 

talade då om att hon själv i flera år, trots nedstämdheten, lyckats hålla fasaden uppe inför 

nära och kära, men att detta bara fungerade fram tills nedstämdheten blev allt för djup. Då 

orkade hon inte längre och det ”falska ansiktet föll av”. Det var först då de suicidala 

tankarna etablerade sig (a a). I Wisdom och Greens (2004) studie framkom det att det var 

då de suicidala tankarna börjar dyka upp bland ungdomarna som behovet av hjälp insågs. 

Upplevelsen av att ta tag i situationen – att söka hjälp.  

Då ungdomarna nådde den punkt då de bestämde sig för att söka hjälp för sitt förvärrade 

eller utdragna sinnestillstånd krävdes det enligt dem mycket för att mötet och behandlingen 

skulle bli så bra som möjligt. Ungdomarna i de analyserade studierna hade ofta klara 

uppfattningar gällande hur de önskade bli bemötta av vården för att interaktionerna och 

utbytet skulle bli optimalt för båda parter. 

 

I Kuwabara, et al. (2007) studie förklarade en tonåring varför det var obehagligt att söka 

hjälp, men också varför det var nödvändigt. Hon berättade hur svårt det var att erkänna för 

någon annan att hon inte längre klarade av att hantera situationen på egen hand utan var i 

behov av att söka hjälp. 

 

“You're announcing both to yourself and to someone else that you need help, that you are 

no longer capable of doing something yourself and that can be really scary” (Kuwabara, et 

al., 2007 s 319). 

 

Ungdomarna i Wisdom, Clarke och Greens (2006) studie talade om orsaker till att 

eventuellt dra sig för att söka hjälp. En del ungdomar lyfte fram och beskrev känslan av 
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svaghet, att mötet med vården skulle vara en slags bekräftelse på att de inte längre kunde 

hantera situationen på egen hand. De hade också en klar bild över hur mötet med vården 

eventuellt kunde utspela sig och belyste då bemötande. Känslor av att bli betraktade som 

”dumma och överreagerande” var något de medverkande var rädda för att bli (a a). Även 

ungdomarna i Woodgates (2006) undersökning diskuterade rädslan för att bli uppfattade 

som annorlunda av vårdgivarna.  

 

Identiteten diskuterades bland ungdomarna i samband med hur den kunde hotas vid 

vårdsökande. En av de medverkande talade om affektiva störningar och hur hon inte kunde 

placera sig i den kategorin. De flesta ungdomarna avvisade möjligheterna till en identitet 

som en sjuk person (Wisdom, et al., 2006). I Woodgates (2006) beskrev ungdomarna att de 

ville bli sedda för deras egen person, och inte bara som deprimerade. De medverkande i 

denna studie talade om respekten som de önskade från eventuella vårdgivare, och hur 

viktigt det var att de verkligen försökte förstå dem och att de var uppriktiga i interaktionen. 

Detta ansågs vara primära egenskaper för att kunna fullfölja behandlingen och verkligen 

våga vara öppna och ärliga i samtalen (a a). 

 

Ungdomarna i Kuwabara, et al. (2007) studie beskrev hur en depression var något som 

måste ha genomlidits för att fullt ut kunna förstås (a a). Även ungdomarna i Wisdom, et al. 

(2006) studie beskrev hur viktigt det var att känna att vårdgivaren var mänsklig, att denne 

upplevt exempelvis ledsamhet och ångest för att fullt ut kunna relatera till deras nedstämda 

känslor. 

 

Woodgates (2006); Meadus (2007) samt Wisdom, et al. (2006) undersökningar belyste 

vikten av ett aktivt lyssnande. De talade då om hur viktigt det var att vårdpersonalen 

lyssnade till upplevelser istället för att förlita sig på den information som finns beskriven i 

kurslitteratur. Ungdomarna önskade att vårdpersonalen tog sig tid att lära känna dem och 

därmed minska känslan av bagatelliserande (a a). I Wisdom, et al. (2006) studie uttrycktes 

ett behov av återkoppling från vårdgivarna för att därigenom minimera känslan av att som 

patient bara öppna sig och berätta allt, utan att få ut något av det. En manlig deltagare 

beskrev hur han ville få mer information gällande varför just han drabbats av sjukdomen 

samt hur samtalet kunde fungera som behandling. 

 

”Yeah, I‟d like [providers] to discuss more with me about why they think [depression] is 

happening to me, or what they learn in talking to me, because in speaking to them, I don‟t 

know if they‟re learning anything so I don‟t know if it‟s really a waste of time to speak to 

them because they don‟t give me any feedback”.  (Wisdom, et al., 2006 s 139). 

 

Ungdomarna diskuterade autonomi och hur viktig den var att behålla, även under 

behandlingsperioden. De talade om vikten gällande deras delaktighet i behandlingen, och 

hur viktig den erhållna informationen var för att själv kunna fatta adekvata val (Wisdom, et 

al., 2006). Även i Kuwabara, et al. (2007) studie berördes vikten av information. I denna 
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studie benämndes depression som något fritt flytande och därmed svårt att ta på. Dock 

uttryckte ungdomarna en önskan om att få en definition svart på vitt av vårdgivarna (a a). 

Både Wisdom och Green (2004); Wisdom, et al. (2006) samt Kuwabara, et al. (2007) kom 

fram till att ungdomarna önskade en erkänd diagnos.  

 

Flera ungdomar i Wisdom och Greens (2004) studie påpekade hur de i mötet med vården 

endast blev erbjudna medicinsk behandling utan att erhålla information gällande andra 

behandlingsmöjligheter. Erbjudandet om farmakologisk behandling förstärkte då deras 

initiala känslor av att vara abnorma (a a). Även Woodgate (2006) beskrev ungdomarnas 

önskan av att bli informerade gällande olika behandlingsmetoder. Detta pekade då på att 

vårdgivarna var flexibla i deras bemötande och att de höll många dörrar öppna (a a). Ett 

flexibelt bemötande där vårdpersonalen såg till den unika ungdomens behov var något 

vilket även ungdomarna i Farmers (2002) studie belyste då önskemål gällande vården 

diskuterades.  

