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DEPRIMERADE UNGA VUXNAS UPPLEVELSER AV  

SINA PROBLEM I ETT GENUSPERSPEKTIV 

Inför och efter psykodynamisk psykoterapi 

 

Marie Linde 

 

 

Allt fler unga vuxna söker hjälp på psykiatriska mottagningar och 

många lider av depression, varav de flesta är kvinnor. Syftet med 

denna studie var att undersöka deprimerade unga vuxnas subjektiva 

upplevelser av sina problem och bakgrunden till sina problem före 

och efter psykodynamisk psykoterapi, samt att försöka förstå 

resultaten ur ett genusperspektiv. Analyser av intervjuer med tretton 

kvinnor och tre män har skett utifrån en kvalitativ induktiv metod 

och genomförts med meningskategoriseringar. Flera depressiva 

symtom som uppgavs före terapi som förlorad ork, passivitet, 

nedstämdhet, känslor av meningslöshet och hopplöshet har minskat 

efter terapi. Däremot beskriver många genomgående problem med 

självkänslan och att de drar sig undan från andra. Som bakgrund till 

problem anges framförallt familjemönster och uppväxtförhållanden. 

Resultaten stämmer överens med tidigare forskning som pekar på 

betydelsen av låg självkänsla och problematiska familjerelationer vid 

depression hos unga kvinnor. Detta diskuteras bland annat utifrån 

teorier om genusroller och kvinnors relaterande själv. 

 

 

Unga vuxna utgör en växande andel inom den psykiatriska öppen- och slutenvården, 

och flera rapporter visar att den psykiska ohälsan hos unga vuxna har ökat de senaste 

10-20 åren (SOU, 2006). Trots det finns förhållandevis få studier som berör unga 

vuxnas svårigheter.  För många skulle psykoterapi kunna vara den insats som vänder en 

negativ utveckling till det bättre, men fortfarande motsvarar inte utbudet behovet 

(Jeanneau & Winzer, 2007). Förutom att det är svårt att få tillgång till psykoterapeutisk 

hjälp behöver behandlingsmetoder utvecklas och anpassas till de speciella påfrestningar 

som åldersgruppen upplever. Det är också viktigt att få veta mer om unga vuxnas 

subjektiva verklighet för att bättre förstå vad som sker inom dem och kunna möta dem 

utifrån deras förutsättningar (Jacobsson, 2005). 

 

Samtidigt som den psykologiska forskningen om unga vuxna alltså är bristfällig, har 

såväl psykodynamisk som övrig psykoterapiforskning ofta åsidosatt patientens 

perspektiv på sin problematik (Rasmussen, 2005). Mot den bakgrunden genomförs 

forskningsprojektet YAPP (Young Adult Psychotherapy Project) av 

Psykoterapiinstitutet, Stockholms läns landsting, i samarbete med Sektionen för 

psykoterapi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. YAPP är 
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en longitudinell undersökning av unga vuxna mellan 18 och 25 år i psykoanalytisk 

terapi, och utforskar bland annat den unga patientens privata teorier om sina problem 

och bakgrunden till problemen. Projektet förväntas ge kunskaper om hur terapeuter kan 

förhålla sig till och använda sig av den unga patientens subjektiva föreställningar. Det 

ska också ge kunskaper för att befrämja ett gott terapeutiskt samarbete och uppnå ett 

gott behandlingsresultat. Föreliggande psykologexamensuppsats genomförs inom ramen 

för YAPP och riktar in sig på unga vuxna kvinnor och män som fått diagnosen 

depression inför psykoterapi. Fokus är således patientgruppen deprimerade unga vuxna, 

och deras perspektiv på sina problem och bakgrunden till sina problem före och efter 

psykoterapi. 

 

Depression och genus 

Bland unga vuxna är det framförallt kvinnor som visat en fortsatt ogynnsam utveckling 

av sitt psykiska välbefinnande (SOU, 2007). Nedstämdhet, oro och huvudvärk är tre 

gånger vanligare hos unga kvinnor än hos unga män. Förskrivningen av antidepressiva 

läkemedel har också ökat kraftigt till unga kvinnor, och allt fler kvinnor mellan 15 och 

24 år tar sina liv (Olsson, 2007).  

 

Enligt flera studier är depressiva syndrom vanligt hos hjälpsökande unga vuxna, varav 

majoriteten är kvinnor (Eberhart & Hammen, 2006; Jeanneau & Winzer, 2007; YAPP, 

2007). Könsfördelningen som i den här studiens patientgrupp består av tretton kvinnor 

och tre män utgör därmed inget undantag, vare sig det gäller unga vuxna som söker 

hjälp eller förekomsten av depression. Allmänt är risken för kvinnor att drabbas av 

depression två till tre gånger större än för män, och överrepresentationen hos kvinnor 

har rapporterats i flera undersökningar från länder i olika delar av världen (Bebbington, 

1998; Murakumi, 2002; Nolen-Hoeksema, 2006; Piccinelli & Wilkinson, 2000; 

Wasserman, 1998). Därför blir det också nödvändigt att försöka förstå depression ur ett 

genusperspektiv. Det innebär bland annat att se till de kulturella, sociala och 

psykologiska skillnader som tillskrivs människors könstillhörighet, och hur dessa 

samspelar med det fenomen som kallas för depression. 

 

Det är under puberteten med början runt tolvårsåldern som könsskillnaden i 

förekomsten av depression uppstår. Dessförinnan verkar det som om det antingen inte 

finns någon skillnad alls eller att risken eventuellt är något större för pojkar. Hos äldre 

människor utvecklas depressioner nästan lika ofta hos båda könen (Wasserman, 1998). 

Den ökade risken för kvinnor gäller egentlig depression, dystymi och vinterdepression 

(en form av SAD, Seasonal Affective Disorder, Piccinelli & Wilkinson, 2000). Däremot 

finns ingen könsskillnad vad beträffar depressioner som ingår i den manodepressiva 

sjukdomen. En variant av sjukdomen som karaktäriseras av återkommande snabba 

insjuknanden, och som kallas för Rapid Cycling, är emellertid vanligare hos kvinnor.  

 

Det har dock hävdats att symtomen skiljer sig åt mellan män och kvinnor och att dagens 

psykiatriska klassificeringssystem är bättre på att upptäcka kvinnor och missar många 

män (Kirsebom & Sjöstrand, 2007). Med depression avses ofta den så kallade egentliga 

depressionsepisoden och de symtom som vanligtvis beskrivs är nedstämdhet, förlust av 

glädje och intresse för vanliga aktiviteter, aptitförändringar eller förändringar i vikt, 

sömnstörningar, psykomotorisk agitation eller hämning, svaghetskänsla eller brist på 

energi, känslor av värdelöshet och överdrivna eller obefogade skuldkänslor, 



 

 

 

4 

 

koncentrationssvårigheter och obeslutsamhet samt återkommande tankar på döden, 

självmordstankar och självmordsförsök (DSM IV, 1995).  

 

Från ett psykodynamiskt perspektiv har man betonat betydelsen av förluster vid 

depression. Det gäller både förluster av andra och ens eget själv (McWilliams, 1994). 

Förlust av självkänslan har ansetts vara det som skiljer depressionen från det 

närliggande tillståndet sorgen, då det i sorgen enbart rör sig om en förlust i yttervärlden. 

Till exempel beskriver psykoanalytikern Johan Beck-Friis (2005) depression som ett 

uttryck för förlorad självaktning och självkänsla. Han menar också att eftersom 

självkänslan uppstår i ett gensvar från omgivningen, så är det ur den uteblivna 

bekräftelsen från andra som självet riskerar att gå förlorat. Det är en förlust som bland 

annat kan visa sig som en nedvärdering och förakt för ens eget jag, som en hopplöshet 

och en uppgivenhet inför ens möjligheter att åstadkomma någon förändring eller som en 

likgiltighet för ens eget värde och ens egen person. John Bowlby menar att det som 

depressiva personer ofta känner sig hjälplösa inför handlar om förmågan att skapa och 

bibehålla tillgivna och kärleksfulla relationer (Bowlby, 1980, refererat i Jack, 1991). Att 

depression alltid har att göra med upplevelser av isolering, tillbakadragande och bristen 

på kontakt beskrivs dessutom i en sociologisk studie av Karp (1996). 

 

Generellt verkar det finnas en mängd olika riskfaktorer för att utveckla depression där 

genetisk och biologisk sårbarhet samspelar med psykologiska och psykosociala 

stressfaktorer (SBU, 2004). På frågan varför fler kvinnor än män blir deprimerade finns 

heller inga entydiga svar och ofta anges en kombination av biologiska, sociokulturella 

och psykologiska förklaringar (Murakumi, 2002).  

 

Biologiska förklaringar 

Biologiska förklaringar till könsskillnader i depressionsförekomst berör bland annat 

olikheter mellan män och kvinnor beträffande hormonsammansättning samt produktion 

av hjärnans signalsubstanser. Oftast nämns den hormonella hypotesen och det man 

framförallt forskat på är östrogen och progesteron (Wasserman, 1998). Att 

könsskillnader i depressionsförekomst inte visar sig förrän i puberteten, när flickor 

genomgår signifikanta hormonförändringar i sin utveckling, har tagits som stöd för att 

hormoner verkligen spelar en viktig roll (Murakumi, 2002). Det premenstruella 

syndromet och postpartumdepression kan uppenbarligen också relateras till förändringar 

i de kvinnliga könshormonernas nivåer (Wasserman, 1998). De vetenskapliga bevisen 

för betydelsen av kvinnors hormoner vid depression är dock tvetydiga. Vilken betydelse 

som signalsubstanser har för att förklara skillnader i depressionsförekomst hos män och 

kvinnor är också oklart.  

