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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund:  Ungdomar som utvecklar depression i tonåren har en ökad risk att utveckla 

kroniska psykiska sjukdomar i vuxen ålder. Depression karaktäriseras av nedstämdhet och 

kan visa sig på flertalet sätt beroende på vilken ålder personen befinner sig i. Ungdomstiden 

och framförallt puberteten är präglad av psykiska, fysiska och kroppsliga omställningar som 

kan påverka personens mående. Syfte: Belysa barn och ungdomars erfarenhet av depression i 

åldrarna 12-25 år. Metod: Kvalitativ litteraturstudie. Resultat: Resultatet kategoriserades i 

fyra teman: copingmekanismer, stigmatisering, behov av stöd och emotionell smärta. 

Resultatet visade att hos ungdomar som utsätts för icke hanterbara krav och 

familjeproblematik kunde det generera i psykisk ohälsa och leda till depression. Slutsats: Att 

utvecklas från att vara tonåring till att bli vuxen kan medföra en känslomässig storm och en 

psykisk påfrestning för den enskilde och dennes omgivning. Ungdomar söker sällan hjälp i 

tid. Klinisk betydelse: Litteraturstudien kan bidra med hur hälso- och sjukvårdspersonal 

bättre kan bemöta barn och ungdomar med depression samt förhindra att sjukdomsprocessen 

blir längre och orsakar ett större lidande för den drabbade. 

Nyckelord: depression, erfarenhet, kvalitativ forskning, ungdomar 
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ABSTRACT 

Background: Young people who suffer from depression in adolescence are at increased risk 

of developing chronic mental disorders in adulthood. The period of youth and particularly 

adolescence is characterized by mental, physical and bodily changes that may affect the 

person's mood. Depression is characterized by depressed mood and can appear in several 

different ways depending on the people’s age. Aim: Illustrate children's and young people's 

(aged 12-25 years) experience of depression. Method: Qualitative literature review. Results: 

The results were categorized into four themes: coping, stigmatization, support needs and 

emotional pain. The results showed that adolescents who are exposed to non-manageable 

demands, family problems could generate in mental illness and lead to depression. 

Conclusion: To evolve from being a teenager to being an adult can cause an emotional storm 

and psychological distress for the individual and his surroundings. Young people rarely seek 

help in time. Clinical significance: The literature study can contribute to how health 

professionals can better respond to children and adolescents with depression and prevent for 

disease process to become longer and causing greater suffering for the afflicted. 

Keywords: adolescent, depression, experience, qualitative research 
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INTRODUKTION 
Depression är idag ett stort folkhälsoproblem. Miljoner människor världen över drabbas av 

depressionsjukdomar och antalet sjukdomsfall upplevs stiga markant. Intresset för valt 

ämnesområde uppstod när en nära väns tonåring diagnostiserades med depression. Som 

framtida sjuksköterskor är sannolikheten stor att vi kommer att möta ungdomar med 

depression inom hälso- och sjukvården. 

BAKGRUND 
 
Hälsa 
Willman (2013) beskriver begreppet hälsa som ett använt uttryck inom hälso- och sjukvården, 

hälsa beskrivs som ett tillstånd, resultat eller mål. I hälsa inkluderas även välbefinnande, lycka 

och livskvalitet. Människan upplever och skapar på egen hand en process för hälsa i det 

dagliga livet. Ur flera synvinklar ses hälsa som frånvaro av sjukdom (Willman, 2013). 

Människan ses som en helhet av kropp, själ och ande. Detta skapar intresse för alla 

komponenterna tillsammans och resultatet blir människan som helhet. Hälsa är relaterad till 

hela människans kropp och formas av personens upplevelser och välbefinnande eller 

människans känsla av sammanhang och upplevelsen av mening (Willman, 2013). 

Psykisk ohälsa 
Skärsäter (2013) beskriver att psykisk ohälsa grundar sig i en människans stämningsläge och 

det är unikt för varje människa. Detta grundar sig i människas tidigare upplevelser av 

svårigheter och motgångar. Vidare menar Skärsäter att stress är en bidragande faktor till 

psykisk ohälsa. Stress i små doser är inte skadligt men när den blir ohanterbar så kan den få 

en ohälsosam påverkan. Stress påverkar människan på flera sätt. Tidiga symptom är 

insomningsproblematik eller flera uppvaknanden under sömnen, samt att den som drabbas 

isolerar sig och drar sig undan från sociala kontakter. Icke hanterbar stress kan leda till 

psykisk ohälsa och olika förstämningssyndrom. Skärsäter redogör för de olika 

förstämningssyndromen som affektiva sjukdomar. Detta inträder när de kroppsliga 

förändringarna i stämningsläget utvecklas. Hit räknas egentlig depression, bipolärt syndrom, 

nedstämdhet och årstidsbunden depression. Vidare menar Skärsäter att egentlig depression 

påverkar människans tankar, känsloliv, beteende och den allmänna psykiska hälsan på olika 

sätt. 
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Depression 
Som tidigare nämnt finns flera former av depression. Denna litteraturöversikt belyser 

depressionsformen egentlig depression hos barn och ungdomar, begreppet depression 

kommer att användas i resten av texten. Enligt Socialstyrelsen (2013) och Magklara m.fl. 

(2015) visar nationella och internationella rapporter att sjukdomssiffran för depression ökar, 

särskilt hos ungdomar. Socialstyrelsen (2013) och Blum och Sigling (2011) uppger att 

depression idag är en av våra stora folksjukdomar och fenomenet finns i alla kulturer. 

Diagnosen har funnits i alla tidsepoker och kan drabba människor i alla samhällsklasser och 

åldersgrupper.  

 

Enligt Världshälsoorganisationen World Health Organization (WHO, 2016) är hälsa ett 

tillstånd som inte bara präglas av frånvaro av sjukdom utan också av ett psykiskt, fysiskt och 

socialt välmående. Olsson (2013) menar att nedstämdhet kan drabba alla människor någon 

gång i livet och för många människor är tillståndet övergående men kan återkomma i 

hanterbara skov. Vidare menar Olsson att en vanlig orsak till nedstämdhet är upplevelser av 

förlust, sorg eller kränkningar. Att uppleva långvarig nedstämdhet kan vara en påfrestning 

som vidare påverkar individen och dennes omgivning (Olsson, 2013). Depression är 

benämningen på tillståndet om nedstämdheten kvarstår och utvecklas till ett sjukdomstillstånd 

(Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2008). Depression kännetecknas av en tydlig 

nedstämdhet, ångest, hopplöshet, sviktande självkänsla, aggressivitet och minskade intressen 

(Skärsäter, 2013; Olsson, 2013). Depressivt lidande i tonåren är vanligt. Svenska studier visar 

att fjorton procent av flickorna och fem procent av pojkarna i åldrarna 16-17 visar tecken på 

depression (Olsson, 2013). Vidare redogör Olsson att antalet ungdomar som drabbas av 

depression stiger när de går in i tonåren och det finns en till två ungdomar per klass som har 

en pågående depression i högstadiet eller gymnasiet. Författaren anser att det grundar sig i 

den kroppsliga, psykiska och sociala förändringen som sker i puberteten. Corrieri m.fl. (2014) 

beskriver att tonåringar exponeras för många omställningar under denna period i livet och 

detta kan medföra svårigheter att upptäcka en depression i denna ålderskategori. Olsson 

(2013) beskriver att depression handlar om en omställning i stämningsläget och det betyder 

att personen upplever ledsamhet istället för glädje och missnöjdhet istället för tillfredställelse. 