Ungdomarnas reflektioner och tankar gällande hur det hela startade. 

I datamaterialet som bearbetats belystes ungdomarnas upplevelser av att insjukna i, samt 

leva med, depression. Information både gällande hur de ser tillbaka på, och reflekterar 

över, sin situation förekom i studierna. Enligt flertalet av ungdomarna var det viktigt att få 

klarhet i varför just dem drabbades av en depression. Detta görs med fördel genom 

tillbakablickande och reflektioner gällande vad som spelade in då det hela startade för att 

därigenom lättare kunna bearbeta känslorna som uppkommit i samband med sjukdomen. 

 

Flertalet tonåringar i Wisdom och Greens (2004) studie mindes tiden före dem blev 

deprimerade och reflektioner angående orsaker till insjuknandet började då infinna sig (a 

a). Flera av ungdomarna i studierna reflekterade över deras föräldrars separationer och såg 

detta som den främsta bidragande faktorn till varför deras liv tog en ny vändning (Farmer, 

2002; Wisdom, et al., 2006; Åslund, Nilsson, Starrin & Sjöberg, 2007; Wisdom & Green, 

2004; Bennett, et al., 2003). I Farmer (2002); Gomes, et al. (2009) samt O’Conner, 

Rasmusen och Hawtons (2009) studier belystes relationer och förändringar i dessa som en 

potentiell utlösande faktor för att falla in i en ungdomsdepression (a a). Ledsamhet, ilska 

och förvirring var upplevelser som ungdomar i Farmers (2002) studie belyste vad gällde 

deras föräldrars relationer och de kände sig osäkra över vems sida de skulle välja på grund 

av att de inte ville såra någon av parterna. En manlig deltagare beskriver denna känsla som 

följer: 

 

“And then you don‟t want to take one person‟s side but: if my mom asks me to go over 

there with her but I‟m with my dad, I don‟t want to make him feel bad. And then if I don‟t 

go with my mom or I leave my dad then they feel that I‟m really picking sides or picking 

favorites.” (Farmer, 2002 s 577). 
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Yttre påverkan var övergripande då ungdomar i de analyserade studierna reflekterade över 

insjuknandet. En av de medverkande i Woodgates (2006) studie förklarar avslutningsvis 

hur hon såg på sjukdomen efter att ha levt med den under två år. Hon belyste svårigheterna 

med sjukdomen då hon upplevde att människor saknade förståelse och hon eftersökte en 

större sådan från omgivningen för att erhålla sympati för sjukdomens stora inverkan på 

livet. 

 

“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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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den inledande sökningen genomfördes i databasen PsycINFO med sökorden depression, 

experiences och adolescents vilket resulterade i 12 228 träffar där endast en artikel 

användes. Detta innebar att långt ifrån alla artiklar var relevanta, men att de ändå innehöll 

något av sökorden. För att smalna ner träffantalet byttes databas till Cinahl för att kunna 

använda funktionen ”Headings” vilket gjorde att artiklarna var av större relevans inom 

området depression. Det stora antalet träffar bidrog till att endast artiklar i fulltext senare 

söktes vilket kan ha bidragit till att relevanta artiklar förbisetts. Detta kan ses som en 

nackdel gällande uppsatsen trovärdighet, eller som en fördel då fullt fokus kunde läggas på 

ett avsmalnat antal artiklar. 

 

Artiklarna som sedan kom att utgöra data till resultatet var både kvalitativt och kvantitativt 

grundade. Detta kan verka missvisande för syftet vilket endast innefattar upplevelser där 

mycket vikt läggs på ungdomarnas egna tankar och känslor. Enligt Friberg (2006) kan en 

litteraturöversikt innefatta såväl kvantitativa som kvalitativa utgångspunkter då en bred 

analys och sammanställning kan bidra till att kunskapsläget ytterligare kan fastställas (a a).  

Det beslutades med stöd i detta att ändå nyttja kvantitativa artiklar då de ansågs styrka 

eventuella upplevelser i form av exempelvis statistik gällande påvisade symtom. Analysen 

av dessa kvantitativa artiklar har skett genom analys av påvisade siffror och procentsatser, 

detta har som nämnts tidigare varit viktig information gällande det mest frekvent 

förekommande hos ungdomar med depression. Gällande databaser har endast fyra stycken 

nyttjats vilket kan vara till en nackdel för resultats trovärdighet. Funderingar kring bytet av 

databas efter den inledande pilotsökningen har förekommit och kan möjligtvis varit en 

nackdel då artiklar i PsycINFO kan ha förbisetts. Sökorden i dessa databaser var näst intill 

identiska och resulterade i att samma artiklar förekom i de olika databaserna. Detta stärkte 

beslutet av att fler databaser inte var av relevans att utnyttja då det spektrum av utgivet 

material ansågs funnet.  

 

På grund av begränsade språkkunskaper valdes endast artiklar utgivna på engelska. En 

nackdel med att detta språk inte är författarnas modersmål kan vara att några 

misstolkningar kan ha skett, detta har dock försökts att undvikas med hjälp av erkända 

lexikon och noggrann översättning. Resultatet består av studier från olika delar av världen 

vilket ökar trovärdigheten samt möjliggör eventuella generaliseringar bland ungdomar. 

Studierna är gjorda i bland annat USA, Sverige, Nya Zeeland samt i Storbritannien. 

Svenska artiklar valdes medvetet inte bort, utan anledningen till att endast ett fåtal använts 

i denna uppsats är på grund av att inga fler lämpliga sådana påträffades. Samtliga studier är 

utförda inom västvärlden vilket betyder att kulturen inte skiljer sig nämnvärt från land till 

land. Eventuellt skulle det varit intressant att inkludera artiklar där kulturerna till stor del 

skiljer sig från västvärlden, exempelvis afrikanska. Fördelen med de analyserade 
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artiklarnas utbredning kan tänkas vara att resultatet är överförbart till vår skandinaviska 

kultur. 