 

Det verkar inte heller som om den genetiska faktorn skulle kunna förklara kvinnors 

större sårbarhet genom en direkt mekanism (Piccinelli & Wilkinson, 2000). Att man kan 

ärva en tendens till depressivitet har visserligen bekräftats av flera undersökningar av 

släktmönster, tvillingpar och adopterade personer, men ingen forskning har visat att 

depression orsakas specifikt eller enbart av genetiska faktorer (Addis & Martell, 2004). 

Sammantaget verkar det som om biologiska faktorer kan vara involverade i uppkomsten 

av depressiva sjukdomar, men de räcker inte till för att förklara den stora könsskillnaden 

som existerar (Bebbington, 1998).  
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Sociokulturella förklaringar 

Det är istället vanligt att förklara den ökade sårbarheten hos kvinnor utifrån de sociala 

skillnaderna mellan könen, och de negativa konsekvenser som följer av kvinnors lägre 

status och makt i samhället. Många studier finns som pekar i den riktningen och som 

styrker denna tolkning utifrån kvinnors socialt sett svårare ställning (Beck-Friis, 2005).  

 

Allmänt finns en tydlig överrisk för depression i grupper med låg social position, vilket 

gäller både under tonåren och senare i livet. Det är ett samband som bland annat 

förklaras av att låg social position innebär större påfrestningar och sämre tillgång till 

resurser, till exempel i form av samhälleligt inflytande och ekonomisk makt, att möta 

dessa påfrestningar (Bremberg, 2007). Det gäller inte minst för kvinnor som traditionellt 

sett haft en underordnad position i samhället och som fortfarande bland annat har sämre 

löner än män. Undersökningar har även visat att äktenskapet kan ha negativa effekter på 

kvinnor, vilket kan bero på de genusspecifika roller som följer i det (Piccinelli & 

Wilkinson, 2000). Kvinnor har lättare att hamna i en stressad mellanställning då 

ansvaret för familj, barn och hem kommer i konflikt med den egna yrkeskarriären 

(Beck-Friis, 2005).  

 

Denna ojämlikhet kan bidra till att kvinnor upplever sin könstillhörighet och därmed sig 

själva som mindre värda. Dessutom har det ansetts att den kulturella sexualiseringen 

och nedvärderingen av kvinnor kan skapa inre känslor av lågt självförtroende och 

värdelöshet (Jack, 1991). Det har också framförts att studier sannolikt underskattat 

graden av sexuell diskriminering och dess påverkan på kvinnor, därför att 

diskrimineringen ofta sker kontinuerligt och vanemässigt och många kvinnor inte heller 

är medvetna om den diskriminering de utsätts för dagligen (Belle & Doucet, 2003). 

 

För att förstå varför så många flickor och unga kvinnor blir deprimerade under 

adolescensen har teorin om genusintensifiering ansetts avgörande (Sands, 1998). 

Genusintensifieringen beskrivs som någonting i stort sett alla flickor upplever och som 

anses normalt i de flesta kulturer. Det innebär en period när flickors medvetenhet om sig 

själva som kvinnor ökar, och de lär sig att identifiera sig med samhällets signaler om att 

”göra kön” på rätt sätt. När flickor således söker efter sin identitet upplever de en 

överväldigande press att värdera fysisk skönhet och feminitet över alla andra 

prestationer. Flickor lär sig också att bli alltmer relationsorienterade, undertrycka egna 

önskningar, inte uppvisa ett självsäkert beteende och underordna sig män (Nolen-

Hoeksema, 2006). Straffet för att avvika från samhällets normer är isolering och 

kamraters avvisande. Kamraterna spelar en viktig roll genom att betona och upprätthålla 

de stereotypa könsrollerna och motverka icke-konformitet i den sociala sfären. Men 

identitetsförvirring och depression kan uppstå när trycket från samhälle och kamrater 

blir för stort, och det har påpekats att man inte tillräckligt beaktat denna inverkan på 

unga kvinnor som kämpar med att bevara sin självkänsla.  

 

Andra sociokulturella förklaringar till könsskillnader i depressionsförekomst grundas 

bland annat på antagandet att kvinnor upplever mer negativa livshändelser än män, och 

att de oftare än män blir offer för fysiska och sexuella övergrepp (Murakumi, 2002). Det 

skulle kunna vara så att en traditionellt sett underordnad position medför större 

påfrestningar, men det kan också bero på att män är mindre villiga att erkänna sådana 

händelser. Flera undersökningar har visat att män har en förmåga att tränga bort och 
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därmed glömma svåra livshändelser och lidanden, och det är möjligt att de på så vis 

skyddas från depressioner (Wasserman, 1998).  

 

Flera studier tyder på att kvinnor faktiskt inte råkar ut för mer negativa livshändelser än 

män men att de upplever dem som svårare (Piccinelli & Wilkinson, 2000). Däremot 

visar andra undersökningar på att kvinnor i tonåren och vuxen ålder onekligen är mer 

utsatta för sexuella övergrepp som till exempel våldtäkter, och att puberteten är en 

period när alla former av sexuella övergrepp mot kvinnor ökar väsentligt (Murakumi, 

2002; Nolen-Hoeksema, 2006). Bland annat skriver Bebbington (1998) att sexuella 

övergrepp skulle kunna vara en viktig förklaring till varför fler kvinnor än män blir 

deprimerade. Studier har också visat att sexuella övergrepp ofta leder till depression och 

känslor av hjälplöshet, ilska och skam.  

 

Psykologiska förklaringar 

En återkommande psykologisk förklaring till könsskillnader i depression handlar just 

om att män och kvinnor reagerar olika på påfrestningar och har olika copingstilar. Enligt 

Nolen-Hoeksema (1990, refererat i Murakumi, 2002) är det vanligare att män reagerar 

på bekymmer genom att försöka att inte tänka på dem, medan kvinnor oftare reagerar 

genom att försjunka i grubblerier. Anledningen till detta kan vara 

socialisationsprocessen till olika könsroller. Men eftersom depression kan föregå 

grubblerier är sambandet ännu inte fastlagt, och trauma skulle kunna vara en 

medierande faktor.  

 

Några forskare har också funnit att problematiska relationer till andra har större 

betydelse vid depression hos flickor än hos pojkar (MacPhee & Andrews, 2006). Det 

verkar som om flickor utvecklar en slags känslighet för hur personer runtomkring dem 

mår, och att de mår sämre än pojkar av föräldrars svårigheter och föräldrars skilsmässa. 

Låg självkänsla och negativ kroppsbild är dessutom starkare relaterade till depression 

hos flickor än hos pojkar. Den låga självkänslan har visat sig vara ett särskilt vanligt 

symtom hos nedstämda flickor (Wasserman, 1998). I puberteten minskar många gånger 

flickors självkänsla som är intimt knuten till upplevelsen av kroppen, och snäva 

skönhetsideal som är svåra att efterlikna kan förstärka känslor av otillräcklighet och 

skapa osäkerhet.  

 

Att flickor i större utsträckning grubblar över sina misslyckanden, lättare drabbas av 

känslor av hopplöshet, har en utvecklad känslighet för andras mående och förmåga att i 

högre grad än pojkar minnas negativa livshändelser och smärtsamma upplevelser kan 

tillsammans bidra till deras benägenhet att bli deprimerade (Wasserman, 1998). Flickor 

har förmodligen också lättare än pojkar att verbalt förmedla sina depressiva symtom till 

omgivningen. Det kanske är så att lika många pojkar som flickor är deprimerade men att 

pojkarnas depressioner inte upptäcks lika ofta, eftersom de kan ha svårare att förmedla 

sina symtom eller uttrycker sina besvär på andra sätt. 

 

Kvinnors psykologiska utveckling och relaterande själv 

Förekomsten av depression hos kvinnor har också tagits som ett argument för att det 

inte är att betrakta som en sjukdom, utan snarare en extrem version av den könsroll som 

samhället föreskriver kvinnor (Sands, 1998). Passivitet, låg självkänsla, känslor av 

inkompetens och skuldbeläggande av sig själv har beskrivits som följden av den 
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stereotypa kvinnorollen. Det har i sin tur angetts som kännetecknande kriterier för 

depression. Till exempel skriver Kaplan (1986) att en förståelse av könsskillnader i 

depressionsförekomst kräver att man ser till de kopplingar och överlappningar som 

finns mellan centrala element i depressionen och kvinnors psykologiska utveckling. 

Teorier om att kvinnor har ett relaterande själv byggt kring relationer och ömsesidighet, 

till skillnad från mäns mer autonoma själv byggt kring separation och självständighet, 

har ansetts viktiga i detta avseende.  

 

Någon som har anlagt ett psykoanalytiskt och feministiskt perspektiv på 

könsidentitetsutvecklingen är Nancy Chodorow. I The reproduction of mothering 

(Chodorow, 1978, refererat i Flordh, 2007) skriver Chodorow hur den traditionella 

familjebildningen, som lägger ansvaret för den tidiga omvårdnaden av barnen på 

modern, leder till asymmetriska relationsförmågor hos flickor och pojkar. Flickan får 

växa upp i mer ostörd närhet till modern och utvecklar sin identitet kring att vara lik 

och leva i närhet med en annan. Pojken förväntas däremot vara annorlunda än modern 

och utvecklar sin identitet kring separation och att vara olik. Det gör att pojken och 

mannen framförallt kommer att söka bekräftelse på sin identitet genom sina prestationer 

i yttervärlden, medan flickan och kvinnan kommer att söka bekräftelse genom ett nära 

och intimt relaterande. Enligt Carol Gilligan växer också kvinnor upp med en moral 

som betonar att bry sig om andra medan män mer skapar en moral utifrån makt, 

kontroll och abstrakta rättviseprinciper (Crawford, Cohen, Midlarsky & Brook, 2001; 

Flordh, 2007). Det innebär att kvinnor anpassar sig mer till andra runtomkring dem och 

känner ett ansvar för att möta deras behov. 