Tonåringar som har en depression blir inåtvända och har många tankar kring sig själva som 

individer. Även om det kan ses som en normal tonårsepisod så har dessa ungdomar ofta 

koncentrationssvårigheter i skolan och minskat tålamod. Vidare framför Olsson att dessa 
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tecken tillsammans med minskade kroppsliga tillämpningar som energi, sömn och matlust 

uppstår har det normala tonårsbeteendet övergått till sjukdomstillståndet depression. Något 

som bör beaktas om tillståndet depression är att sjukdomen inte bara ger psykiska symptom 

utan även psykosomatiska tecken kan utvecklas (Olsson, 2013). Till de psykosomatiska 

besvär som barn och ungdomar upplever fysiskt inkluderas huvudvärk, magsmärtor, 

hungerkänslor, nedsatt aptit samt värk i de yttre extremiteterna (Hjern, Alfven & Östberg 

2008; Brobeck, Marklund, Haraldsson & Berntsson 2007). Klassifikationssystemet som 

används för att diagnostisera depression heter Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM IV). För att diagnosen depression ska fastställas krävs att personen uppvisar 

symptomen nedstämdhet och/eller minskat engagemang för omgivningen. Denna upplevda 

känsla skall finnas hos personen dagligen under två veckor (Skärsäter, 2013). Tillsammans 

med upplevelsen av nedstämdhet eller minskat engagemang kan personen också uppleva låg 

självkänsla, koncentrationssvårigheter och trötthet med mera (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering [SBU] 1999). 

Stigmatisering 
Werkö (2004) beskriver stigmatisering av människor med psykisk ohälsa som ett växande 

problem. Vidare beskriver Werkö att stigma är negativa attityder och åsikter från allmänheten 

kring psykisk ohälsa. Detta utvecklas till avståndstagande, undvikande och diskriminerar 

människor med sjukdomen. Författaren redogör för hur stigma kan leda till att människan 

slutar leva, arbeta och umgås med vänner. Werkö (2004) och Wolpert (2001) beskriver att 

människor som drabbas av psykisk ohälsa avstår från behandlande insatser inom vården. 

Allmänhetens syn på dessa individer gör att de upplever skuld och skam inför tillståndet och 

därför undanhåller symptomen. Enligt Wolpert kan depressionssjukdomar vara problematiska 

att acceptera för de som är drabbade vilket kan medföra att individen upplever sig själv som 

svag. 

Copingmekanismer 
Den psykologiska termen coping beskriver olika former av strategier en individ kan använda 

sig av för att hantera känslomässiga och stressfyllda händelser i livet (Lazarus & Folkman 

1984). Vidare menar Lazarus och Folkman att människan utvärderar sina känslor och att detta 

påverkar individens mående. Utifrån dessa känslor väljer människan en copingstrategi som 

anpassas bäst till situationen. Coping skiljer sig mellan individer och vilken strategi som 

används är beroende på individens tidigare erfarenheter. En av flera strategier som Lazarus 

och Folkman beskriver är emotionellt inriktad coping. Denna copingstrategi innebär att 
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personen förändrar upplevelsen istället för problemet eller situationen för att minska obehag 

och dämpa känslor.  

Könsskillnader 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2010) märks en markant försämring av den psykiska hälsan 

hos 15 till 24-åringar. Olsson (2013) beskriver att flera undersökningar gjorts som visar att 

symptom som oro, ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter har fördubblats hos denna 

åldersgrupp. När barn och ungdomar kommer in i puberteten ökar antal depressioner avsevärt. 

Antalet drabbade ligger nu på samma nivå som vuxna. Vidare menar författaren att depression 

är dubbelt så vanligt hos flickor som hos pojkar. Enligt Crowe, Ward, Dunnachie och Roberts 

(2006) och Ozer m.fl. (2009) upplever flickor fler introverta symptom som olycklighet och 

ensamhet än pojkar. Vidare har flickor även en mer öppen relation till sin depression. I 

studien av Kinnunens, Laukkanen och Kylmä (2010) framkommer det att flickor lider av mer 

psykosomatiska symptom än pojkar. Detta menar författarna kan bidra till flera depressiva 

tillstånd i vuxen ålder. Olsson (2013) menar att den första depressionen hos flickor sker i 

samband med deras första menstruation. Det har en koppling till de fysiologiska förändringar 

som uppstår hos flickor. De kvinnliga hormonerna påverkar antalet depressioner och detta 

medför att kvinnan även har lättare att drabbas av depression under sin fertila period. När 

pojkar når puberteten har könshormonerna en annan effekt på individen. Pojkarna blir mer 

hävdande och vill visa omvärlden sin existens (Olsson, 2013). Enligt Burns m.fl. (2004) 

utsätter sig pojkar för fler hälsorisker än flickor i form av tobaksanvändning och 

drogmissbruk. Vidare anser Wagman Borowsky, Mozayeny och Ireland (2003) att det är av 

betydelse att identifiera och behandla ungdomars psykiska ohälsa för att på så vis förebygga 

eventuella hälsorisker och högriskbeteenden.   

Arv och miljö 
Depression kan drabba en eller flera familjemedlemmar och alla generationer. Hos familjer 

där det finns syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar som haft depression finns det en ökad 

risk att barn och ungdomar är mer benägna att reagera med depression vid påfrestningar 

(Olsson, 2013). Vidare beskriver Olsson vikten av att föräldrarna ser och respekterar sina barn 

och ungdomar. De som inte blir sedda eller får respons för sina känslor och behov utvecklar 

ofta en känsla av meningslöshet. Detta kan utvecklas till att barnet tar på sig ansvaret för 

händelser som sker och utvecklar en känsla av skuld och skam. Olsson (2013) och Gustavson 

(2004) menar att det finns många olika miljöer som kan påverka barn och ungdomar att 

utveckla en depression. Överbelastade föräldrar, en eller bägge föräldrarna har övermäktiga 
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svårigheter och problem i sina liv minskar vanligtvis tiden och orken för barnen. Enligt 

Olsson (2013) har föräldrar som drabbas av sjukdom, psykisk eller fysisk, en stor inverkan på 

övriga familjemedlemmar, framförallt barnen. Andra faktorer kan vara våld i hemmet, 

sexuellt utnyttjande, mobbning och inlärningsproblem (Olsson, 2013). Gustavson (2004) 

menar även att hjärnans signalsubstanser är en orsak till att utveckla en depression. I hjärnan 

finns signalsubstanser som är i behov av balans för att kunna fungera optimalt. En obalans 

kan uttrycka sig i både psykiska och fysiska problem. Den signalsubstans som är förknippad 

med depression är serotonin. Om obalans av serotonin i synapserna uppstår och nivån blir 

felaktig kan en depression uppstå (Gustavson, 2004). 

Kontakt med hälso- och sjukvården 
Primärvården är vanligtvis ungdomarnas första kontakt med sjukvården. Till primärvården 

räknas vårdcentraler, primärvårdsakuter, ungdomsmottagningar (Olsson, 2013). I hälso- och 

sjukvårdslagen 5§ står det ” Primärvården ska som en del av den öppna hälso- och sjukvården 

utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för befolkningens 

behov av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 

rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan 

särskild kompetens. Landstinget skall organisera primärvården så att alla som är bosatta inom 

landstinget får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt” (HSL, SFS 1982:763). 

Primärvården har en viktig roll och kan med rätt kunskap fånga upp deprimerade tonåringar i 

ett tidigt skede (Olsson, 2013). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor har sjuksköterskan en skyldighet att bibehålla sin yrkeskompetens genom ett 

livslångt lärande. Kompetensbeskrivningen redogör för fyra grundläggande ansvarsområden; 

stärka hälsa, förebygga sjukdom, bevara hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska vidare 

ha fallenhet för att bemöta patienter och anhöriga på ett professionellt, respektfullt och 

empatisk sätt (Socialstyrelsen, 2005). 

Omvårdnad vid depression 
Bemötande, empati och respekt mellan vårdgivaren och vårdtagare är en viktig del för 

vårdprocessen och även det finns beskrivet i sjuksköterskans kompetensområde 

(Socialstyrelsen, 2005). Berg-Kelly (2014) skriver att den första behandlingsåtgärden vid 

depression är att se över barnets eller ungdomens hemmiljö, skolmiljö samt fritidsmiljö. 

Vidare behöver föräldrar och anhöriga hjälp att se och vara ett stöd till barnet men också att 

beakta och eliminera onödig stress och allmänt stora krav. Vidare menar författaren att det är 

av betydelse att uppmuntra barnen till ett hälsosammare liv med fysisk aktivitet och kost. 
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Kontakt med skolkurator eller skolpsykolog kan också vara ett komplement till att återfå 

välbefinnande (Berg-Kelly, 2014). 