 

Inklusionskriteriet gällande att artiklarna skulle vara utgivna under de senaste två 

decennierna kan mycket väl diskuteras. Anledningen till att detta ställningstagande gjordes 

var på grund av att det fanns ett inledande tvivel gällande hur pass många relevanta artiklar 

som skulle gå att hitta. Detta inklusionskriterium visade sig sedan ha kunnat kortats ner 

och avsmalnats lite då inga studier vilka inkluderats i resultatet är utförda före det senaste 

årtiondet.  

 

En god kommunikation har varit nödvändig längs med hela arbetsprocessen, och 

ytterligare påtaglig gällande hur en del engelska ord bör tolkas då ett ord visat sig ha flera 

betydelser. Detta arbetssätt har därmed ytterligare eliminerat misstolkande data i resultatet. 

Inget fusk eller slarv får förekomma då det gäller forskning på grund av att det kan minska 

trovärdigheten av resultatet (Medicinska forskningsrådet, 2003). En god kommunikation 

var som sagt något vilket har genomsyrat analysen och utformningen av resultatet. Detta 

möjliggörs på grund av att det funnits två författare och detta samarbete har enbart varit till 

en fördel då idéer och funderingar lyfts fram och diskuterats noggrant ett flertal gånger för 

ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

 

En negativ aspekt med att endast studier och inte självbiografier använts kan ha varit att 

ungdomarnas upplevelser kan ha modifierats och tolkats av studiernas författare. Detta kan 

medföra att upplevelserna kan ha feltolkats av de ursprungliga forskarna vilket kan ge en 

missvisande bild av ungdomarnas egentliga beskrivningar i denna uppsats. 

 

Längs med analysprocessen har det funnits i åtanke att inte ha någon egen förförståelse 

eller implementera egna tolkningar för att därmed undvika missvisande resultat och 

eventuellt stärkande av den egna ståndpunkten. Enligt Friberg (2006) kan 

litteraturöversikter medföra en del brister. En sådan typ av studie kan exempelvis medföra 

att forskningen blir begränsad och att urvalet formas utefter författarnas uppfattningar 

angående problemområdet. Det är därför av stor vikt vad gäller detta metodval att ha ett 

kritiskt förhållningssätt och inte vinkla eller sålla bort artiklar på grund av att styrka sin 

egen ursprungliga ståndpunkt (a a). Under hela arbetsprocessen har en dialog förts för att 

därigenom undvika vinkling och felaktig bortsållning. 

Resultatdiskussion 

Resultatet är baserat på studier vilka först analyserats för att sedan kartlägga ungdomars 

upplevelser av att insjukna i, samt leva med depression. Detta överensstämmer med syftet 

och på grund av detta anses uppsatsens målsättning uppnådd. Resultatet är kronologiskt 

uppbyggt där de fem temana följer sjukdomens progress med start i hur kroppen börjar 

kännas annorlunda. Slutligen tas i resultatet upp fasen då ungdomarna själva reflekterar 

över hur sjukdomen påverkat dem och hur deras existens och livsvärld förändrats i och 
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med att de har lidit av en affektiv störning. Nedan följer en diskussion där anknytningar till 

uppsatsens bakgrund inkluderas samt egna funderingar och slutsatser baserat på det 

väsentliga i resultatets innehåll:  

 

Enligt Ohlsson (2005) sker i snitt 40 suicid per år bland 13-20åringar (a a). Detta faktum 

reflekteras över, att ungdomar i vår tid mår psykiskt dåligt är något som inte borde förbises 

eller bagatelliseras, utan borde tas på största möjliga allvar. Vidare diskuteras alla de krav 

och förväntningar många av dagens ungdomar upplever. Media, skola, kompisgäng och 

familjeförhållanden är alla saker som diskuteras som potentiellt påverkande vad gäller hur 

ungdomarna ser på sig själva och sin existens.  

 

Känslor och upplevelser ungdomar i Woodgates (2006); Sund, et al. (2001); Patton, et al. 

(2000) och Farmers (2002) studier förknippar med en begynnande depression är bland 

annat ensamhet, ledsamhet, ilska och en extrem trötthet. Dessa symtom är även 

inkluderade i DSM IV och verkar då företrädande hos personer med depression 

(Sahlgrenska, 2008). Funderingar kring detta följer och sympati med hur dessa känslor kan 

vara svåra att knyta an till en erkänd psykisk sjukdom förekommer. Dessa känslor som 

exempelvis ilska och trötthet är något vilket förknippas med mänskliga reaktioner i 

allmänhet, men kanske med tonåren och puberteten i synnerhet. Ungdomarna i resultatet 

beskriver hur det tog lång tid att komma i underfund med vad det var som egentligen var 

fel, eller kanske snarare, att det faktiskt var någonting som var fel. Ungdomsåren är en tid 

full av förändringar, och vad som är normalt och inte är en fråga som uppkommer frekvent. 

”Det är helt normalt, det är inget fel på dig” kan då tänkas bli väldigt missvisande i dessa 

fall och kan då bidra till att en vårdkontakt skjuts upp eller inte sker alls. Något vilket anses 

vara viktigt utefter ungdomarnas berättelser är att depression kan yttra sig på många olika 

sätt. Depressionens symtom beskrivs på ett flertal sätt förutom ledsamhet och allmän 

nedstämdhet. Enligt resultatet kan sjukdomen bland ungdomar visa sig exempelvis genom 

en ökad agitation och irritabilitet. 