 

Kontakten med andra kan då sägas erbjuda en primär kontext för kvinnors handlande 

och växande, och vad som är viktigt är deras upplevelser av att vara aktivt engagerade i 

denna process (Kaplan, 1986). Deltagande i alltmer utvecklade relationer leder gradvis 

till ett differentierat själv som sammanfaller med växandet av relationella förmågor.  

Men när det sker ett avbrott i de sociala banden kan förlusten leda till depression, och 

förlusten innebär inte bara en förlust av den andre. Eftersom kvinnor bygger upp sitt 

själv genom att ta en aktiv del i relationer med andra, så kommer förlusten av en annan 

framförallt att upplevas som en förlust av det egna självet. Det innebär med andra ord 

förlust av bekräftelse av det relationella självet och möjligheten att bidra till den 

relationella processen, vilket alltså skulle kunna förklara kvinnors större sårbarhet för 

depressioner. Att kvinnor har en benägenhet att ta på sig ansvaret och känna skuld över 

misslyckanden i relationer kan även få dem att tvivla på sitt relationella värde enligt 

Kaplan (1986), och eftersom detta utgör en så viktig del av det egna självet kan det leda 

till dålig självkänsla. Förutom upplevelser av förlust och låg självkänsla har andra 

aspekter i samband med depression – hämmandet av ilska och aggression och 

hämmandet av egna strävanden och självhävdelse – förklarats utifrån kvinnors 

relaterande själv. Hämmandet av självhävdelse och egna strävanden har då beskrivits 

som ett sätt att bevara relationella band, liksom kvinnor håller tillbaka sin ilska för att 

inte förstöra relationer till andra. 

 

Dessutom har det föreslagits att könsskillnader i intoning och anpassning till andra kan 

leda till att kvinnor blir mer medvetna om stressfulla livshändelser som påverkar 

närstående, och att kvinnor upplever sådana händelser som svårare och mer oroande än 

män. Studier har således funnit ett större samband mellan negativa livshändelser som 
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drabbar närstående och depressiva symtom hos kvinnor än hos män (Crawford et al., 

2001). 

 

Det relaterande självet och dess samband med depression kan också ses utifrån ett 

samhälleligt maktperspektiv, där kvinnor i enlighet med en traditionell genusroll haft 

sämre möjligheter och lägre status. Flickor och kvinnor har därmed i många 

sammanhang blivit tilldelade den underordnades position. Att vara underordnad är per 

definition att vara beroende av någon annan, vilket kanske med nödvändighet lett till att 

kvinnor svarat på andras behov framför egna samt fått sitt självvärde definierat av 

andra. Enligt Jack (1991) saknas i de flesta redogörelser för depression de 

komplikationer som kan uppstå vid närhet i ojämlika förhållanden, trots att kvinnors 

upplevelser av relationer genomsyras av frågor om dominans och underordning. 

Samma författare menar också att känslor av hopplöshet och hjälplöshet hos många 

deprimerade kvinnor har sin grund i förtvivlan över begränsade möjligheter att lyfta 

fram egna initiativ och behov i relationer.  

 

Sammantaget är det flera som kommit till slutsatsen att kvinnors sårbarhet för 

depression har att göra med vad som händer med dem i relationer. Dock finns 

motsägande statistik som pekar på att separerade män mår sämst och ensamlevande 

kvinnor mår bäst (Rydén, 2005). Det har förklarats med att kvinnor i större utsträckning 

än män gör avkall på och förlorar sitt själv i relationer till män, medan män är 

känsligare för ”faktiska” separationer. Kvinnor har också oftare än män ett stödjande 

socialt nätverk att falla tillbaka på, medan män blir mer ensamma när relationen med en 

partner tar slut.  

 

Mäns maskerade depression 

En paradox är att dubbelt så många kvinnor diagnostiseras med depression, medan två 

tredjedelar av alla självmord begås av män vilket ofta anses vara följden av en 

depression (Kirsebom & Sjöstrand, 2007). Det har därmed ifrågasatts att kvinnor skulle 

drabbas oftare av depression och forskning finns som tyder på att skalorna för att mäta 

depression är sämre på att diagnostisera män. Många menar istället att mäns 

depressioner tar sig en mer maskerad form och döljs av alkohol, aggressivitet och 

våldsamhet. Ilska är dessutom en av få känslor som är kulturellt sanktionerade för män, 

vilket kan vara ett sätt att omvandla och uttrycka mer sårbara känslor (Kilmartin, 2005). 

 

Depression som vanligen förknippas med trötthet, passivitet och lågt självförtroendet är 

symtom som inte heller stämmer med den dominerande bilden av manlighet i samhället. 

Det kan bidra till att män är obenägna att tala om sin nedstämdhet och förnekar sin 

depression (Wasserman, 1998). Att söka hjälp kan ses som motsatsen till att vara stark 

och ha kontroll, och därmed som ett nederlag, i den traditionella mansrollen (Flordh, 

2007). Kvinnor däremot tillåts känna oro, ängslan och ångest. Medan män i större 

utsträckning agerar eller avvärjer problemen är kvinnor mer benägna att tala om sina 

svårigheter. Eftersom kvinnlighet konstrueras med ett språk rikt på känslor finns också 

risken att kvinnors symtom i alltför hög grad tolkas som psykiatriska. Det går istället att 

förstå starkt uttryckta känslor som en följd av socialisering till en underordnad roll. I en 

underordnad roll är det osäkert om det går att påverka omgivningen och då kan det 

krävas starkare uttryck för att göra den egna rösten hörd (Simon, 2004, refererat i 

Bremberg, 2007). 
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I boken Menn i forandring (1991) skriver Anstorp att kvinnor som söker terapi ofta 

upplever sig som totalt hjälplösa eller känner att de har fastnat i en ond cirkel av 

passivitet. De män som söker terapi gör det däremot oftast utifrån en känsla av eller 

rädsla för att tappa kontrollen, till exempel genom att bli aggressiva och utagerande eller 

genom att bryta ihop känslomässigt. Terapin med dessa män går då ofta ut på att ge 

utrymme och tillåtelse för mannen att känna sig passiv, osäker, handlingsförlamad och 

förvirrad. Det vill säga att erbjuda mannen tillfälle att närma sig de känslor som 

vanligtvis upplevs som oförenliga med mansrollen. Det terapeutiska arbetet med 

kvinnor går istället ut på att få dem att se att de ofta odlat sin hjälplöshet som en strategi 

de tillämpat eller använt i sina liv, vilket ligger i linje med traditionella förväntningar på 

kvinnorollen att vara passiv och hjälplös.  

 

Det verkar således som om det finns könsspecifika förhållningssätt där kvinnor lättare 

får och tar rollen som sjuk, svag och hjälpbehövande och män rollen som stark, aktiv 

och självtillräcklig (Flordh, 2007). Sjukdomstillstånd som bygger på ett subjektivt 

lidande är genomgående vanligare hos kvinnor och tillstånd som diagnostiseras via 

beteendet som våldsamt, okoncentrerat och utagerande är vanligare hos män.  

 

Deprimerade och hjälpsökande unga vuxna 

Att gå från att vara tonåring till att bli vuxen har också visat sig vara en period med hög 

risk för depression (Eberhart & Hammen, 2006). Sedan flera år tillbaka har allt fler unga 

människor i åldrarna 18 till 25 sökt hjälp på psykiatriska mottagningar. De flesta av dem 

är kvinnor och en stor andel lider av depression. Av de ungdomar och unga vuxna som 

söker hjälp på Psykoterapiinstitutet, Ericastiftelsen och Stadsmissionen i Stockholm är 

ungefär 70 procent kvinnor (Jeanneau & Winzer, 2007; Keller, 2008; YAPP, 2007). 

Även till barn- och ungdomspsykiatrin kommer från tonåren och uppåt fler unga 

kvinnor än unga män och den vanligaste diagnosen är förstämningssyndrom 

(depression).  

 

Gruppen unga vuxna vars psykiska ohälsa ökat har således blivit märkbar på ett annat 

sätt än tidigare, vilket har mynnat ut i den nya åldersbenämningen. Då livsstadiet är ett 

relativt nydefinierat begrepp behövs fortfarande mer kunskap om vad det innebär, inte 

minst för att kunna utveckla och anpassa behandlingsmetoder till de speciella 

påfrestningar som åldersgruppen upplever. Till exempel beskrivs i Bergin and 

Garfield´s handbook of psychotherapy and behavior change (2004) effekter av 

psykoterapi med barn, ungdomar och vuxna men inget särskilt anges om unga vuxna. 

En förändring i intresset och forskningen om unga vuxna har dock skett på senare år. 