Depression relaterat till suicidrisk 
Enligt Socialstyrelsen (2016) har självmordstalen minskat i alla åldersgrupper förutom hos 

människor under 25 år. I Sverige sker cirka 150 självmord bland barn och ungdomar varje år. 

Den vanligaste dödsorsaken hos unga män enligt Socialstyrelsen (2016) är självmord, hos 

unga kvinnor är självmord den näst vanligaste dödsorsaken. Tankar om att inte vilja leva och 

ta sitt liv kommer ofta efter en lång tid av pendlade känslor mellan önskan att dö och hopp om 

förbättring (Olsson, 2013). Vidare beskriver Olsson att depressioner hos vuxna har minskat 

under samma tid vilket författaren anser genereras av den ökande medicineringen vid 

sjukdomen i den ålderskategorin. Olsson konstaterar att anledningen till den höga 

självmordsfrekvensen hos tonåringar grundar sig i att ungdomar lättare utvecklar en 

depression i tonåren. Under tonåren är depressionssymptom svåra att upptäckta och följden 

kan bli en för sen eller utebliven behandling och rehabilitering. Detta kan leda till onödigt 

lidande hos patienten och kan generera i ett förkortat liv. I Studien av Anderson, Stranden och 

Noon (2003) beskrivs vikten av relation mellan sjuksköterskan och patienter i ungdomsåldern. 

Genom förståelse för ungdomens psykiska mående, beteende och professionell kunskap kan 

sjuksköterskan få en djupare förståelse för ungdomens problematik och genom detta 

förebygga självmordstankar och handlingar.   

Teoretisk referensram 
I denna litteraturöversikt har författarna valt att använda Katie Erikssons teoretiska 

referensram för att öka förståelsen för lidandet hos berörda barn och ungdomar. Eriksson 

(1994) menar att lidande kan utkristalliseras som något ont som berör människan men som 

hon måste leva med. Begreppet lidande kan även innefatta försoning. Detta kan tolkas som att 

uppnå acceptans för lidandet. Om acceptans uppnås kan en försoning hos den lidande 

människan ske trots dennes svårigheter. Vidare menar Eriksson att sjuksköterskan har en 

viktig roll att se, hjälpa och ge sitt stöd till patienten genom att minska lidandet och bevara 

hälsa och livskvalité. Eriksson anser att lidande är något som alla människor någon gång 

under livet kommer att uppleva. Det är en naturlig del som människan oftast tar sig ut ur på 

egen hand och får erfarenheter av. Eriksson beskriver tre olika former av lidande; 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 
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Sjukdomslidande 

Eriksson (1994) uppger sjukdomslidande som den vanligaste formen av lidande. Det är ett 

fysiskt och själsligt lidande som är direkt relaterat till skada, sjukdom eller efterföljderna av 

sjukdom. Upplevelsen av att vara begränsad menar Eriksson påverkar personens förmåga att 

genomföra dagliga aktiviteter som personen värderar som livskvalitet och ett fullgott liv. 

Känslan av försvagad eller förminskad livskvalitet hindrar inte bara enskilda aktiviteter utan 

påverkar livet som helhet (Eriksson, 1994). 

 

Vårdlidande 

Vårdlidande anser Eriksson (1994) är det lidandet som människan upplever som följd av vård 

och behandling. Vårdlidande skapas hos de flesta personer när de upplever förlorad kontroll 

över sin situation. De kan inte styra över sin diagnos och för många människor är det något 

nytt. Patienten är i behov av stöd och vägledning. Sjuksköterskans roll för att minska lidandet 

är att vara uppmärksam på tecken och ta sig tid att lyssna på patienten. 

Sjuksköterskans genomförande kan skapa vårdlidande genom felaktig eller utebliven vård, 

utebliven medicinering eller att patientens beskrivning av symptom inte tas på allvar 

(Eriksson, 1994). 

 

Livslidande 

Livslidande berör människan som helhet. Livslidande kan vara mer eller mindre kännbart 

men utvecklas vanligtvis vid ohälsa och sjukdom. Lidandet är förknippat till de begränsningar 

som diagnosen medför (Eriksson, 1994). Vid livshotande sjukdom är rädsla för döden en 

naturlig följd, att livet förvandlas från en normal tillvaro till vetskapen om att stora 

förändringar kommer påverka individens vardag markant. Det kan generera i ett psykiskt och 

fysiskt påfrestande för personen. Rädsla, förtvivlan, psykiskt lidande och smärta kan 

dessutom skapa en identitetskris (Eriksson, 1994). 
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PROBLEMFORMULERING 

I puberteten sker en kroppslig, psykisk och social förändring och risken att utveckla en 

depression i tonåren ökar både på en nationell och internationell nivå. I dag råder begränsad 

kunskap om barn och ungdomars upplevelse av depression vilket kan medföra att samhället 

och hälso- och sjukvården inte har kunskap och rutiner att fånga upp drabbade barn och 

ungdomar som behöver adekvat hjälp. Vidare har forskning visat att obehandlad depression 

hos barn och ungdomar ökar risken att de hamnar i drogmissbruk och kriminalitet, vad man 

på engelska brukar kalla ”anti-social behaviour”. Detta medför stort lidande för den enskilde 

och för anhöriga samt stora kostnader för samhället.  

SYFTE 
Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa barn och ungdomars erfarenheter av att leva 

med depression. Med barn och ungdomar avses i detta arbete personer i åldrarna 12-25 år. 

METOD 
 
Design 
Enligt Rosén (2012) kan en litteraturöversikt användas vid en kvalitativ litteraturstudie för att 

skapa en översikt av tidigare forskning och att generera en bra grund till att bedriva 

evidensbaserad vård. Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013) belyser att 

människors subjektiva upplevelse av omvärlden kan tolkas med hjälp av en kvalitativ ansats. 

Vidare beskriver Forsberg och Wengström (2013) att det vid en litteraturöversikt inom 

omvårdnad är av betydelse att inkludera kvalitativa studier som beskriver patientens 

upplevelse av sin vårdsituation. 

Urval 
Inklusionskriterierna i denna litteraturstudie var att artiklarna skulle vara Peer Reviewed, 

publicerade mellan åren 2006-2016, ha Full Text tillgängligt och vara vetenskapligt och etiskt 

granskade. Inledningsvis vid denna litteraturstudie söktes artiklar utan Full Text och resultatet 

blev ytterligare två kvalitativa artiklar. Dessa två artiklar beställdes men hann inte komma i 

tid så de fick tyvärr sorteras bort. Östlundh (2014) skriver att viktig information kan gå 

förlorad om endast fulltextdatabaser används. Författarna till denna litteraturstudie anser ändå 

att syftet kunde besvaras med de andra artiklarna som kom fram under sökprocessen. Vidare 
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skulle de vara skrivna på engelska, ha en kvalitativ ansats och svara på syftet. De valda 

artiklarna skulle också uppnå̊ hög eller medelhög kvalitet i SBU:s utvärderingsmall (SBU, 

2016) för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) redogör för att SBU:s huvudsakliga uppgift är att 

sammanställa och granska de olika metoderna i befintliga forskningsresultat så att de ska 

kunna nyttjas på ett effektivt sätt. Exklusionskriterierna var kvantitativa artiklar och studier 

som fokuserade på föräldrars eller hälso- och sjukvårdpersonalens erfarenhet samt artiklar 

som beskrev psykoser eller andra psykiatriska diagnoser. Enligt Polit och Beck (2013) kan 

urvalskriterier användas för att begränsa studien och istället inrikta den mot kvalitet och syfte 

istället för det som är intressant. 

Datainsamlingsmetod 
Sökningen gjordes i Röda Korsets Högskolas sökmotor EBSCO Discovery Service och 

samtliga artiklar hittades via databaserna CINAHL, Academic OneFile och MEDLINE. 