 

Deltagarna i både Farmers (2002); Kuwabara, et al. (2007); Bennett, et al. (2003) samt 

Woodgates (2006) studier diskuterar huruvida farhågorna för en negativ uppfattning från 

omgivningen spelar in gällande den självvalda isoleringen. I samband med detta ämne 

framkommer uttryck som ”galen” och ”konstig” bland de medverkandes beskrivningar (a 

a). Vidare följer reflektioner över detta vilka då kommer in på hur fördomar kan färgas av 

okunskap och hur detta kan ha ett samband med ungdomarnas rädslor kring allmänhetens 

reaktioner. Denna diskussion var även förekommande då problemområdet initialt valdes ut. 

Okunskapen gällande depression funderades kring och då fram för allt hur detta ter sig hos 

ungdomar. Denna okunskap anses vara relativt stor, även bland vårdpersonal som kommer 

i kontakt med det dagligen. För hur det än är finns depression i bland oss, och detta kan 

vara en del av professionens problematik då alla avdelningar kan komma i kontakt med 

dessa patienter. En god och adekvat omvårdnad är enligt Socialstyrelsen (2005) något som 

präglas av en klar och omfattande förståelse gällande tillståndet och detta bör då anammas 
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i både de somatiska och psykiska diagnoserna (a a). Resultatet styrker till viss del detta då 

ungdomarna ser på depression som något människor kan ta avstånd från, något främmande 

och osynligt på ytan till skillnad från en somatisk sjukdom vilken har en klar orsak och 

behandling. Det framkommer att ungdomarna ofta har klara uppfattningar gällande vårdens 

bemötande och att det finns en stor oro och okunskap hos dem kring mötet med vården och 

sjukdomens behandling. Det anses vara av stor vikt för vårdpersonal att erhålla och ha stor 

insikt i hur ungdomarna funderar kring vårdkontakter i samband med affektiva störningar. 

Resultatet styrker att många ungdomar funderar över att söka hjälp men att de skjuter upp 

denna kontakt på grund av oro och misstänksamhet gentemot vårdens bemötande. 

 

Meadus (2007) undersökning beskriver distanseringen från omgivningen men att en känsla 

av ensamhet ändå förekom tydligt. Det är viktigt att depression och andra psykiska 

sjukdomar lyfts fram och uppmärksammas. Detta inte minst på grund av att ungdomarna 

som mår psykiskt dåligt inte ska gå obemärkt förbi på grund av omgivningens rädsla för 

det okända. Ett aktivt ingripande till följd av öppna ögon, exempelvis inom skola, familj 

eller andra nätverk, måste våga se på grund av att de är frekvent förekommande i 

ungdomarnas omgivning. Detta för att den uppåtgående trend som ses bland depressiva 

tonåringar ska börja gå i motsatt riktning med hjälp av ökad kunskap och aktiva 

ingripande. Wood (2008) samt Martinsson och Persson (1998) berör frågan huruvida 

vården kan förebygga depressioner och ser allmänna hälsoundersökningar som ett tillfälle 

där personer med psykiska problem kan uppmärksammas och behandlas i ett tidigt skede i 

samband med primärvården (a a). Diskussioner gällande hur primärvården i likhet med 

skola och familj kan uppfattas som lättare och tryggare att söka sig till jämfört med att söka 

vård på sjukhus startar och funderingar kring varför dessa nätverk borde utnyttjas i större 

utsträckning fortsätter. En tanke kan vara att kompetent personal inom psykisk ohälsa 

söker sig till skolan där de flesta barn och ungdomar befinner sig flera dagar i veckan, och 

att de här försöker informera så mycket som möjligt gällande psykisk ohälsa. Detta kan då 

exempelvis ske via föreläsningar där kunskap gällande psykiska problem uppmärksammas. 

Det optimala vore att nedstämdheten vänder hos flertalet ungdomar, innan den blir allt för 

djup. Detta kan då tänkas ske enbart genom ett ökat informationsutbyte, vilket i sin tur kan 

bidra till att ungdomarna söker hjälp i tid. 

 

Arvidsson och Skärsäter (2006) menar att all hälsofrämjande omvårdnad bör syfta till en 

god tillit och samvaro vilket med fördel görs genom att stärka patientens delaktighet.  

Flertalet ser ett ökat informationsutbyte som en flexibilitet hos vårdgivarna, vilket enligt 

dem tyder på ett bra bemötande där de ser till den unika ungdomens behov (a a). Vidare 

funderas kring balansgången mellan att vara professionell samtidigt som en 

medmänsklighet bör vara närvarande för att kunna bidra med en god omvårdnad. Empati är 

enligt Travelbee (1971) ett nyckelord då vårdgivare skall försöka hjälpa deprimerade 

patienter att återfå livslusten (a a). Tillämpningen av empati kan vara svår att avgöra, men 

om ungdomarnas ord får ligga till grund är det inte fel att som exempelvis sjuksköterska 
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dela med sig av egna livserfarenheter för att därigenom nå en öppen och ärlig 

kommunikation.  

 

Efter att ha gått djupare in i ämnet depression bland ungdomar anses individanpassad 

omvårdnad centralt gällande hur behandlingen bör ske på bästa sätt. Ungdomarnas egna 

ord syftar till att varje depression och dess tillhörande upplevelser är unika och det är 

därför en nackdel att som vårdgivare generalisera symtom och upplevelserna av dessa. 

Även om resultatet pekar på vanligt förekommande upplevelser är det vanligt att 

ungdomarna beskriver de liknande upplevelserna på olika sätt. 