Till exempel gjordes nyligen en studie av psykodynamisk psykoterapi med ungdomar 

och unga vuxna på Ericastiftelsen (Jeanneau & Winzer, 2007). Även där var den 

vanligaste diagnosen hos de hjälpsökande förstämningssyndrom som oftast förekom hos 

kvinnorna, och kvinnorna hade för övrigt skattat fler och mer omfattande symtom 

(Symptom Checklist-90) än männen. Terapeuterna gjorde dessutom en uppskattning av 

vilka psykosociala påfrestningar som präglat deras patienter, vilket visade att 

relationsproblem inom familjen var allra vanligast. Andra viktiga påfrestningar var 

somatiska sjukdomar och psykiska störningar inom familjen samt dödsfall i 

familjekretsen. Missbruk i familjen utgjorde också en påfrestning för flera patienter, 

liksom misshandel inom familjen och av patienten som litet barn. För andra fanns 

faktorer som upprepade flyttningar och att ha varit skild från sina föräldrar med i bilden.  
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Flera undersökningar har visat att hjälpsökande unga vuxna upplever mer påfrestningar 

i relation till sina föräldrar än andra i samma ålder, och att de i högre grad upplever 

relationen till föräldrarna och uppväxtförhållanden som en bakgrund till att de fått 

problem. Det kan jämföras med Gunnel Jacobssons (2005) studie av unga vuxna i 

allmänhet, och i den meningen icke hjälpsökande individer. I denna grupp framträdde 

framförallt två teman bland upplevda påfrestningar och det ena handlade om nära 

relationer, vilket innefattade såväl vänner och partners i lika stor utsträckning som 

föräldrar. Det andra temat var viktiga val såsom studier och arbete och vilken inverkan 

som valen har på den egna identiteten. Som bakgrund till påfrestningar beskrevs i första 

hand egna tillkortakommanden eller olika omständigheter som till exempel olyckor och 

sjukdomar.  

 

Perioden som ung vuxen har beskrivits som en andra separation från föräldrarna, när 

man ofta lämnar eller planerar att flytta från föräldrahemmet. Eftersom åldersperioden 

för med sig en förväntad frigörelse från familjen kan ett skäl för att söka psykoterapi 

vara att den unge känner sig fast i förhållandet till föräldrarna (Jacobsson, 2005). 

Problematiska familjerelationer och otrygga anknytningsmönster föregick också 

depression hos unga kvinnor under en tvåårsperiod i en studie av Eberhart och Hammen 

(2006). Flera interpersonella faktorer kunde predicera depressiva symtom under en 

period av sex månader, vilka bland annat inkluderade dåliga kamrat- och 

familjerelationer och svårigheter att vara nära andra.  

 

Det har dessutom beskrivits som en svårighet i processen mellan att vara barn och 

vuxen att låta någon komma för nära samtidigt som avståndet inte får bli för stort, och 

enligt Erikson handlar utvecklingskrisen i de tidiga vuxenåren om intimitet och 

isolering (Jacobsson, 2005). En annan undersökning visade att subjektiva upplevelser av 

depression hos unga vuxna, varav majoriteten var kvinnor, framförallt beskrevs som ett 

relationellt fenomen som bland annat inkluderade känslor av ensamhet och att vara 

avskild från andra (Granek, 2006).  

 

Sammanfattningsvis saknas fortfarande mycket forskning och kunskap om unga vuxna, 

trots att det är en åldersgrupp vars psykiska ohälsa ökat. De unga vuxnas upplevelser 

har inte tillräckligt beaktats i psykoterapiforskning, vilket är nödvändigt för att kunna 

utveckla och anpassa väl lämpade behandlingsmetoder. Det gäller inte minst 

deprimerade unga vuxna, de flesta kvinnor, som utgör en stor andel av de hjälpsökande. 

Därför är det av största vikt och intresse att lyfta fram och belysa deras egna perspektiv. 

Det har också framförts att det behövs mer kvalitativa studier om depression, och att 

man inte tillräckligt betonat de subjektiva aspekterna av tillståndet (Granek, 2006). 

  

Syfte 

Syftet med denna studie är därför att hos unga vuxna med depression undersöka deras 

subjektiva upplevelser av sina problem och föreställningar om bakgrunden till sina 

problem, dels före och dels efter psykodynamisk psykoterapi. Frågeställningarna är: 

 

- Hur beskriver de unga vuxna sina problem före och efter psykoterapi? 

- Hur beskriver de unga vuxna bakgrunden till sina problem före och efter 

psykoterapi? 
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- Vilka skillnader finns i beskrivningar av problem och bakgrund till problem vid 

en jämförelse före och efter psykoterapi? 

 

Under arbetets gång har det också visat sig relevant att beskriva och försöka förstå 

resultaten ur ett genusperspektiv. 

 

 

Metod 

 

Analysen av intervjumaterialet har skett utifrån en kvalitativ induktiv metod, och 

genomförts med hjälp av meningskategoriseringar av problemformuleringar och 

föreställningar om bakgrunden till problem. Det innebär att inga hypoteser prövats utan 

att kategorier vuxit fram och skapats ur intervjudeltagarnas egna beskrivningar. 

Existerande teorier och tidigare forskning har inte använts i analysen, och inhämtning 

av litteratur skedde efter att analysen avslutats. 

 

I enlighet med en fenomenologisk ansats har det viktiga varit att beskriva snarare än att 

förklara eller analysera (Kvale, 1997). Ambitionen har varit att genomföra analysen så 

förutsättningslöst som möjligt, och förhålla sig nära deltagarnas egna perspektiv och 

upplevelser. Det betyder inte en absolut frånvaro av den egna förförståelsen, som är svår 

att lösgöra sig ifrån, utan snarare att försöka medvetandegöra och kritiskt analysera den 

under arbetets gång. Förförståelsen kan sägas innebära allt som man tror och vet om 

ämnet före undersökningen och innefattar teoretisk kunskap, egna erfarenheter, 

förutfattade meningar, språkkunskaper osv (Langemar, 2007). Exempelvis handlar det 

om hur mina kunskaper och erfarenheter från psykologutbildningen samt mitt intresse 

för genusfrågor har kunnat påverka analys och resultat. Andra karaktäristika som ålder, 

kön och etnicitet har också betydelse, där jag i flera avseenden liknat deltagarna i 

undersökningen. Förförståelsen har med andra ord säkerligen haft inverkan, men 

ambitionen har hela tiden varit att lyfta fram intervjudeltagarnas egna perspektiv. 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningen utgår från deltagare i YAPP som vid inklusion till behandlingsstudien 

uppfyllde någon form av depressionsdiagnos enligt DSM IV. Av 87 deltagare fick 23 

diagnosen depression. Då behandlingsrutiner på Psykoterapiinstitutet inte omfattar 

diagnostisering av patienter inför psykoterapi så gjordes detta i efterhand med 

utgångspunkt i intervjuer, frågeformulär och kliniska data som samlats in före terapin. 

Vid bedömning av lämplighet för psykoterapi togs istället hänsyn till motivation och 

förmåga att klara av att genomföra en långtidspsykoterapi. Diagnoser för denna 

patientgrupp har även ställts efter avslutad terapi. 

 

Av de tjugotre patienter som fick diagnosen depression ingår sexton i denna studie. Sju 

patienter föll alltså bort av olika anledningar. Två började aldrig terapin, fyra personer 

föll bort från datainsamling vid avslutad terapi och en person var under arton år och 

gick i en annan behandlingsform. Av de sexton undersökningsdeltagarna 

diagnostiserades tio med egentlig depression (enstaka eller recidiverande), tre uppfyllde 

kriterier för dystymi, en hade oklar diagnos av egentlig depression eller dystymi och två 

uppfyllde kriterier för ospecifik depression. Patientgruppen som består av tretton 

kvinnor och tre män var vid terapins början mellan 18 och 25 år. Vid denna tidpunkt 
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studerade sju personer, tre personer både studerade och arbetade, fem personer arbetade 

och en person hade ingen sysselsättning. Åtta personer bodde själva och en person med 

en vän, fem personer med en partner och två personer med föräldrar. En person var född 

utomlands och hos tre personer kom ena eller båda föräldrarna från ett annat land. 

Fjorton personer hade föräldrar med eftergymnasial utbildning. Ingen av patienterna 

hade barn. Innan terapins början hade nio av deltagarna haft regelbunden psykiatrisk 

kontakt, två hade haft enstaka kontakt med psykiatrin och fem hade inte haft någon 

tidigare psykiatrisk kontakt alls.    

 

Behandling 

Behandlingarna genomfördes inom ramen för den ordinarie kliniska verksamheten på 

Psykoterapiinstitutet. Sju av deltagarna erbjöds och deltog i gruppterapi, och nio av 

deltagarna gick i individualpsykoterapi. Behandlingarna var inte manualiserade. 

Terapeuterna arbetade självständigt men inom en psykoanalytisk referensram, 

huvudsakligen med betoning på objektrelationsteori. Behandlingstid och terapifrekvens 

varierade och anpassades efter patienternas behov. Den genomsnittliga terapilängden för 

de unga vuxna i individualterapi var två år och tre månader, och samtalsfrekvensen var 

en eller två gånger per vecka. En patient bytte terapeut under terapins gång. 

Gruppterapierna omfattade fem grupper vilka också inkluderade andra patienter än dem 

som fått diagnosen depression. Av dessa var fyra grupper stängda och tidsbegränsade 

(ett eller ett och ett halvt år), och en grupp var halvöppen och utan tidsbegränsning. Den 

genomsnittliga terapilängden för de sju unga vuxna i gruppterapi var ett år och fem 

månader, med en frekvens av en gång i veckan och en och en halv timme per gång. 

 

Det var totalt tretton psykoterapeuter varav nio individualterapeuter (sex kvinnor och tre 

män) och fyra gruppterapeuter (två kvinnor och två män). Tre gruppterapigrupper hade 

vardera två terapeuter (en man och en kvinna), och de andra två grupperna hade vardera 

en terapeut (en man och en kvinna i respektive grupp). Terapeuternas professionella 

bakgrund varierade varav en var läkare, åtta psykologer och fyra socionomer. Av dessa 

var sex psykoanalytiker och sju legitimerade psykoterapeuter. Majoriteten hade 

mångårig erfarenhet av arbete med psykoterapi.   