Relevanta ämnesord definierades för att kunna göra systematiska sökningar. För att 

kontrollera att rätt ämnesord användes i sökningen och klassades som vedertagen sökterm 

kollades dessa först upp i respektive databasers ämnesordsregister. Östlundh (2014) förklarar 

att sökdatabaser använder sig av tesaurusar (ämnesordsregister) vilka beskriver artiklarnas 

innehåll. Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2011) beskriver att databasen MEDLINE använder 

sig av MeSH-termer och databasen CINAHL använder Cinahl Headings. För att vara säker att 

rätt ämnesord användes i sökningen så kollades databasernas egna tesaurusar 

(ämnesordsregister). De primära ämnesorden adolescent och depression användes för att 

avgränsa sökområdet. Söktermen qualitative användes för att begränsa sökningarna till 

kvalitativa studier. Val av sökord har gjorts utifrån inklusionskriterierna samt de olika 

ämnesorden som hittats i olika databasers ämnesordsregister. Samtliga ämnesord som 

användes var depression, adolecent, lived experience, qualitative research, interpretative 

phenomenological analysis. Östlundh (2014) uppger att med en god kunskap i sökteknik går 

det att göra mycket avancerade sökningar och att enklare kunna använda olika sorters 

databaser. Två av dessa tekniker som använts i denna studie är trunkering och booelsk 

söklogik. Östlundh (2014) belyser att de flesta databaser inte automatiskt söker upp alla 

böjningsformer av ett ord utan en trunkering måste användas. Själva ordstammen av ordet 

skrivs och avslutas med ett trunkeringstecken, vanligast är ett asterisk. Exempelvis blev 

adolescents- adolesc*, depression-depress*. En annan sökteknik som använts i denna studie 

är booelsk söklogik. Då används olika sökoperatorer för att bestämma vilket samband de olika 
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sökorden ska ha till varandra. De tre vanligaste sökoperatorerna är AND, OR och NOT 

(Östlundh, 2014). I denna studie användes endast AND. Vid artikelsökningen lästes först 

artiklarnas titlar och om de verkade intressanta för studien så lästes även abstraktet. Om 

abstraktet passade syftet lästes även hela artikeln och om den ansågs vara relevant för studien 

så gjordes en grundlig granskning med hjälp av SBU:s granskningsmall. Slutligen resulterade 

databassökningen i tio artiklar med kvalitativ ansats som svarade på syftet för studien (Tabell 

1). 
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Tabell 1. Söktabell som redovisar antalet valda artiklar på respektive sökord. 

 

Datum Sökord Inklusionskriterier Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

(nr.) 

2016-
02-15 

depression in 
adolescence 

AND 

experience AND 
qualitative research 

Full Text, 

Peer Reviewed, 

Publicerade mellan år 

2006-2016 

Engelska 

 

70 

 

70 

 

20 

 

5 

 

McCann m.fl. 

Bluhm m.fl. 

Ofonedu m.fl. 

McCarthy m.fl. 

Garmy m.fl. 

2016-
02-15 

adolescence, 

depression 

AND 

qualitative research 

Full Text, 

Peer Reviewed, 

Publicerade mellan år 

2006-2016 

Engelska 

    

48 

 

48 

 

15 

 

15 

Bluhm m.fl. 

Ofonedu m.fl. 

McCarthy m.fl. 

Garmy m.fl. 

 

2016-
02-15 

adolesc* depress* 

AND 

experience* 

AND 

qualitative* 

Full Text, 

Peer Reviewed, 
Publicerade mellan år 

2006-2016 

Engelska 

 

1,557 

 

300 

 

15 

 

6 

McCann m.fl. 

Bluhm m.fl. 

Ofonedu m.fl. 

Meadus 

Shahhosseini 
m.fl. 

Garmy m.fl. 

2016-
02-15 

depression, 

adolescence 

AND 

lived experience 

Full Text, 

Peer Reviewed, 
Publicerade mellan år 

2006-2016 

Engelska 

 

122 

 

122 

 

20 

 

4 

McCann m.fl. 

Ofonedu m.fl. 

Woodgate 

Garmy m.fl. 

 

2016-
02-16 

adolecent, 

depression 

AND 

phenomenology* 

Full Text, 

Peer Reviewed, 
Publicerade mellan år 

2006-2016 

Engelska 

 

222 

 

150 

 

14 

 

3 

McCann m.fl. 

Aselton 

Ofonedu m.fl. 
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Dataanalys 
Dahlborg-Lyckhage (2014) redogör att när källor ska väljas till en litteraturstudie är det av 

betydelse att de kan ge svar på de frågor som ställs i problemformuleringen så att de vidare 

kan belysa det som är problemet. Vidare menar Dahlborg-Lyckhage att författaren måste 

kunna resonera kring de texter som valts men också varför de valts. I denna litteraturstudie 

valdes kvalitativa vetenskapliga artiklar som kunde svara på barn och ungdomars erfarenhet 

av depression. Friberg (2014) beskriver att kvalitativa studier har som sitt yttersta mål att ge 

en ökad förståelse. Vidare menar Friberg att med kvalitativa studier kan läsaren också bättre 

förstå patienters upplevelser, erfarenheter, och vad lidande innebär med mera. I denna 

litteraturstudie användes endast primärkällor. De vetenskapliga artiklarna lästes och 

författarna identifierade likheter och skillnader i studiernas resultat. Utifrån litteraturstudiens 

syfte skapades meningsbärande enheter från artiklarnas likheter och skillnader. Danielsson 

(2012) redogör att likheter och skillnader kan identifieras med syftet som utgångspunkt. När 

de meningsbärande enheterna hade identifieras i denna litteraturstudie så skapades utifrån 

dessa fyra teman (Tabell 2). 

Etiska aspekter 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör det i en litteraturstudie göras etiska överväganden 

angående urval och presentation av resultat. Författarna anser att det är av betydelse att välja 

studier som har blivit granskade och fått tillstånd av en etisk kommitté. Vidare anser 

författarna att vid en kvalitativ studie bör forskaren ta ställning till sin förförståelse. Med 

förförståelse menas den kunskap forskaren innehar om forskningsområdet innan studien 

genomförs (Forsberg & Wengström, 2013). Innan denna studie genomfördes hade författarna 

liten förförståelse om depression hos barn- och ungdomar. Vidare anser Östlund (2012) att 

tolkningen av data kan försvåras då författarna inte har engelska som modersmål. För att 

undvika feltolkningar har samtliga artiklar översatts från engelska till svenska och för att 

tillförsäkra noggrannheten har ett engelskt lexikon använts.  
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RESULTAT 
Barn och ungdomars upplevelse av att leva med depression kategoriserades i; 

copingmekanismer, stigmatisering, behov av stöd samt emotionell smärta. 

 

Tabell 2. Temamatris över artiklarnas resultatinnehåll. 

                       
                      Teman 

Artiklar 
 

 
Copingmekanismer 

 
Stigmatisering 

 
Behov av stöd 

 
Emotionell smärta 

Aselton 
(2012) 
 

 
X 

  
X 

 

Bluhm 
(2014) 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Garmy m.fl. 
(2015) 
 

 
X 

 
X 

 
 

 

Martínez-Heráez m.fl. 
(2014) 
 

  
X 

 
X 

 

McCann m.fl. 
(2012) 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 

McCarthy m.fl. 
(2008) 
 

 
X 

  
X 

 
X 

Meadus 
(2007) 
 

 
X 

  
X 

 

Ofonedu m.fl. 
(2012) 
 

 
X 

  
X 

 
X 

Shahhosseini m.fl. 
(2012) 
 

 
 

 
 

 
X 

 

Woodgate 
(2006) 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

Copingmekanismer 
I resultatet från studierna av McCann, Lubman och Clark (2012) och Garmy, Berg och 