 

I den avslutande fasen berörs ungdomarnas bearbetning och hur viktigt det för dem är att 

se tillbaka och reflektera över sin situation. Detta för att skapa klarhet i varför just dem 

drabbades och hur de ska handskas med sjukdomens närvaro, eller framtida frånvaro. För 

när allt kommer omkring följer diskussioner hur sjukdomen alltid kommer att spela en roll 

i deras liv, och som ungdomarna i exempelvis Farmers (2002) studie uttrycker, kände de av 

en förbättring efter en tids behandling, men sjukdomens närvaro kvarstod. Ett starkt 

samband som påvisades av ett flertal studier är att föräldrars separationer har en stor 

inverkan och kan i en del fall ses som en direkt orsak till depressionen. Utifrån detta anses 

familjen vara en viktig del i både behandling och bearbetning av sjukdomen. Detta kan 

exempelvis implementeras genom att vårdgivare involverar anhöriga i behandlingen med 

både information, råd och rön. En oundviklig del av resultatet är att yttre påverkan spelar 

en stor roll då ungdomarna tänker tillbaka på varför depressionen startade. Därför anses det 

viktigt att informera de som befinner sig i ungdomens närhet om detta faktum, för att de då 

ska uppmärksamma att ungdomar påverkas mer än vad som kanske förmodas då 

exempelvis relationer i deras närhet förändras eller destrueras.  

Konklusion 

Ungdomarnas berättelser syftar till att de fäster stor vikt vid en individanpassad omvårdnad 

i samband deras affektiva störning. De har tillsynes en god förmåga att i de analyserade 

studierna uttrycka känslor och tankar. Det är dessa unika upplevelser som måste lyftas 

fram i samband med behandlingen. Ungdomarna efterlyser en ömsesidig respekt och 

empati från vårdgivarna och i och med denna kunskap kan det tänkas bli lättare att få de 

sjuka tonåringarna att både acceptera och kämpa sig ur depressionen. Resultat ses som 

något alla sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal bör ha kunskap om. För att förhindra att 

tanke blir till handling och att ungdomar fortsätter att frivilligt lämna jorden måste deras 

levda berättelser fortsätta att lyftas till ytan och spridas för att därigenom kunna rädda liv. I 

och med ökad kunskap gällande deprimerade ungdomars möte med vården kan den 

psykiska påfrestningen minskas både hos patient och vårdgivare, vilket i sin tur kan bidra 

med en tryggare samvaro mellan de två individerna. Kunskap inom detta område anses 

viktigt, inte minst för sjuksköterskan, då den psykiatriska utbildningen i 

sjuksköterskeprogrammet anses bristfällig i jämförelse med de psykiska sjukdomarnas 

utbredning. Denna kunskap kan erhållas genom en specialistutbildning, men tyvärr ökar de 
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affektiva störningarna bland oss och detta medför att de kan påträffas när- och var som 

helst inom allmänsjuksköterskans område. 
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DSM-IV KRITERIER FÖR EGENTLIG DEPRESSIONSEPISOD  
Ett ”egentligt depressionssyndrom” definieras av kriterium A nedan.  

A. Åtminstone fem av följande symtom har förelegat under en och samma tvåveckorsperiod 

och inneburit en förändring av individens tillstånd; minst ett av dessa symtom är antingen 

(1) nedstämdhet eller (2) brist på intresse eller glädje.  

(1) nedstämdhet, under större delen av dagen, så gott som dagligen, vilket bekräftas antingen 

av personen själv (t ex känner sig ledsen eller tom) eller av andra (t ex ser ut att 

vilja gråta). Obs: Hos barn och ungdomar kan irritabilitet förekomma.  

(2) påtagligt minskat intresse för eller minskad glädje av alla, eller så gott som alla, 

aktiviteter...  

(3) avsevärd viktnedgång (utan avsiktlig bantning) eller viktuppgång (t ex mer än 5% av 

kroppsvikten under loppet av en månad), eller minskad alternativt ökad aptit 

nästan dagligen  
(4) sömnlöshet eller hypersomni.(för lite eller för mycket sömn nästan varje natt)  

(5) psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen (observerbar för 

omgivningen och inte enbart en subjektiv upplevelse av rastlöshet eller tröghet  

(6) svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen  

(7) känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor (vilka kan ha 

vanföreställningskaraktär) nästan dagligen (inte bara självförebråelser eller 

skuldkänslor över att vara sjuk)  

(8) minskad tanke- eller koncentrationsförmåga, eller obeslutsamhet så gott som dagligen 

(vilket bekräftas antingen av personen själv eller av andra)  

(9) återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö), återkommande 

självmordstankar utan någon särskild plan, gjort självmordsförsök eller har 

planerat för självmord...  
B. Symtomen uppfyller inte kriterierna för blandepisod mani/depression  

 

C. Symtomen åstadkommer ett påtagligt lidande eller en påtaglig nedsättning av den sociala 

eller yrkesmässiga funktionsförmågan eller annan viktig aspekt av densamma.  

 

D. Symtomen beror ej på några direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex 

missbruksdrog, medicinering) eller av somatisk sjukdom/skada (t ex hypothyreos).  

 

Tillståndet inträffar inte inom 2 månader efter förlust av en närstående person (såvida det inte 

samtidigt föreligger en uttalad funktionsnedsättning, sjuklig upptagenhet med egen 

värdelöshet, självmordstankar, psykotiska symtom eller psykomotorisk hämning). 

(Sahlgrenska, 2002) 

  

BILAGA 1 
 



 
 

 

Artikel Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: Being in 

a Funk": 

Teens’ Efforts 

to Understand 

Their 

Depressive 

Experiences 

Författare: 
Wisdom, J & 

Green, C. 

Tidsskrift: 
Qualitative 

health 

research. 

Årtal: 2004 

Land: USA 

In this article, we 

describe how 

adolescents who 

have been 

diagnosed with 

unipolar 

depression 

experience, 

interpret, and 

understand a 

condition that has a 

significant 

effect on their daily 

activities, 

relationships, and 

identity. 

Kvalitativ 

studie. 

Grounded 

theory. En 

intervjustudie 

där 22 

ungdomar 

deltog. 

Studien fann att 

upplevelsen av 

depression 

påverkade 

ungdomarnas 

val och attityder 

gällande att söka 

medicinsk 

behandling och 

att följa 

behandlings 

rekommendatio

ner. 