 

Datainsamling och initial databearbetning 

Undersökningsmaterialet utgjordes av utskrifter från intervjuer genomförda med de 

sexton deltagarna före och efter psykoterapi. Intervjuerna gjordes med hjälp av PTI, 

Privata Teorier Intervju (Ginner, Werbart, Levander & Sahlberg, 2001), som är en 

semistrukturerad djupintervju. PTI fokuserar på hur undersökningsdeltagarna ser på sina 

problem, hur de tror att problemen uppstått och hur de tror att de ska kunna bli hjälpta 

med sina problem. Efter avslutad psykoterapi efterfrågades också positiva och negativa 

förändringar, det vill säga vad deltagarna tyckte var annorlunda och vad som var 

oförändrat när det gällde deras svårigheter. Intervjun gjordes av en annan psykoterapeut 

än den som senare kom att behandla patienten. Alla intervjuare var erfarna psykologer 

och psykoterapeuter tränade i intervjuformen, och de var bland annat instruerade att låta 

intervjudeltagaren tala så fritt som möjligt utan att göra tolkningar. Intervjuerna pågick i 

cirka 45-60 minuter och spelades in på band, och har därefter transkriberats på 

Psykoterapiinstitutet. YAPP-projektet hade etiskt tillstånd som även omfattade den här 

aktuella undersökningen. 
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Analys av data 

Det analysarbete jag utfört har skett med utgångspunkt i det transkriberade 

intervjumaterialet. I ett första steg gjordes en genomgång av intervjuerna och alla 

meningsbärande citat plockades ut. I ett senare skede har citat från båda 

intervjutillfällena som beskriver liknande problem respektive föreställningar om 

bakgrund till problem grupperats samman. Citaten kunde i flera fall vara mångtydiga 

och det blev nödvändigt att bestämma sig för var tyngdpunkten låg i varje uttalande. 

Omsorteringar av citat och kategorier gjordes i flera led innan kategorierna fick sin 

slutgiltiga form och benämning. När detta var gjort beräknades hur många 

intervjudeltagare som hörde till varje kategori dels före och dels efter psykoterapi. Olika 

övergripande tematiska grupper kunde urskiljas och kategorierna sorterades in under 

dessa. Under uppsatsarbetets gång, i takt med att ett genusperspektiv blev allt mer 

relevant, kom jag också att göra en uppdelning mellan de kvinnliga och manliga 

intervjudeltagarnas problem- och bakgrundsbeskrivningar.  

 

För att säkerställa tillförlitligheten fick en extern granskare, en manlig psykolog, 

tillgång till alla citat för att sortera in dessa under den kategori som ansågs passa bäst. 

Interbedömarreliabiliteten som kontrollerades enligt Cohens kappa var 0,90 för 

problemkategoriseringar och 0,91 för bakgrundskategoriseringar, vilket indikerar en 

mycket god samstämmighet. Avvikande uppfattningar diskuterades och vissa ändringar 

gjordes till konsensus erhölls. Svåra avvägningar har även diskuterats med handledaren. 

 

Utgångspunkten har således varit ett kvalitativt perspektiv men antal personer som hör 

till varje kategori har alltså beräknats. Syftet med två designer är att stärka 

undersökningen och ge en bättre förståelse för helheten (De Poy, 1994). Kvantifieringen 

ger dessutom en möjlighet för läsaren att bedöma hur typiska olika 

problemformuleringar och bakgrundsföreställningar är (Kvale, 1997). Antal individer 

som anges för olika kategorier är dock inte avsedda att betraktas i en absolut mening, 

utan kan snarast ses som ett försök att urskilja och visa på olika tendenser i 

intervjumaterialet.  

 

 

Resultat  

 

Resultaten från analysen visar att de unga vuxna beskriver många olika problem och 

bakomliggande faktorer som bidragit till problemens uppkomst. Det gäller inte bara för 

intervjudeltagarna som grupp utan även på individnivå. De flesta tar upp en mängd 

problem och flera tänkbara bakgrunder, varav vissa framstår som mer centrala och 

andra mer perifera.  

 

Upplevelser av problem och föreställningar om problemens bakgrund berör generella 

teman som handlar om egna tankar och känslor, eget beteende och relationer till andra. 

Till dessa generella teman hör många olika kategorier. Sammanlagt gav analysen 27 

problemkategorier och 23 bakgrundskategorier vilka redovisas i tabell 1 och 2. Under 

varje tema i tabellerna anges först de kategorier som minskat efter terapi, sedan de 

kategorier som beskrivs av lika många före som efter terapi och till sist de kategorier 

som ökat efter terapi. Vidare följer en närmare redogörelse med betoning på 

intervjudeltagarnas egna beskrivningar före och efter psykoterapi, och fokus ligger på 



 

 

 

14 

 

några utav de övergripande kategorier och tendenser som växt fram ur 

intervjumaterialet. Resultaten illustreras med citat och talspråket är något korrigerat 

men utan att meningsinnehållet ändrats. För att underlätta en senare genusdiskussion 

anges också om citatet ifråga kommer från en man eller en kvinna. 

 

 
Tabell 1. Problemkategorier och antal kvinnor och män som finns representerade i varje kategori före och 

efter psykoterapi.   

_____________________________________________________________________________________ 

 

                    Före terapi       Efter terapi 

                                                                                   

                                                                                    Antal      Antal                         Antal      Antal 

                kvinnor     män  kvinnor      män 

_____________________________________________________________________________________

  

Egna känslor och tankar 
Deprimerad, nedstämd och ledsen 10 2                       6  

Dålig självkänsla och dåligt självförtroende 10 1   6  2  

Meningslöshet och hopplöshet 5 1  1  

Sårbar 4   2 

Ångest och oro 4   2  

Problem med aggressioner 2  1    

Stänga bort och stänga inne 3    

Stress 3    

Stannat upp i livet 3    

 

Tvångstankar   1  

Avundsjuka och svartsjuka  1  1  
Existentiella frågor 1  2  

Skuld och skam 1  3  

Negativa tankar 1  2  1  

Rädsla och inte våga 2  5  1  

 

Eget beteende 

Orkeslös och passiv 6  1  1  

Problem med koncentration och sömn 1  1   

 

Svårt att sätta gränser 1  2  

Ätstörningar 2  3 

 

Relationer till andra 

Isolera sig och dra sig undan 4  1  2  2 

Problem med närhet  4  1  2  

Ensam och utanför 2  1    1 

Förluster och separationer 3   

 

Relationer till familj 3  3  

Relationer till män 3  3  

 

Övriga problem i relationer 6  1  6 2  

 

Övrigt 

Inga problem  1  

_____________________________________________________________________________________ 
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Tabell 2. Bakgrundskategorier och antal kvinnor och män som finns representerade i varje kategori före 

och efter psykoterapi. 

_____________________________________________________________________________________ 

                                 

                     Före terapi       Efter terapi 

                                                                                   

                                                                                    Antal      Antal                         Antal      Antal 

                kvinnor     män  kvinnor      män 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Egna känslor, tankar och beteenden 

Dålig självkänsla och dåligt självförtroende 4   2  
Att vara duktig  3       2   

Skuld och skam 1  1  1  

Negativa tankar 2   1  

Kropp och ätstörningar 2   1  

Söka bekräftelse och uppmärksamhet 2   1  

 

Att ha kontroll 1   1  

 

Rikta problem inåt 1   1 1  

Blyg  1   1 1 

Inte vilja misslyckas 1    3 
Stänga bort och stänga inne 2    3 

    

Relationer till andra 

Relationer till män 6   3  

Förluster och separationer 3  2  3  

Föräldrars fysiska och psykiska sjukdomar 5   1  

Ensam och utanför 2  2   2  

Mobbad  1  2  1  1  

Svårt lita på andra 2  1  1 

Övriga relationer 4  1  2  1  

 

Sexuella övergrepp 2   2  
Föräldrars krav och förväntningar 3   3  

 

Syskon 2   3  

Familjemönster och uppväxt 8  1  9  2 

 

Övrigt 

Vet inte  2  2  2  1  

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Problembeskrivningar före psykoterapi 

Flertalet unga vuxna anger inte förvånande att de är deprimerade, nedstämda och ledsna 

före terapi. Medan några blivit deprimerade för första gången har problemen hos andra 

funnits under lång tid. En intervjudeltagare anger att hon alltid har känt sig ledsen över 

någonting, och hos en annan uppstod depressionerna i tonåren. Det är flera som mår 

dåligt i perioder, varav några tar upp att det blir värre för varje gång. Vilka aspekter som 

lyfts fram i beskrivningarna kan också skilja sig åt som hos två av intervjudeltagarna 

nedan.  
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Kvinna:  

Det som är problemet är att jag får perioder då jag blir jätteledsen och inte 

orkar med någonting och jag bryter ihop på jobbet och jag gråter…  

 

Man: 

…jag har blivit deprimerad helt enkelt. Det är framför allt, tror jag, de fysiska 

symtomen som var de mest påfrestande, sömnlöshet och sådant… 

 

Att vara nedstämd och ledsen hör ofta ihop med beskrivningar av förlorad ork och 

känslor av meningslöshet. Det är vanligt att inte ta sig för att göra saker, liksom att ha 

tappat gnistan och lusten för sådant man annars tycker om. Som en av kvinnorna 

uttrycker påverkar det bilden av både andra och henne själv. 

 

Kvinna: 

…jag tycker att allt, precis allt känns meningslöst. Inte bara mitt liv, utan allas 

liv känns meningslöst, hela världen känns dålig. Att jag känner mig dålig, 

otillräcklig, det spelar ingen roll vad jag gör, så kommer det ändå aldrig att 

räcka till någonting.  

 

Några av de kvinnliga intervjudeltagarna tar också upp att de plågas av ångest och oro, 

och vissa beskriver sig som överkänsliga, sårbara eller sköra.  

 

Kvinna: 

Jag känner mig jättefånig och jätteskör för att jag reagerar så starkt på allting 

så det är det som jag tror att jag inte kan hantera, vanliga situationer. Därför 

blir det så mycket jobbigare allting som händer. 