Clausson (2015) samt Meadus (2007) var det av betydelse att förstå sin situation och att göra 

det som var förvirrande begripligt och hitta en väg framåt. Erfarenheten av att leva med 

depression har hjälpt deltagarna att hantera sina känslor och tankar och att lära sig något om 

sin sjukdom. Att identifiera negativa tankar och förvandla dem till positiva tankar och att 

försöka tänka positivt efter att ha haft negativa tankar. McCann m.fl. uppger också att det 

hade betydelse vilken svårighetsgrad depressionen hade och hur länge tillståndet höll i sig. I 

studierna av McCann m.fl. (2012) och Woodgate (2006) samt Bluhm, Covin, Chow, Wrath 

och Osuch (2014) beskrev många barn och ungdomar att familjen och vänner har varit ett 

stort stöd för att kunna ta sig igenom sin depression. För att kunna hantera rädslan som  
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utvecklades vid depressionen så var det av betydelse att få känna närvaro i sina vänners och 

sin familjs liv. Aselton (2012) redovisar i sin studie att barnen och ungdomarna har en mängd 

olika copingmekanismer för att klara av att leva med sin depression. Dessa bestod i att prata 

med vänner, fysisk aktivitet, djupandning och skriva dagbok. Vissa använde marijuana och 

lyssnade på musik för att ta itu med sina känslor och lindra stress. Djupandning var också ett 

sätt att snabbt lugna ner sig. I studierna av Aselton (2012) och McCarthy, Downes och 

Sherman (2008) samt Bluhm m.fl. (2014) tyckte de flesta deltagarna att samtalsterapi var till 

stor hjälp och att det var av betydelse att kunna känna tillit till den de pratade med. I resultatet 

av Ofonedu, Percy, Harris-Britt och Belcher (2012) beskriver deltagarna att det behövs både 

fysiska och psykiska strategier för att kunna hantera sin depression. Bluhm m.fl. (2014) 

uppger att det är av betydelse för ungdomarna vilken erfarenhet av depression personen har 

som de anförtror sig till. 

Stigmatisering 
McCann, Lubman och Clark (2012) och Martínez-Hernáez m.fl. (2014) samt Bluhm, Covin, 

Chow, Wrath och Osuch (2014) nämner stigmatisering kring depression och psykisk ohälsa i 

samhället. Vissa barn och ungdomar valde att inte säga något på grund av rädsla för att ses 

som någon med psykisk sjukdom men också rädsla för att förlora sina vänner. Detta anser 

McCann m.fl. (2012) kan få paradoxala konsekvenser som exempelvis självskadebeteende 

som ytterligare kan utvecklas till ett livshotande tillstånd. Garmy, Berg och Clausson (2015) 

redogör för att i början av ungdomsfasen vid tretton till femton års ålder är kompisar oerhört 

viktigt och att bli accepterad som en del i det sociala nätverket. Martínez-Hernáez m.fl. 

(2014) belyser att flickor med depression uttryckte ett bristande förtroende för hälso- och 

sjukvården och Woodgate (2006) konstaterar i sin studie att vissa ungdomar kände sig dömda 

och inte lyssnade till av hälso- och sjukvårdspersonal. Bluhm m.fl. (2014) redovisar att många 

deltagare är oroliga för effekterna av att ta läkemedel och hur de skulle ses av andra om de 

gjorde det. Flera deltagare sade att de var försiktiga att berätta för andra om sina psykiska 

problem. I vissa fall, sa de att de inte vill att folk ska se dem på olika sätt och trodde att de 

skulle göra det om de visste. Alla deltagare var medvetna om att många människor har 

negativa attityder till personer med psykisk sjukdom. 

 



 15 

 
Behov av stöd 
McCann, Lubman och Clark (2012) menar att när depressionen blev mer framträdande i de 

ungas liv så började de känna att deras livskvalité gick i nedåtgående spiral. Barn och 

ungdomarnas självförtroende och självkänsla minskade, de upplevde fysisk och psykisk 

trötthet och de hade svårt att koncentrera sig och göra vardagliga sysslor. Vissa övervägde 

självskada eller självmord. Martínez-Hernáez m.fl. (2014) uppger att ett hinder för att söka 

hjälp varierade både utifrån kön och tidigare erfarenhet av hälso- och sjukvården. 

Kvinnliga deltagare med ångest var mer benägna att tala till en “okänd” person om sina 

problem. Vidare beskriver Woodgate (2006) att det är av stor betydelse att familj, vänner och 

hälso- och sjukvårdspersonal visar empati och att det kan göra en skillnad i deras liv. Meadus 

(2007) och McCarthy, Downes och Sherman (2008) beskriver att majoriteten av ungdomarna 

värdesatte att det fanns någon som lyssnade på dem och att samtalen kunde genomföras i en 

bekväm miljö. Shahhosseini, Simbar, Ramezankhani och Majd (2012) redovisar att stöd från 

familjerna var till hjälp för att förbättra ungas förmåga att söka hjälp och hantera 

konsekvenserna av sin sjukdom. Emotionellt stöd och vänskapliga relationer inom familjen 

var grundläggande för att ungdomarna skulle få ett ökat självförtroende och en känsla av 

tillfredsställelse. Detta bidrog till en större förmåga att hantera stress vilket i sin tur minskar 

risken för att drabbas av en depression. Bluhm, Covin, Chow, Wrath och Osuch (2012) visar 

att deltagarna fann det viktigt att ha någon som kunde kontrollera deras symptom och deras 

behandling. Ofonedu, Percy, Harris-Britt och Belcher (2012) uppger att depression ibland kan 

identifieras under fel diagnos. Särskilt hos ungdomar i segregerade befolkningsgrupper. 

Aselton (2012) redogör för att studenter upplever stress i större utsträckning på grund av färre 

arbetstillfällen med en meningsfull sysselsättning. Vissa föräldrar hade också stora 

förväntningar på sina barn vilket genererade ökade krav och stress. Vidare menar författaren 

att ökat stöd från skolpersonal kan minska stressen hon ungdomarna. 

Emotionell smärta 
I studien av Ofonedo, Percy, Harris-Britt och Belcher (2012) beskriver ungdomarna hur detta 

att leva med en depression är som “att vara död medan du fortfarande lever” och att det 

framkallade olika känslor hos ungdomarna. Det kunde vara ständig sorg, extrem trötthet, 

tristess, förlust av hopp, minskad självkänsla, oregelbundna känslotillstånd, förvirring, 

självanklagelser, ilska och skuld. För att kunna beskriva sina erfarenheter på djupet använde 

deltagarna metaforer och annat beskrivande språk. Någon deltagare beskrev hur att vara 
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deprimerad känns som att vara en “icke-människa” och att separeras från omvärlden. En 

annan deltagare beskrev sin depression som att ha en “ändlös kropp med emotionella smärtor 

som påverkar hela existensen”. En depression kunde kännetecknas som både emotionellt och 

kroppsligt smärtsam. Vissa ungdomar uppfattade sina nära relationer som mycket krävande, 

hotfulla och icke-stödjande. I studierna av Ofonedo m.fl. (2012) och McCarthy, Downes och 

Sherman (2008) beskrev personerna sig själva som en “outsider” bland sina vänner och att de 

var frustrerade och arga hela tiden. Några deltagare tyckte att det var svårt att upprätthålla 

positiva relationer för att de ständigt var ledsna av okänd anledning. McCarthy m.fl. (2008) 

anger att ungdomarna kände stark ångest som gjorde att de slutade umgås med vänner. Vidare 

visar McCarthy m.fl. att bland de som sökte hjälp var det tydligt att deltagarna upplevde en 

signifikant känslomässig smärta. Samtliga deltagares föräldrar låg i skilsmässa eller hade 

precis gått igenom det. Det orsakade ångest, sömnsvårigheter och fysiska problem hos 

deltagarna. I studien av Ofonedo m.fl. (2012) kände många av deltagarna sig otillräckliga och 

värdelösa. De var förvirrade och rädda att förlora kontrollen. De kände sig dumma, fula, 

konstiga, galna och hade också problem med att komma ihåg saker. Deras depression 

minskade även motivationen att slutföra uppgifter som de börjat med. 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
Henricson (2013) beskriver tre användbara begrepp till metoddiskussionen i kvalitativa 

studier: trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. I denna litteraturöversikt har endast 

kvalitativa studier analyserats och därför är ovanstående begrepp relevanta. 