Författarna föreslår  

psykiatrisk utbildning  

gällande depression till både 

 föräldrar och tonåringar 

 för att kunna hjälpa 

tonåringarna att fortare 

 göra sina beslut. 

Titel: 

Depressive 

symptoms 

among young 

Norwegian 

adolescents as 

measured by 

The Mood and 

Feelings 

Questionnaire 

(MFQ). 

Författare: 

Sund, A. M., 

Larsson, B., & 

Wichstrøm, L. 

Tidsskrift: . 

European 

Child & 

Adolescent 

Psychiatry. 

Årtal: 2001 

Land: Norge 

Syftet med studie 

var att undersöka 

utbredningen av 

depressiva symtom 

bland 13-14åriga 

norskar. I 

inledningen går att 

läsa depression före 

puberteten är lika 

vanligt hos båda 

könen, men att en 

ökning sker hos 

kvinnor efter 

pubertetens 

inverkan. Studien 

går djupare in i 

denna fråga genom 

att använda sig av 

MFQ (Mood and 

Feelings 

Questionnaire).  

Kvantitativ 

studie. 2465 

ungdomar 

deltog och 

studien 

baserades på 

frågeformulär..  

Resultatet visar 

på en signifikant 

skillnad mellan 

könen och störst 

var denna 

skillnad  

gällande 

följande känslor 

där kvinnor 

upplevde dem i 

större 

utsträckning: jag 

hatade mig 

själv, jag trodde 

jag var ful samt 

att jag grät 

mycket.  

Resultatet bidrar med 

viktig kunskap för skol- 

samt vårdpersonal när de 

skall utvärdera vanligt 

förekommande klagomål 

bland ungdomar. 

Flickorna i studien 

relaterade deras 

nedstämdhet till deras 

utseende och 

koncentrationssvårighete

r och upplevelser av att 

vara ful var de två 

upplevelser vilka bäst 

kunde förutse allvaret i 

situationen.  

Titel: Self-

confirmation 

strivings in 

depression: An 

extension to 

the affective 

domain using 

an 

Syftet med denna 

studie var att 

jämföra de 

känslomässiga 

reaktionerna hos 

deprimerade och 

icke-deprimerade 

individer med 

Kvantitativ 

studie. 71 

deltagare, varav 

28 deprimerade 

och 43 

ickedeprimerade

. 

Deprimerade 

individer visade 

sig få ett mycket 

mer negativt 

humör då de 

blev romantiskt 

accepterade 

jämfört med om 

Resultatet för den 

ickedeprimerade gruppen 

pekar på mänsklig 

återhämtningsförmåga då 

man bortser ifrån 

påverkan från negativ 

information då den 

informationen inte är 

BILAGA 2 

 
Översikt av artiklar 



 
 

experimental 

design. 

Författare: 
Rehman, U., 

Ebel-lam, A., 

Mortimer, A., 

& Mark,K 

Tidsskrift: 
European 

Journal of 

Social 

Psychology 

Årtal: 2009 

Land: Canada 

känslan av 

romantiskt 

avvisande kontra 

acceptans. 

de blev 

avvisande, 

medans det inte 

fanns någon 

betydande 

skillnad mellan 

de två 

tillstånden 

gällande 

humöret bland 

ickedeprimerade 

individer. 

överensstämmande med 

synen på en själv. 

 

Titel: 

Problematisin

g depression: 

young people, 

mental health 

and suicide 

behaviours. 

Författare: 

Bennett, S., 

Coggan, C., & 

Adams, P 

Tidsskrift: 

Social Science 

& Medicine 

Årtal: 2003 

Land: Nya 

Zeeland 

Problematiseringen 

bygger på att 

detenligt 

författarna finns för 

lite forskning 

gällande 

förhållandet mellan 

mentala 

hälsoproblem och 

suicidala 

beteenden. Syftet 

med studien var att 

vidga den 

nuvarande 

forskningen.  

Kvalitativ 

studie. En 

intervjustudie 

där 30 

ungdomar 

deltog. 

Resultatet i 

studien bestod 

av ungdomarnas 

berättelser 

gällande 

orsakerna till 

deras 

suicidförsök. 

Orsaker som 

framkom var 

exempelvis 

separationer, 

ekonomiska 

eller drog- och 

alkoholmissbruk

.  

Ett flertal deltagare 

berättade hur viktigt det 

var att folk runtomkring 

dem inte behandlar dem 

som annorlunda. 

Diskussionen i denna 

studie byggde mycket på 

hur viktigt det var att 

behandla tidigare 

suicidala människor som 

vanligt för att få dem att 

återfå en god psykisk 

hälsa.  

Titel: 

Shaming 

experiences 

and the 

association 

between 

adolescent 

depression and 

psychosocial 

risk factors. 

Författare: 

Åslund, C., 

Nilsson, K., 

Starrin, B., & 

Sjöberg, R. 

Tidsskrift: 
Eurpopean 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om psykosociala 

riskfaktorer är 

associerade med 

ungdomsdepression

, och om skamliga 

upplevelser kan 

förklara sådana 

möjliga 

associationer. 

5048 ungdomar 

deltog i denna 

studie vilken 

baserades på 

frågeformulär. 

Kvantitativ 

studie. 

De psykosociala 

riskfaktorerna 

som studerades 

var alla 

förknippade 

med depression, 

men flera av 

dessa 

associationer 

blev inte 

betydelsefulla 

när en faktor för 

skamliga 

upplevelser 

lades till i 

modellerna. 

Diskussionen berörde hur 

resultatet ändrades då 

skamfaktorn 

inkluderades. Detta 

medförde att antalet 

deprimerade individer 

minskade enligt de 

angivna kriterierna. Detta 

samband sågs främst hos 

pojkar, där 

skamupplevelsen visade 

sig vara den starkaste 

variabeln för depression.  