 

Dålig självkänsla och dåligt självförtroende hör till de vanligaste problemen som 

beskrivs hos intervjudeltagarna. Upplevelser av att inte duga och räcka till på olika sätt 

är gemensamt för många. Ett par tar upp att de känner sig ointelligenta. Ytterligare 

några menar att det är viktigt att vara duktig och göra andra nöjda, och de är osäkra på 

vad de själva egentligen känner och vill. Andra har svårt att vara sig själva och visar 

upp en fasad utåt. Att inte vara värd andras kärlek eller acceptans tas också upp. 

 

Kvinna: 

Det handlar ganska mycket om självförakt, att jag inte är värd att älskas, att 

jag är ful, att jag är tjock, att jag är rädd.  

 

Kvinna: 

Jag har inget självförtroende, jag kan inte studera längre. Jag vet inte vad jag 

vill, jag vill ingenting.  

 

Många menar dessutom att problem som nedstämdhet och låg självkänsla påverkar dem 

i kontakter med andra. Till exempel genom att de inte träffar vänner som förut eller har 

svårt att vara bland människor, vilket en av intervjudeltagarna beskriver nedan. 
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 Kvinna: 

…att jag mer och mer känner att jag isolerar mig från folk som jag tycker om 

egentligen, men det är för jobbigt att träffa folk. Så på det sättet känns det som 

att det finns ingenting att kämpa för så att jag drar mig tillbaks på något sätt.  

 

Att isolera sig och dra sig undan samt ha svårt med närhet är framträdande 

relationsproblem i intervjudeltagarnas beskrivningar. Precis som en av kvinnorna 

uttrycker finns hos flera både en längtan och rädsla att komma någon nära. 

 

 Kvinna: 

 …och sedan är det också hur det är med relationer och med andra människor, 

speciellt med män, att jag är så rädd för att någon ska komma för nära. Inte 

för att jag har någonting att dölja men för att det blir så himla konkret och 

verkligt och då vill inte jag vara med längre, men om man inte kan låta någon 

komma nära då är det inte heller något liv tycker jag för då blir allt bara på 

ytan. Så vill inte jag heller ha det.  

 

Problem med närhet och avstånd visar sig som ovan i kvinnornas förhållanden till män, 

och tangerar även svårigheter som tas upp i relation till familjen. Problem i 

familjerelationer handlar oftast antingen om ett för stort beroende till föräldrarna eller 

om saknaden av en närmare kontakt.  

 

Kvinna: 

…jag tänker att det gör ju inte att vi får en vuxnare relation och det är väl det 

jag vill ha, framförallt med min mamma så att jag inte ska vara en liten flicka 

som hon tar hand om längre. 

 

Kvinna: 

…jag har ingen kontakt med dem och jag har väl egentligen inte haft någon 

vidare bra kontakt med dem. Jag har aldrig kunnat prata med dem. Jag har 

aldrig kunnat få något känslomässigt stöd eller fysisk kontakt.  

 

Några av de kvinnliga intervjudeltagarna tar även upp problem i samband med 

separationer och förluster av föräldrar, släktingar och vänner. Liksom en kvinna 

illustrerar finns hos flera tankar om hur olika problem kan hänga samman med varandra. 

 

Kvinna: 

Ett problem är att min pappa dog, att jag kan bli väldigt ledsen över det. Och 

sedan det här andra problemet att jag inte riktigt vet vem jag är. Det kanske 

hör ihop…  

 

Det är ingen av männen som tar upp aktuella svårigheter i samband med familjen, 

partners eller förluster och separationer. Däremot nämner de i mer allmänna ordalag 

problem med närhet, att isolera sig och dra sig undan samt att vara ensam och utanför. 

Två av dem uttrycker detta på följande sätt.   
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Man: 

…jag har svårt att lita på människor, särskilt främmande människor, jag 

försöker alltid vara på avstånd för att inte riskera att bli sårad på något sätt. 

 

Man: 

Jo, det är att jag är väldigt ensam. Inte har några kompisar. Vill ha hjälp då 

att jag ska lära känna folk lättare. 

 

Föreställningar om bakgrund till problem före psykoterapi 

Den vanligaste bakgrunden till problem som tas upp före terapi är relationer till andra, 

och handlar framförallt om familjemönster under uppväxten. Till exempel berättar 

intervjudeltagarna om upplevelser av att ha tagit ett känslomässigt och praktiskt ansvar i 

familjehemmet, en aggressiv och våldsam far, föräldrar som inte ställt upp och brist på 

föräldrars kärlek.  

 

Man: 

På senare tid fick jag faktiskt för mig att en av orsakerna till mina problem det 

är brist på moderlig kärlek, helt enkelt, som gör att det är så svårt för mig. Så 

jag tycker att hon har misslyckats som mamma, att uppfostra mig, ge mig 

trygghet och så vidare som varje människa behöver under sin uppväxt.  

 

Kvinna: 

…just med män kan jag också tro att det har att göra med min pappa, att jag 

älskar ju honom men han har också skrämt mig väldigt mycket (…) omedvetet 

har jag haft med också när jag har träffat män att om någon kommer för nära 

så kan den utnyttja det.  

 

Andra bakomliggande familjefaktorer är föräldrars fysiska och psykiska sjukdomar 

samt föräldrars krav och förväntningar. I det senare fallet är det särskilt fadern som 

avses som hos en av kvinnorna nedan. 

  

  Kvinna: 

Ja, att han ofta har satt ganska hårda gränser och haft ganska höga krav som 

jag har känt att jag inte har kunnat leva upp till eller velat leva upp till. Och 

att jag ofta har känt mig ofri och, jag vet inte riktigt, men han har varit ganska 

sträng.  

 

Modern är å andra sidan den centrala gestalten när det handlar om föräldrars fysiska och 

psykiska sjukdomar. En av intervjudeltagarna härleder sina problem till moderns 

missbruk, samtidigt som dessa erfarenheter aktualiseras i ljuset av en ny kärleksrelation.  

 

Kvinna: 

Men jag tror att det beror på det som har hänt tidigare, och att det har inte 

varit bra när jag var liten för att min mamma var alkoholist. Och då blir man 

van vid att saker och ting inte är bra och nu har jag träffat min pojkvän som är 

jättebra, och då vet man inte hur det ska vara och så blir man knäpp istället. 
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Förluster och separationer i samband med föräldrars och vänners bortgång, föräldrars 

skilsmässa och upprepade flyttar anges också som bakgrund till problemens uppkomst 

av både kvinnor och män. 

  

  Kvinna: 

…både med min pappa och min kompis, de stod mig nära och sedan dog de, 

och då tror jag att det är någonting som ligger sådär att jag inte vill släppa 

någon nära. 

 

Man: 

Sedan också beror det på min uppväxt, tror jag. Att mina föräldrar skildes och 

att jag fick flytta ganska mycket hit och dit och kunde inte skapa en miljö, 

vänner och allt som var fast. Utan det ändrades.  

 

En annan bakomliggande faktor som tas upp av flera kvinnor är relationer till män. Det 

innefattar bland annat pojkvännens otrohet, att ha varit med för många killar och blivit 

utnyttjad. Att ha varit utsatt för sexuella övergrepp inom familjen och i andra relationer 

till män nämns också av några kvinnor. 

  

 Kvinna: 

…det var väl någon slags våldtäkt antar jag fast jag var kär i honom så att jag 

vet inte om man kan kalla det våldtäkt, men det var väl också att jag kände att 

jag trodde för gott om honom. 

 

Bland männen beskriver två av de tre att de varit ensamma och utanför samt blivit 

mobbade som yngre, vilket lett till senare svårigheter i livet.  

 

Man: 

…under min tid i skolan har jag upplevt mycket så där som mobbnings-

slagsmål och sådana saker, jag har varit med om mycket, så det har också 

påverkat mig. 

 

Förutom relationer till andra beskriver många av de kvinnliga intervjudeltagarna egna 

känslor, tankar och beteenden som bakgrund till olika problem. Dålig självkänsla och 

dåligt självförtroende lyfts fram av några.  

 

Kvinna: 

Anledningen till att jag har känt mig så här har väl delvis varit, tror jag, 

besvikelse på mig själv. Jag har nog tyckt att jag har varit otillräcklig och inte 

varit den som jag skulle vilja vara. 

 

Att vara duktig anges också av några intervjudeltagare. Ibland är det den inre pressen 

som avses, men det är inte ovanligt att den sammanfaller med en önskan om att duga 

inför föräldrarna.  

 

Kvinna: 

Det har blivit så för att jag har för höga krav på mig själv fast jag tror inte att 

någon annan i min omgivning har haft lika höga krav på mig som jag har… 



 

 

 

20 

 

Kvinna: 

…förra hösten så hade jag eget företag, heltidsjobb och gick kvällskurser och 

jobbade på jättehårt för att min pappa ska tycka att jag är duktig och mamma 

ska se att jag jobbar…  

 

Det är flera av kvinnorna som i olika sammanhang beskriver att de anpassat sig till 

andra som följande intervjudeltagare illustrerar.  

 

 Kvinna: 

För jag har alltid varit så himla hänsynsfull, inte ta plats, inte göra så, och 

vara snäll och bra för alla, glad och snäll och trevlig och jag tror inte att man 

pallar det i längden.  

 

Att stänga inne eller stänga bort svåra tankar och känslor tas också upp av ett par av 

kvinnorna, varav en beskriver hur det skedde i samband med faderns död.  