 

Trovärdighet  

Den valda designen är en allmän litteraturstudie som baserats på artiklar med kvalitativ 

ansats. Artiklarna i litteraturstudien söktes i olika databaser där omvårdnadsfokus föreligger. 

Det menar Henricson (2013) ökar trovärdigheten i studien. Vidare beskriver Segesten (2012a) 

att fördelen med litteraturstudier är att få en överblick av aktuell kunskap inom valt 

forskningsområde. Tio kvalitativa artiklar författade på engelska inkluderades i denna 

litteraturstudie. Vidare redogör Segesten (2012b) att engelska är det formella vetenskapliga 

språket. Författarna till studien besitter inte engelska som modersmål vilket ses som en 

svaghet. Enligt Östlundh (2012) kan hantering, analysering och tolkning av insamlad data 

försvåras och feltolkningar kan uppstå. Författarna har beaktat detta och utfört översättningen 

med stor noggrannhet samt använt engelskt lexikon. Artikelsökningen avgränsades genom att 

använda endast artiklar som var Peer Reviewed. Detta för att garantera att artiklarna blivit 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter och att de var granskade av forskare inom ämnet. Dock 

beskriver Östlundh att den begränsningen inte automatiskt visar om de enskilda artiklarna är 

vetenskapliga eller ej. Därför har det granskats manuellt av författarna. Full Text användes för 

att kunna läsa hela artiklar vilket har gjort att några relevanta artiklar som inte gick att läsa 

kanske har sorterats bort. Granskning av artiklarna verkställdes gemensamt av författarna 

vilket ökar studiens trovärdighet. Det användes också en granskningsmall från SBU (2016) 

som är gjord för granskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik för att kontrollera 

och bedöma vetenskapligheten och kvaliteten i artiklarna. Frågorna i mallen bestod bland 

annat av hur väldefinierad problemformuleringen var, om urvalet var tydligt beskrivet, att det 

fanns ett relevant etiskt resonemang, att datainsamlingen var tydligt beskriven och om 

resultatet var logiskt och begripligt och så vidare. Polit och Beck medger att när läsaren kan 

förstå upplevelsen som skildras hos deltagaren med hjälp av stämningen, känslan, språket och 

dess sammanhang uppnår en text trovärdighet. Författarna till denna litteraturstudie har på ett 
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källkritiskt synsätt behandlat urvalet av artiklar och varsamhet har applicerats vid tolkning av 

data för att minska misstolkning och förvrängningar. En annan styrka i litteraturstudien är att 

den visar aktuell forskning eftersom de valda artiklarna inte är äldre än tio år. Östlundh (2012) 

betonar att vetenskaplig information är en färskvara. Det breda sökfältet i början av 

sökprocessen kan ha inneburit att alla titlar och abstrakt inte lästes. Detta kan ha varit en 

nackdel och resulterat i att relevant information har missats. Dock är valt ämne och syfte väl 

definierat så förhoppningsvis fångades de mest relevanta studierna upp.  

 

Pålitlighet 

Analys av inhämtad information utfördes individuellt och gemensamt av författarna. Egen 

analys tillämpades för att säkerställa att all information behandlats och sammanställts genom 

eget synsätt och därefter genomfördes den gemensamma analysen. Henricson (2012) 

beskriver förståelse som de erfarenheter, kunskap och värderingar författaren besitter innan 

studien påbörjas. Vidare resonerar Henricson att studiens trovärdighet kan anses som stark då 

författarna deltagit i seminarium där andra kursdeltagare och lärare kritiskt granskat arbetet. 

Författarna har infunnit sig vid varje sammanträde. Diskussioner och opponeringar av studien 

har gjorts av studiekamrater och lärare med insikt i forskningsprocessen och har med 

handhavande kunskap kritiskt granskat studien för att trygga ett relevant innehåll. Författarna 

redovisar artikelsökningen (Tabell 1) och artikelmatrisen (Bilaga 3) i arbetet så läsaren kan 

följa arbetsprocessen vilket ökar studiens pålitlighet.  

 

Överförbarhet 

Hälso- och sjukvården skiljer sig internationellt sett och litteraturstudiens resultat kan därför 

vara svår att återspegla på svensk sjukvård (Henricson, 2012). Artiklarna i litteraturstudien 

kommer från olika delar av världen; Australien, Iran, Kanada, Spanien, Sverige och USA. 

Sjukvård i USA och Sverige har stora olikheter. I USA betalar den enskilda individen sin 

egna vård och behandling. På grund av befolkningens olika ekonomiska förutsättningar så 

orsakar detta stora skillnader i tillgängligheten till hälso- och sjukvård. I Iran görs ingen 

skillnad mellan män och kvinnor inom hälso- och sjukvården. Tillgången och förekomsten av 

hälso- och sjukvård och psykiatrisk vård ses som förhållandevis god i städerna och på 

landsbygden har möjligheten till sjukvård blivit möjlig och anses som god. I fyra av artiklarna 
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i den här litteraturstudien framgick att barn och ungdomars behov av upplevd närhet och stöd 

av föräldrar och vänner var av betydelse för att ta sig igenom depressionen. Delaktighets 

perspektivet fångades vilket anses relevant inom svensk sjukvård. Barn och 

ungdomspsykiatrin i Skåne har till exempel inkluderat en behandlingsallians mellan patienten 

och föräldrar samt andra betydelsefulla personer. Detta för att öka kunskap och delaktighet 

hos både patienten och dess närstående.  

  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa barn och ungdomars erfarenhet av att leva med 

depression. Författarna anser att syftet besvarades genom de fyra teman som framkom i 

resultatet. Resultatet i studierna visade att barn och ungdomar har emotionell smärta som 

påverkar deras existens. Det finns också en rädsla för stigmatisering kring ämnet och är en 

orsak till att kontakten med sjukvården ofta uteblir vid tidiga symptom. Allmänhetens 

negativa uppfattningar om sjukdomstillståndet och rädslan att förlora sina vänner är 

ytterligare några aspekter. Depression kan utvecklas av olika händelser och situationer i livet.  

Hos ungdomar kan den psykiska ohälsan som uppstår vid depression påverka deras hälsa 

negativt och försämra deras livskvalité. De utvecklar då ett behov av stöd. För att kunna 

hantera sin depression och hitta en väg till hälsa beskrev flera studier vikten av att ha olika 

copingstrategier. 

 

Sjukdomslidande 

Det lidande som uppstår i samband med sjukdom och behandling beskriver Eriksson (1994) 

som sjukdomslidande. Vidare menar Eriksson att lidandet innefattar det själsliga, andliga och 

känslorna av skuld. Puberteten är en kort period med många känslor. Det sker både en 

kroppslig och fysisk förändring i den normala utvecklingsfasen. Att leva med depression kan 

skapa en emotionell smärta som kan påverka hela människans existens. I studien av Hoffman, 

Myburgh och Poppenpoel (2010) beskriver en av deltagarna "Jag kommer alltid att ha denna 

känsla av skuld som jag har nu ... vissa dagar kommer det bara till mig och jag känner ... det 

är mitt fel ... andra dagar mår jag bättre ... det är som en berg-och dalbana av känslor". 

Resultatet av studien visade också att det finns en stigmatisering kring den psykiska ohälsan 
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hos barn och ungdomar. Lindsey m.fl. (2006) redogör för hur flera deltagare i deras studie var 

ovilliga att berätta om sin depression för sina vänner för att de fruktade att de skulle göra narr 

av dem. Bulanda, Bruhn, Byro-Johnson och Zentmyer (2014) betonar att stigmatisering 

utsätter barn och ungdomar med psykisk ohälsa för risker. Detta eftersom ungdomarna ofta 

beskriver att just stigmatiseringen kring psykisk ohälsa utgör ett hinder för att söka hjälp. 