 
 

Child 

Adolescent 

Psychiatry 

Årtal: 2007 

Land: Sverige 

Titel: 

Predicting 

depression, 

anxiety and 

self-harm in 

adolescents: 

The role of 

perfectionism 

and acute life 

stress. 

Författare: 

O’Conner, R., 

Rasmusen, S., 

and Hawton, 

K. 

Tidsskrift: 

Behaviour 

research and 

therapy 

Årtal: 2009 

Land: 

Skottland 

Det finns mycket 

forskning på 

relationen mellan 

perfektionism och 

psykisk hälsa hos 

vuxna, men inte 

hos ungdomar 

enligt författarna 

vilka menar att det 

finns för lite 

forskning gällande 

detta samband hos 

just ungdomar. 

Syftet med studien 

var därför att 

undersöka detta 

förhållande 

framåtblickande 

med instrument 

som är anpassade 

för ungdomar.  

Kvantitativ. 737 

ungdomar 

deltog i studien 

vilken baserades 

på 

frågeformulär. 

De orsaker till 

depression vilka 

presenterades i 

resultatet efter 

ungdomars 

upplevelser var 

exempelvis att 

någon 

närstående dött 

eller allvarliga 

bråk med 

närstående. Att 

något som varit 

ett stressmoment 

i livet för 

ungdomarna 

skulle kunna 

vara en orsak till 

depression 

klargjordes 

tydligt i 

resultatet. 

Detsamma 

gällde för en 

självuppfattning 

gällande 

perfektionism, 

då denna 

uppfattning ej 

kunde uppnås 

var det inte 

heller ovanligt 

att falla ner i 

depression.  

Diskussionen knyter an 

till 

problemformuleringen 

där de styrker tesen 

gällande att 

perfektionism har ett 

samband med psykisk 

ohälsa hos ungdomar.  

Titel: What 

Teens Want: 

Barriers to 

Seeking Care 

for 

Depression. 

Författare: 

Wisdom, J., 

Clarke, G., & 

Syftet undersökte 

tonåringars 

uppfattade barriärer 

gällande att få vård 

för att därigenom 

kunna fastställa hur 

primärvården 

effektivt kan inrikta 

sig på tonåringars 

Grounded 

theory. 

Kvalitativ 

studie. En 

intervjustudie 

med 15 

medverkande 

ungdomar.  

Författarna fann 

i analyserna av 

intervjuerna att 

tonåringar 

önskade att vara 

normala, 

samhöriga och 

autonoma. 

Dessa 

Ungdomarna såg ofta sin 

hopplöshet som en 

svaghet av deras karaktär 

och att avslöja deras 

riktiga jag framför 

vårdare ses som en 

skrämmande och svår 

upplevelse. Studiens 

resultat bekräftar att 



 
 

Green, C. 

Tidsskrift: 

Administratio

n and Policy in 

Mental Health 

and Mental 

Health 

Services 

Research 

Årtal: 2006 

Land: USA 

behov och 

önskemål.  

önskningar 

underlättade 

ofta, eller 

begränsade, 

tonåringarnas 

val gällande att 

samspela med, 

och acceptera, 

mediciniska råd 

från vårdgivare.  

ungdomar i vissa 

avseenden är lika vuxna 

gällande attityder och 

beteenden då de söker 

hjälp vid depression.  

Titel: 

Correlation of 

the experience 

of peer 

relational 

aggression 

victimization 

and 

Depression 

among African 

American 

Adolescent 

Females 

Författare: 

Gomes, M., 

Davis, B., 

Baker, S., & 

Servonsky, J. 

Tidsskrift: 

Journal of 

Child and 

Adolescent 

Psychiatric 

Nursing. 

Årtal: 2009 

Land: USA 

Författarna trycker 

på att det finns 

bristfällig 

forskning gällande 

mobbning, 

ryktesspridning, 

skvaller, 

utanförskap i 

samband med 

depressivitet. Syftet 

var att undersöka 

om upplevelser av 

socialt utanförskap 

kan kopplas 

samman med 

depressiva känslor 

hos 

afroamerikanska 

kvinnliga 

ungdomar. 

 

 De kom fram till 

att det finns en 

tydlig koppling 

mellan de två 

faktorerna. 

De diskuterar  

även huruvida depressiva 

drag från början kan ge 

upphov till att saker 

tolkas annorlunda och att 

göra sig själv till ett 

”offer”. De menar att 

depressiva symtom kan 

göra att de får en 

benägenhet att tolka 

känsliga möten som 

negativa och överdriva 

att de blir mobbade eller 

att folk inte tycker om 

dem och så vidare.  

 

Titel: 

Adolescents 

coping with 

mood 

disorder: a 

grounded 

theory study. 

Författare: : 
Meadus, R.J. 

Tidsskrift: 

Journal of 

Syftet är att 

undersöka 

fenomenet 

”coping” 

och hur det 

fungerar 

hos ungdomar med 

känslomässiga 

störningar. De 

anser att 

sjuksköterskor har 

Grounded 

theory. 

Kvalitativ. 

Intervjustudie 

med 9 

deltagande 

ungdomar.     

Studien 

resulterar i en 

struktur 

bestående av 

fyra faser vilket 

framkommit av 

ungdomarnas 

upplevelser; Att 

känna sig 

annorlunda, 

bryta kontakter, 

Denna studie tar i sin 

diskussion upp det 

faktum att sjuksköterskor 

behöver ha denna 

kunskap gällande 

ungdomars upplevelser 

av affektiva störningar 

för att förutse, upptäcka 

och behandla psykisk 

ohälsa. De diskuterar 

även kring hur viktig 
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för lite kunskap 

gällande hur 

ungdomar påverkas 

av affektiva 

störningar. 

 

möta 

utmaningen/åter

ta kontakter 

samt att lära sig 

från 

erfarenheten.  

familjen är i hanteringen 

av störningen.  