 

Kvinna: 

…sedan också så plågades jag nog väldigt mycket av när han dog för att jag 

vägrade prata om det, jag bara slog ifrån mig och vägrade att förstå (…) har 

inte än kunnat prata om honom med de som känner honom, min mamma, min 

syster och så, det har jag jättesvårt för, har alltid vägrat, och där tror jag 

ligger väldigt mycket som jag inte mår så bra av överhuvudtaget… 

 

Flera beskriver också vad som lett till deras depressioner både ur ett kortsiktigt och 

långsiktigt perspektiv. Det vill säga vad som utlöste depressionen samt orsaker längre 

tillbaka i tiden. Till utlösande faktorer hör att känna sig ensam, upplevelser av press och 

relationer till män som en av intervjudeltagarna beskriver nedan. 

 

Kvinna: 

Jag tror att relationer i sig för mig är svårt och jag tror att det är det som 

mycket har utlöst det här eller hur jag mår. För att det var när jag träffade 

min första riktiga pojkvän som allt har börjat utlösas…  

 

Problembeskrivningar efter psykoterapi 

Efter terapi uppger färre att de är deprimerade, nedstämda och ledsna. Dessutom har 

intensiteten i problemen minskat som följande intervjudeltagare illustrerar.  

 

 Kvinna: 

Det är att jag fortfarande, trots att jag har gått i terapi, kan känna mig lite 

nedstämd fast inte alls lika mycket som det var förut, utan det är mycket 

mycket bättre...  

 

En intervjudeltagare beskriver att hon kan få tillbaka ”slängar av depressionssymtom”, 

och en annan har lärt sig mer om när hon börjar må dåligt och vad hon kan göra för att 

förhindra att depressionerna blir värre. Flera beskriver att deras depressiva symtom har 

försvunnit under tiden i psykoterapi. Dessutom beskriver enbart en av 

intervjudeltagarna problem med ingen ork och passivitet, till skillnad från nästan hälften 
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före terapi. Känslor av meningslöshet och hopplöshet verkar också borta hos alla utom 

en.  

  

Flera problem som beskrevs före terapi som till exempel stress, sömn- och 

koncentrationssvårigheter samt förluster och separationer tas inte längre upp efter terapi. 

Däremot uttrycker fortfarande många problem med dålig självkänsla och dåligt 

självförtroende. Att känna sig värdelös, tvivla på sig själv och känna oro att inte leva 

upp till både andras och egna krav är framträdande beskrivningar.     

 

Andra problem som tas upp i liknande utsträckning före och efter terapi handlar om 

ätstörningar, att isolera sig och dra sig undan samt relationer till familj och män. Dock 

har problemen många gånger minskat i styrka. Ibland beskriver intervjudeltagarna att de 

under terapin har fått insikt om svårigheter som de inte ville se tidigare. 

 

 Kvinna: 

…att jag äter för mycket och sedan kräks eller äter för mycket och sedan 

tvättar mig jättemycket. Men allt det här är bättre nu men det var en av de 

anledningarna som jag inte trodde att, eller problem jag inte trodde att jag 

hade när jag sökte hit utan jag trodde att det var relativt normalt… 

 

 Kvinna: 

Just nu så känner jag att jag inte har något stort problem faktiskt. Jag mår bra 

förutom att det väl fortfarande är mina föräldrar som hänger kvar och spökar 

lite, min kontakt med dem är inte så bra nu heller…  

 

Medan flera problem alltså har minskat och avtagit i styrka har andra trätt i förgrunden. 

Framförallt är det flera som beskriver en rädsla inför framtiden att falla tillbaka i gamla 

mönster, och en rädsla för att misslyckas och inte våga företa sig sådant man egentligen 

vill. Rädsla för att misslyckas och inte våga knyter också an till ett dåligt självförtroende 

som följande intervjudeltagare antyder. 

 

  Kvinna: 

…att jag inte riktigt vågar göra det jag kanske skulle vilja eller borde satsa på 

så att säga, att jag får för mig att jag inte kommer att klara av mycket varför 

jag inte ens provar. 

 

Man: 

…rädsla för att väcka andras avundsjuka och min egen aggressivitet, saker 

som jag inte riktigt vet hur jag ska förhålla mig till alltid. Och jag är också 

väldigt rädd för mig själv eller min vilja att starta projekt. Alltså sådant som 

innehåller mycket energi kanske överhuvudtaget, det kan skrämma mig väldigt 

mycket eftersom jag inte vet hur jag ska förhålla mig till mig själv eller till det 

här då.  

 

Föreställningar om bakgrund till problem efter psykoterapi 

Efter terapi handlar den vanligaste föreställningen om problemens bakgrund, precis som 

före terapi, om familjemönster och uppväxten. Ibland är det tydligt hur 

intervjudeltagarna tagit fasta på och utvecklat en ”lös tråd” som nämndes före terapi. 
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Andra gånger beskrivs förändrade perspektiv på uppväxten. Några intervjudeltagare tar 

upp följande omständigheter som påverkat dem. 

 

 Man: 

Det handlar väl till stor del om en situation i min familj när jag var mindre. 

Det var väldigt kallt klimat hemma hos mig och min familj, och vi pratade 

egentligen väldigt lite med varandra och man fick inte riktigt visa och säga det 

man tyckte och kände… 

 

Kvinna: 

Mamma har väl kanske tryckt ner mig lite grann. Och aldrig uppmuntrat mig 

till att bli stark utan snarare tvärtom. Så jag tror att det har mycket med det 

att göra. 

 

Föräldrars krav och förväntningar samt relationer till syskon tas upp i ungefär samma 

utsträckning som före terapi, medan föräldrars fysiska och psykiska sjukdomar bara 

nämns av en intervjudeltagare efter terapi. Att ha stängt inne eller stängt bort svåra 

tankar och känslor, samt ha riktat problemen inåt beskrivs också som bakomliggande 

faktorer av några intervjudeltagare. En av männen beskriver nedan hur han tagit in 

problemen i sig själv, vilket lett till att han dragit sig tillbaka från omgivningen. 

 

Man: 

Det finns inga stora händelser, jag ser det väl mer som att jag har gått in 

väldigt mycket i mig själv och kanske bara känt mig trygg där (…) och tagit in 

alla problem i mig själv och inte riktigt interagerat med omvärlden. 

 

Att inte vilja misslyckas beskrivs som en bakomliggande faktor av några fler efter 

terapi. Andra bakgrundsföreställningar som tas upp men i något minskad omfattning är 

dålig självkänsla och dåligt självförtroende, förluster och separationer, relationer till 

män och att vara duktig. En av intervjudeltagarna beskriver den förändrade synen på sin 

kropp som bidragande till problemens uppkomst.  

 

Kvinna: 

…jag tror att för mig hade kroppen varit så där, ja mer praktisk, som man inte 

tänkte så mycket på, som man använder till att cykla och bygga kojor, och som 

inte var till för något annat eller för någon annan (…) men sedan så var det 

helt plötsligt någonting som skulle bedömas av andra. Det var nog en liten 

chock. 

 

Efter terapi är det fortfarande bara kvinnor som beskriver sexuella övergrepp som en 

bakgrund till problem, medan det enbart är män som anger att de varit ensamma och 

utanför. 
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Diskussion 

 

Syftet med denna studie har varit att hos unga vuxna med depression undersöka deras 

subjektiva upplevelser av sina problem och föreställningar om bakgrunden till sina 

problem före och efter psykodynamisk psykoterapi.  

 

Undersökningen visar sammanfattningsvis att upplevelser av problem och bakgrunden 

till problem hos de unga vuxna spänner över ett spektrum av egna tankar och känslor, 

eget beteende och relationer till andra. Före terapi är det framförallt problem med dålig 

självkänsla och dåligt självförtroende som tas upp, tillsammans med beskrivningar av 

att vara deprimerad, nedstämd och ledsen. Många är orkeslösa och passiva och bär på 

känslor av meningslöshet och hopplöshet. Att isolera sig och dra sig undan från andra 

samt problem med närhet i relationer är vanligt, vilket också visar sig i svårigheter i 

relationer till familj och män hos kvinnorna. Efter terapi har upplevelser av att vara 

deprimerad, nedstämd och ledsen minskat i omfattning och styrka. Beskrivningar av 

meningslöshet, hopplöshet och passivitet finns knappast heller kvar. Däremot anger 

fortfarande många att de har dålig självkänsla och dåligt självförtroende, och andra 

svårigheter som lyfts fram handlar mycket om rädsla inför framtiden och om relationer 

till andra. Familjemönster och uppväxten beskrivs som den vanligaste bakgrunden till 

problem såväl före som efter terapi. Kvinnorna anger också relationer till män och egna 

tankar, känslor och beteenden som exempelvis att vara duktig, medan männen tar upp 

att de blivit mobbade och varit ensamma och utanför.  

 

Således framstår låg självkänsla och relationer till andra, särskilt föräldrarna, som två 

dominerande teman bland problem och bakgrunden till problem. Den mest markanta 

förändringen under tiden i terapi har skett i minskningen av symtom som vanligtvis 

beskrivs vid depression såsom förlorad ork och passivitet, känslor av meningslöshet och 

hopplöshet, nedstämdhet och sömn- och koncentrationssvårigheter. 

 

I den följande diskussionen kommer resultaten att tas upp i förhållande till tidigare 

forskning och teorier, men först diskuteras begränsningar och svagheter som kan ha 

inverkat på studien. 