Vidare redogör Bulanda m.fl. med resultatet från deras studie att ungdomar med depression 

kan få hälsovinster och bra kunskaper kring stigmatiseringen av psykisk ohälsa om de får gå 

särskilda skolprogram inriktade i ämnet. Lidandet beskrivs av Eriksson (1994) som ett 

mångdimensionellt fenomen. Det kan vara något obehagligt som drabbar människan. Något 

som hon behöver utstå och leva med. Det kan också vara något som är givande för människan 

och som leder fram till en försoning med sig själv. Kedrick, Anderson och Moore (2007) 

beskriver att de stressfaktorer som orsakar depression hos unga män är en del av deras dagliga 

liv. De tvingas därför lära sig att hantera dessa stressfaktorer och känslor på ett för dem 

hanterbart sätt för att överhuvudtaget kunna överleva och ta sig igenom vardagen. Vidare 

beskriver författarna att vissa ungdomar kan tappa kontrollen över sin tillvaro. Det kan hända 

dåliga saker i deras liv och de har ingen handlingskraft att göra något åt situationen. Resultatet 

i denna litteraturstudie visade även att höga krav från föräldrar och brist på arbetstillfällen 

ökar den negativa stressen hos barn och ungdomar. Enligt Mejia (2011) kan även familjen 

vara en bidragande orsak till utvecklingen av ungdomsdepression. Vidare påpekar Mejia att 

det inte behöver betyda att familjen bara har en negativ påverkan hos alla. Familjen kan också 

vara mycket betydelsefull för vissa vid behandlingen och vägen tillbaka till ett eventuellt 

tillfrisknande.  

 

Vårdlidande 

Litteraturstudiens resultat visar också att många inte söker professionell hjälp på grund av en 

svag tillit till hälso- och sjukvården. Fegran, Hall, Uhrenfeldt, Aagaard och Ludvigsen (2014) 

beskriver att ungdomar med depression som är i övergången från barnpsykiatrin till 

vuxenpsykiatrin ofta har en känsla av att inte “tillhöra någonting” och “att vara i vägen”. Det 

är av betydelse att hälso- och sjukvårdspersonal erkänner och värderar dessa ungdomar så de 

känner sig uppskattade. Detta för att skydda ungdomarna från ytterligare hälsoproblem när de 

befinner sig i en sårbar fas i livet. Eriksson (1994) menar att vårdlidande kan ses i samband 

med att patientens värdighet kränks, att patienten inte får känna sig bekräftad och delaktig i 



 21 

sin egen vård. Personcentrerad vård bedrivs mer och mer inom svensk sjukvård och 

huvudfokus ligger på att inkludera patienten i beslut och behandlingsåtgärder. Genom detta 

synsätt innebär vård ett partnerskap mellan patienter, närstående och professionell hälso- och 

sjukvårdspersonal. Vidare resonerar Bennett (2012) att sjuksköterskor bör ha ett holistisk 

tillvägagångssätt vid varje enskilt vårdtillfälle för att minska ett eventuellt ökat lidande hos 

ungdomar med depression. Bauman (2013) belyser att forskningsresultaten från McCann m.fl. 

studie är viktiga för en evidensbaserad sjukvårdspraxis. Studien visar att det finns ett behov 

av att förbättra kunskapen om psykisk ohälsa hos sjuksköterskor och andra yrkesverksamma 

inom hälso- och sjukvården. Detta för att öka medvetenheten om de tecken som finns på 

depression, ungdomars upplevelser av sjukdomen och hur de ska bemöta dem på ett lämpligt 

sätt. Eriksson (1994) redogör att alla människor uttrycker sitt lidande på olika sätt och oftast 

finns inget språk för hur människan egentligen känner. Människan blir då tvungen att 

omvandla lidandet till en form som kan uttryckas. Lidandet kan ses genom ångest, smärta 

eller ett fysiskt uttryck som kan observeras (Eriksson, 1994). 

 

Livslidande 

Eriksson (1994) beskriver att livslidande uppstår genom den förändrade livssituationen. 

McAndrew och Warne (2014) beskriver att det är av betydelse att lyssna på ungdomar med 

depression. Detta för att inte deras lidande ska eskalera och leda till bland annat ett 

självskadebeteende. Eriksson (1994) beskriver också att lidandets kamp är som en kamp mot 

sina egna känslor av förnedring och skam. Vidare menar Eriksson att det är ett lidande att 

behöva be om hjälp och att ingen ser eller förstår vad en människa behöver. I studien av 

Skarstein, Lagerløv, Gravdal-Kvarme och Helseth (2016) beskriver en deltagare att ”Allt för 

ont hela tiden. Genom att ta läkemedel säger jag till mig själv att smärtan är outhärdlig”. 

Eriksson anser att lidandet måste vara rörligt för att finna hopp och för att hitta mening med 

livet och lidandet behövs hopp. Det tar tid att hitta ny mening och sammanhang i en patients 

förändrade livssituation.  
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Slutsats 
Alla människor genomgår tonårsperioden. Att utvecklas från att vara tonåring till att bli vuxen 

kan medföra en känslomässig storm och en kroppslig psykisk påfrestning för den enskilde och 

dennes omgivning. För många ungdomar blir detta för tufft och risken att utveckla en 

depression kan vara ett faktum. Ungdomarna söker sällan hjälp i tid på grund av 

stigmatiseringen i samhället men också för att de tror att det hör ihop med puberteten och är 

en övergående period i livet. Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig funktion att minska 

ett eventuellt lidande hos dessa människor. Genom en ökad kunskap och förståelse för 

psykisk ohälsa kan acceptans och förståelse skapas och därmed ett bättre individuellt stöd, 

bemötande och omvårdnad. 

Klinisk betydelse 

Resultatet i denna litteraturstudie kan bidra med hur hälso- och sjukvårdspersonal bättre kan 

bemöta barn och ungdomar med depression. Vidare kan hälso- och sjukvårdspersonalen i det 

tidiga skedet observera tecken och symptom men också vara lyhörda och besitta empatiska 

kvalifikationer att förmedla trygghet. Det kan vara av betydelse att personal inom hälso- och 

sjukvården har kunskap och förståelse kring dessa barn och ungdomar för att i ett tidigt skede 

kunna ge hjälp, stöd och för att förhindra att sjukdomsprocessen blir längre och orsakar ett 

större lidande för den drabbade. 

Förslag på vidare forskning 
Vidare forskning inom området är av stor betydelse. Psykisk ohälsa är idag en av våra stora 

folkhälsosjukdomar. Antalet drabbade ökar och i allt högre utsträckning uppstår depression 

hos våra barn och ungdomar.   

Författarnas insatser 
Författarna har gemensamt sammanställt, granskat, analyserats och bearbetat studiens olika 

delar. Författarna har bidragit med lika mycket till studiens resultat och framväxt. Samarbetet 

mellan författarna har utförts med omsorg, öppenhet och respekt till varandra. 
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Aselton, P.  
(2012)  
Sources of Stress and Coping 
in American College Students 
Who Have Been Diagnosed 
With Depression.  
Journal of Child and 
Adolescent Psychiatric 
Nursing. 
 
USA 

Syftet var att utforska 
källan till stress hos 
amerikanska college-
studenter som blivit 
diagnostiserade med 
depression. 

Kvalitativ, med ett fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. 
Djupgående online-intervjuer med 
öppna frågor. 
Urvalet var riktat.  
13 ungdomar i åldern 19-22 år 
rekryterades via brev från en 
högskola. 
Fenomenologisk innehållsanalys. 

Resultatet visade att 
ungdomarna under sina 
högskolestudier upplevde olika 
typer av stress. Det är av stor 
betydelse att ge adekvat hjälp 
för att hantera stress så att 
risken för depression reduceras 

Hög 

Bluhm, R.L., Covin, R., Chow, 
M., Wrath, A., & Osuch, E.A.  
(2014)  
”I Just Have to Stick with It 
and It’ll Work”: Experiences of 
Adolescents and Young Adults 
with Mental Health Concerns. 
Community Ment Health J. 
 
USA 

Syftet var att beskriva 
äldre tonåringar- och unga 
vuxnas upplevelse av 
depression och 
ångestsyndrom samt 
identifiera beteendet till att 
söka hjälp. 