Titel: Living 

in the shadow 

of fear: 

adolescents’ 

lived 

experience of 

depression. 
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Syftet med studien 

var att erhålla en 

förståelse över hur 

det som ungdom är 

att leva med 

depression. Att 

identifiera 

ungdomars 

upplevelser är 

viktigt för att 

kunna utföra 

adekvata 

ingripanden och 

därigenom 

förbättra vården.  

Kvalitativ med 

hermeneutisk 

ansats.  

Intervjustudie 

med 14 

ungdomar.  

Essensen av 

ungdomarnas 

berättelser var: 

att leva i 

skuggan av 

rädsla. Denna 

essens stöttades 

av fyra teman; 

Behärska 

skuggan av 

rädsla, hålla 

identiteten vid 

liv, bibehålla en 

känsla av att 

tillhöra världen 

samt känna sig 

värdig som en 

mänsklig 

varelse.  

Diskussionen kretsar 

kring hur viktigt det är att 

tillämpa behandlingen 

vilka är riktade mot 

rädslor och associerade 

med känslor av skam och 

skuld. De trycker även på 

hur ungdomar som lever 

med en depression är i 

behov av behandling 

även när sjukdomen är 

under kontroll.  
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depressive 

disorder: a 

population-

based study of 

ICD-10 

symptoms. 
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Syftet är att 

undersöka hur 

ungdomar upplever 

sin depression och 

vilka kriterier de då 

uppfyller enligt 

ICD-10. Problemet 

är att kliniker 

använder sig av 

samma kriterier 

vad gäller att 

fastställa en 

depression både 

hos unga och 

vuxna, och det kan 

eventuellt försämra 

ett tidigt 

upptäckande av 

depression hos 

unga.  

 

Till en början en 

kvantitativ 

studie med 

frågeformulär 

vilket delades ut 

till 2032 

ungdomar. 130 

medverkande 

uppfyllde 

kraven för mild 

depression varav 

69 definitiva fall 

av depression 

upptäcktes och 

61 skrevs av 

under fas tvås 

mer djupgående 

intervjuer. Den 

andra fasen var 

alltså kvalitativ.  

Det vanligaste 

psykiska 

symtomen hos 

de definitiva 

fallen var ett 

deprimerat 

sinnestillstånd 

och en stark 

trötthet. Det 

vanligaste 

somatiska 

symtomet var 

saknad av 

känslomässig 

aktivitet. Låg 

självkänsla och 

lågt 

självförtroende 

var det näst 

vanligaste 

symtomet.  

Karaktärsdrag författarna 

menar är särkilt viktiga 

för vårdgivare att 

uppmärksamma var 

exempelvis avsaknad av 

välbefinnande, minskad 

energi, överdriven 

trötthet och minskad 

koncentrationsförmåga. 

Diskussionen syftar till 

att ICD- 10 är 

applicerbart hos 

ungdomar då symtomen 

var upplevda.  

Titel: A En av fyra unga Kvalitativ. En Ungdomarna Processen över att 
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exploration of 

depression in 
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adulthood: 

disorder, 

development 

and social 

context. 
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vuxna kommer att 

uppleva en 

depressivperiod i 

åldrarna 18-25. Det 

är även denna 

åldersgrupp som 

söker minst hjälp i 

USA när det gäller 

sina depressiva 

problem. Denna 

studie undersökte 

den levda 

erfarenheter hos 

unga vuxna med 

fokus på deras 

sökande efter 

behandling, 

utveckling och dess 

sociala 

sammanhang av 

deras sjukdom. 

intervjustudie 

med 15 

medverkande 

ungdomar.  

rapporterade 

dynamiska, 

komplexa 

interaktioner 

med och mellan 

teman vilka 

inkluderade 

identifiering 

som en 

deprimerad 

individ, ett 

rollbyte från att 

vara barn till 

vuxen, problem 

gällande att söka 

vård utan 

finansiellt stöd, 

en känsla av 

förlust då de inte 

uppnår 

förväntade 

”milstolpar” i 

utvecklingen 

etcetera.  

identifiera och sätta en 

etikett på ens egna 

upplevelser gällande 

depressionen var enligt 

ungdomarna en komplex 

process vilket både 

påverkade känslan av 

stress vilket i sin tur 

påverkade vårdsökandet. 

De diskuterar även kring 

hur vårdgivare utefter 

deras resultat måste 

försöka se till att 

ungdomarna inte stannar 

upp i utvecklingen då 

detta kan förvärra 

sjukdomen.  

Titel: The 

experience of 

major 

depression: 

adolescents´ 

perspectives. 
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Syftet med studien 

är att beskriva 

upplevelsen av 

depression från 

ungdomens 

perspektiv för att 

erhålla en mer 

omfattande bild av 

sjukdomen. Cirka 

70 % av alla 

ungdomar med 

depression får 

enligt studien inte 

en adekvat 

behandling på 

grund av en 

ofullständig bild av 

hur sjukdomen 

yttrar sig och 

upplevs.  

En kvalitativ 

studie med en 

fenomenologisk 

ansats. 

Intervjustudie 

med fem 

medverkande 

ungdomar.  

Ungdomarna 

fokuserar på 

ilska, extrem 

trötthet och 

mellanmänsklig

a svårigheter när 

de påpekar vad 

som är 

karakteristiskt 

för 

depressionen. 

Resultatet 

delades in i 

temakategorier 

som exempelvis; 

en känsla av 

ensamhet, en 

ihållande ilska 

samt roller och 

interaktioner i 

vänskapskretsen

.  

Två upplevelser vilka 

framkom hos deltagarna 

kan enligt författaren 

peka på inverkan av 

depressionens 

utvecklingsstadium. 

Framträdande första 

symtom var ilska eller 

utmattning. Ilska var ett 

huvudämne inom alla 

intervjuer och det var det 

deltagarna använde för 

att mäta deras depression 

i svårighetsgrad. 

Resultatet utgör ett 

potentiellt stöd vad gäller 

hur ilska yttrar sig i 

samband med depression.  
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