 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade intervjuer. 
Urvalet var riktat.  
37 ungdomar i åldern 16-25, (27 
kvinnor och 10 män). De 
rekryterades via flygblad hos den 
lokala vårdcentralen 

Resultatet visade att deltagarna 
fann det viktigt att ha en viss 
kontroll över sina symptom och 
behandling. Många intervjuade 
betonade att personlig 
erfarenhet av psykisk ohälsa hos 
vårdgivaren var nödvändig för 
att verkligen förstå psykisk 
ohälsa. 

 

Hög 

Garmy, P., Berg, A., & 
Clausson, E. K.  
(2015)  
A qualitative study exploring 
adolescents’ experiences with a 
school-based mental health 
program. 
BMC Public Health.. 
 
Sverige 

Syftet var att undersöka 
ungdomars erfarenheter av 
ett skolbaserat 
hälsoprogram för mental 
funktionsnedsättning. 

Kvalitativ. 
Enskilda intervjuer med deduktiv 
ansats (för att inte avslöja privat 
information). 
89 ungdomar i åldern 13-15 år 
rekryterades från både stads- och 
landsbygdsområden i fyra olika 
kommuner. 
Innehållsanalys. 

Resultatet visar att majoriteten 
av ungdomarna som deltog i  
studien var positiva till ett 
skolbaserat program där de får 
lära sig att identifiera negativa 
tankar och förvandla dem till 
positiva tankar och att försöka 
tänka positivt efter att ha 
negativa tankar. 

Hög 

Martínez-Hernáez, A., M 
DiGiacomo, S., Carceller-
Miacas, N., Correa-Urquiza, 
M., & Martorell-Poveda, M-A.  
(2014) 
Non-professional help-seeking 
among people with depression: 
a qualitative study. 
BMC Psychiatry. 
 
Spanien 

Syftet var att utforska 
varför ungdomar med 
depression inte söker 
professionell hälso-och 
sjukvård. 

Kvalitativ. 
Djupintervjuer med 105 deltagare 
uppdelade i tre fokusgrupper. 
Ungdomar i åldern 17-21 år 
rekryterades via en familjecentral 

Studien beskriver att pojkar och 
flickor har olika 
copingstrategier. 
Flickor med självupplevd 
ångest tenderade att söka hälso- 
och sjukvård i större 
utsträckning. Vidare belyser 
studien att flickor, söker hälso- 
och sjukvård i mindre 
utsträckning på grund av sociala 
konsekvenser. 

Hög 

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

 

Syftet var att undersöka 
ungdomars levda 
erfarenheter av depression 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade ljudinspelade 
intervjuer.  
Urvalet var riktat. 
26 barn-och ungdomar i åldern 12-
25 år var rekryterade från en barn- 
och ungdomspsykiatrisk klinik som 
var inriktade på barn-och 
ungdomsdepression. 
Fenomenologisk innehållsanalys. 

Resultatet visade att barn- och 
ungdomar möter stora 
svårigheter att komma till rätta 
med och förstå sin depression. 
Barn- och ungdomarna hade 
svårt att känna  en meningsfull 
tillvaro. Vidare beskriver 
ungdomarna en känsla av att 
befinna sig i en ond cirkel som 
är svår att ta sig ur. Barn- och 
ungdomarna kände också att de 
drog sig undan från sina vänner 
för att de kände skam. 

Hög 



 31 

Författare 
Publikationsår 

Titel 
Tidskrift 

Land 

Syfte Design 
Datainsamlingsmetod 

Urval 
Analysmetod 

Resultat Kvalitet 

McCarthy, J., Downes, E.J., & 
Sherman, C.A.  
(2008)  
Looking Back at Adolescent 
Depression: A Qualitative 
Study. Journal of Mental 
Health Counceling.. 
 
USA 

Syftet var att undersöka 
ungdomars erfarenhet av 
depression och deras 
copingstrategier. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade ljudinspelade 
intervjuer. 
Urvalet var riktat. 
7 flickor och 2 pojkar i åldern 15-18 
år rekryterades via en annons i en 
studenttidning på ett universitet. 
Induktiv metod tillämpades. 

 

Resultatet visar att det var av 
stor betydelse att känna tillit till 
sin kurator eller 
samtalsterapeut.  

Hög 

Meadus, R.J.  
(2007)  
Adolescents coping with mood 
disorder: a grounded theory 
study.  
Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing. 
 
Kanada 

Syftet var att undersöka 
ungdomars 
copingstrategier vid 
förstämningssyndrom och 
depression . 

Kvalitativ. 
Ostrukturerade ljudinspelade 
intervjuer med öppna frågor. 
9 ungdomar, varav 8 flickor och 1 
pojke i åldern 15-18 år.  
Grounded theory tillämpades. 
Induktiv. 

Resultatet tilldelades titeln ”En 
oplanerad resa” som sedan 
kategoriserades i fem teman. 
Innan deltagarna sökte hjälp 
kände de en enorm 
känslomässig smärta. Det var 
också av stor betydelse att ha 
tillgång till en kurator som 
lyssnade på dem. 

 

Hög 

Ofonedu, M.E., Percy, W.H., 
Harris-Britt, A., & Belcher, 
H.P.  
(2012)  
Depression in Inner City 
African American Youth: A 
Phenomenological Study.  
J Child Fam Stud. 
 
USA 

Syftet var att undersöka 
den subjektiva upplevelsen 
av depression hos 
Afrikansk Amerikanska 
ungdomar som bor i en 
innerstad. 

Kvalitativ, med fenomenologiskt 
tillvägagångssätt.. 
Urvalet var riktat. 10 Afrikansk-
Amerikanska ungdomar i åldern 13-
17 år. 
Ungdomarna rekryterades via 
öppenvårdspsykiatrin. Tematisk 
innehållsanalys. 

Resultatet visade att ungdomar 
upplevde sin depression som en 
ständig sorg. Stress, extrem 
trötthet, förlust av hopp, makt 
och självkänsla var några av 
känslorna de beskrev. Studien 
beskrev att depression ibland 
kan identifieras under fel 
diagnos. Särskilt utmärker det 
sig hos ungdomar i 
underrepresenterade 
befolkningsgrupper som bor i 
storstadsmiljöer. 

 

Hög 

Shahhosseini, Z., Simbar, M., 
Ramezankhani, A., & Alavi-
Majd, H.  
(2012)  
Supportive family relationships 
and adolescent health in the 
socio-cultural context of Iran: a 
qualitative study.  
Mental Health in Family 
Medicine. 
 
Iran 

Syftet var att beskriva 
iranska ungdomars 
familjerelationers 
betydelse för en god hälsa. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade ljudinspelade 
intervjuer. 
Urvalet var riktat. 
67 flickor i åldern 12-18 år 
rekryterades från både stads- och 
landsbygdsområden. 

 

Tre teman framkom: 
känslomässigt stöd, ansvariga 
föräldrar, välinformerade 
föräldrar. Resultaten av denna 
studie visade också att 
emotionellt stöd och 
vänskapliga relationer inom 
familjen var bland de 
grundläggande kraven för 
ungdomars psykiska hälsa. 

Hög 

Woodgate, R.L. 
(2006)  
Living in the shadow of fear: 
adolescents’ lived experience 
of depression.  
Issues and innovations in 
nursing practice. 
 
Kanada 

Syftet var att beskriva 
tonåringars upplevelse av 
att leva med en depression. 

Kvalitativ. 
Djupintervjuer med öppna frågor. 
Urvalet var riktat.  
14 ungdomar varav 11 flickor och 3 
pojkar i åldern 13,5-18 år. 
Fenomenologisk innehållsanalys. 

Kärnan i ungdomarnas 
erfarenheter av depression var 
en känsla av rädsla. För att 
kunna hantera sin rädsla 
behövde ungdomarna känna att 
de fortfarande hade en känsla av 
närvaro i sina vänner- och 
familjs liv. Det var även av stor 
betydelse att ungdomarna kunde 
känns tillit till hälso- och 
sjukvårdspersonalen.   

Hög 

 
 