 

Metoddiskussion 

Min ambition har varit att genomföra analysen så förutsättningslöst som möjligt och 

förhålla mig nära intervjudeltagarnas egna perspektiv och upplevelser. Ändå påverkas 

resultaten alltid i viss mån av forskarens subjektiva tolkningar och förutfattade 

meningar, och det finns en risk att dessa försvagar validiteten. Därför har jag försökt 

medvetandegöra och kritiskt granska min egen förförståelse under arbetets gång, men 

tidigare erfarenheter och kunskaper från psykologprogrammet har sannolikt haft 

inverkan i mitt sätt att tillägna och bearbeta intervjumaterialet. Det gäller inte minst hur 

min förståelse för depression, psykodynamisk psykoterapi och unga vuxna såg ut innan 

analysarbetet påbörjades tillsammans med mitt intresse för genusfrågor. En nackdel 

skulle därmed kunna vara att jag i intervjudeltagarnas beskrivningar alltför mycket 

uppmärksammat och bekräftat existerande och vedertagna teorier. Mångfalden av 

problemformuleringar och bakgrundsföreställningar torde dock tyda på att så inte är 

fallet, men det går som sagt inte att utesluta att förförståelsen till viss del haft 

genomslag i analys och resultat.  



 

 

 

24 

 

Dessutom har karaktäristika som ålder, kön och etnicitet förmodligen haft betydelse där 

jag i flera avseenden liknat deltagarna. Det kan ha skapat en närhet till 

intervjumaterialet som på flera sätt varit en fördel, men också skett på bekostnad av en 

större distans som kunnat möjliggöra andra perspektiv. För att stärka reliabiliteten har 

en extern granskare tagit del av analysförfarandet och när olika uppfattningar funnits har 

dessa diskuterats till samstämmighet uppnåtts. Det utesluter inte att en annan författare 

skulle ha uppfattat andra fenomen i intervjumaterialet och skapat annorlunda kategorier. 

Även individuella tolkningar av språket har troligen påverkat den kvalitativa analysen. I 

och med att jag enbart har tagit del av det skriftliga materialet har jag inte heller kunnat 

använda mig av gester, mimik, tonfall, betoningar och samspel som annars pågår mellan 

intervjuns två parter. Därmed har mycket kommunikation och information gått förlorad 

som kunnat underlätta eller förändra förståelsen av intervjudeltagarnas beskrivningar. 

Läsaren ges dock en möjlighet att själv bedöma giltigheten och relevansen i anförda 

citat, och metod och resultatframställning är formulerade för att ge insyn i hur arbetet 

genomförts. 

 

Angående generaliserbarheten av resultatet har även urvalet av intervjudeltagare 

betydelse. Det finns vissa begränsningar i och med att patientgruppen i flera avseenden 

är homogen, till exempel då alla bodde i Stockholms kommun, flertalet studerade vid 

terapins början, de flesta hade föräldrar med eftergymnasial utbildning och många hade 

haft tidigare psykiatrisk kontakt. Det gör att resultatet möjligtvis kan generaliseras till 

en liknande grupp hjälpsökande unga vuxna, men fler undersökningar behövs för att 

studera unga vuxna från andra geografiska områden och med annan socioekonomisk 

status.  

 

Att majoriteten är kvinnor är i enlighet med statistiken över vilka som söker vård och 

könsskillnader i depressionsförekomst. Men med tanke på fåtalet män går det inte att 

dra några direkta slutsatser av tendenser till genusskillnader som framträtt, fastän det är 

intressant och värdefullt att diskutera och jämföra dessa med tidigare forskning och 

teorier. Det är också viktigt att komma ihåg att skillnader mellan individer inom samma 

kön kan vara större än skillnader mellan könen, då det annars finns en risk att 

genusskillnader generaliseras (Beck-Friis, 2005; Löfmark & Hammarström, 2004). När 

det gäller depression går det dock inte att bortse från överrepresentationen av kvinnor, 

och det framstår som högst viktigt att inkludera och försöka förstå vilken betydelse som 

genus kan ha. 

 

Vilka resultat som varit möjliga att uppnå har också att göra med huruvida 

intervjudeltagarna verkligen kunnat berätta och uttrycka sig fritt under intervjuerna, 

liksom intervjuarens förhållningssätt och följdfrågor har betydelse. Det är tänkbart att 

vissa områden har varit lättare och andra svårare att prata om, och det kan vara 

värdefullt att fundera över vad det är som intervjudeltagarna inte talar om. Det är 

troligen ingen tillfällighet att känslor som skam, skuld, svartsjuka och avundsjuka 

nämns i högre grad efter psykoterapi, då man kan tänka sig att dessa känslor blivit mer 

tillåtna för personerna ifråga genom det psykoterapeutiska arbetet. Samtidigt kan en 

psykodynamisk referensram ha inverkat på intervjudeltagarnas sätt att se på sina 

problem. Att intervjudeltagarna själva har sökt psykodynamisk psykoterapi kan också 

ha påverkat vad de väljer att ta upp eller tror förväntas av dem under intervjuerna. 
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Möjligen är det inte heller alldeles okomplicerat att prata om problem och bakgrunden 

till problem strax efter avslutad psykoterapi. Eftersom avslutningen av psykoterapi för 

med sig en förväntan om att klara sig själv och stå på egna ben, är det möjligt att vissa 

inte vill närma sig och påminnas om svårigheter de haft och kanske fortfarande brottas 

med. För andra kanske problematiken aktualiseras och tillfälligt förvärras under 

avslutningen och separationen från terapeuten. 

 

En annan aspekt att ta i beaktande är hur ökningen av vissa problemformuleringar efter 

terapi kan tolkas som en ökad medvetenhet och acceptans inför egna svårigheter. Till 

exempel nämner flera patienter vid andra intervjutillfället att de under tiden i terapi 

insett problem som egentligen redan fanns när de sökte hjälp. Det belyser i sin tur 

dilemmat med att vissa problem inte tagits upp av olika anledningar, vilket påverkar hur 

resultaten kan tolkas och förstås. Av kategoritabellerna framgår inte heller de kvalitativa 

förändringar som skett såsom en minskning av problemens styrka. Dessutom har det 

inte varit alldeles enkelt att skilja mellan problem- och bakgrundsbeskrivningar, fastän 

jag har följt intervjuarens frågor för att vid oklarheter förstå vad som avses. Det visar sig 

också i resultaten att flera problem- och bakgrundskategorier är desamma eller liknar 

varandra, vilket tyder på att detta inte är två helt skilda områden.  

 

En annan invändning skulle kunna vara att det av resultatet inte framgår vilka 

problembeskrivningar som hör ihop med vilka bakgrundsföreställningar. Det hade dock 

inte varit möjligt att genomföra en sådan analys på grund av hur intervjuerna är 

strukturerade och utförda. Vissa gånger framgår visserligen av intervjudeltagarnas 

beskrivningar att ett specifikt problem hänger samman med en specifik bakgrund, men 

allt som oftast finns ingen enkel kedja av orsak och verkan. Många gånger kopplas 

antingen flera bakgrundsföreställningar till ett och samma problem, eller en och samma 

bakgrundsföreställning till flera olika problem. En bakgrundsföreställning utgörs 

dessutom sällan av en särskild händelse, utan har ofta att göra med olika 

relationsmönster och situationer som pågått under längre tid. Liksom Carlberg (1999) 

skriver har enstaka traumatiska händelser ofta en mindre inverkan på utvecklingen än 

individens erfarenheter av relationer, eftersom det är de känslomässiga erfarenheter som 

görs inom ramen för relationer som bygger upp självbilden och de strategier som 

individen möter nya erfarenheter med. 

 

Andra metodologiska dilemman är att intervjudeltagarna har gått i såväl individual- som 

gruppterapi, och att man inte kan veta om det är behandlingen eller andra faktorer som 

lett till förändringar i det psykiska välbefinnandet. En allmän reflektion från 

intervjuerna är att patienter i individualterapi vekar uppleva större subjektiva 

förbättringar. Syftet har dock inte varit att undersöka om det är psykoterapin som lett till 

förbättringar, utan att undersöka de unga vuxnas subjektiva upplevelser och förståelse 

för sina problem i olika skeden.  

 

Resultatdiskussion 

 

 Problem med självkänsla och relationer 

De unga vuxna beskriver som sagt många olika problem inför psykoterapi. Men 

framförallt är det dålig självkänsla och dåligt självförtroende som lyfts fram 

tillsammans med beskrivningar av att vara deprimerad, nedstämd och ledsen. Det är ett 
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resultat som stämmer överens med tidigare forskning och teorier som betonar 

betydelsen av självkänslan vid depression (Beck-Friis, 2005). Den låga självkänslan 

som visat sig vara ett särskilt vanligt symtom hos nedstämda flickor (MacPhee & 

Andrews, 2006; Wasserman, 1998) verkar också fortsätta vara det uppåt i åldrarna hos 

unga vuxna kvinnor. Det är intressant att notera att antalet kvinnor som beskriver att de 

är deprimerade är lika många som antalet kvinnor som beskriver att de har dålig 

självkänsla och dåligt självförtroende. Det gäller både före och efter psykoterapi och 

tydliggör med andra ord hur depression och problem med självkänslan verkar följas åt. 

Även beskrivningar av förlorad ork, passivitet, känslor av meningslöshet och 

hopplöshet och sömn- och koncentrationssvårigheter stämmer överens med gängse 

kännetecken för depression. Av de kvinnliga intervjudeltagarna är det också flera som 

beskriver att de lider av ångest och ätstörningar, vilket har visat sig vara vanligt 

förekommande vid depressioner (Wasserman, 1998).  

 

Vad som dessutom framträder tydligt i den här studien om unga vuxna, och som skiljer 

sig från symtom som ofta beskrivs såsom i DSM IV, är depressionens interpersonella 

sida. Det korresponderar bland annat med studien av Granek (2006) som undersökte 

subjektiva upplevelser av depression hos unga vuxna, och som fann att depression 

huvudsakligen beskrevs som ett relationellt fenomen.  

 

De relationsproblem som de unga vuxna beskriver i denna studie handlar framförallt om 

att de isolerar sig och drar sig undan samt har problem med närhet till andra. I detta 

verkar finnas en paradox då flera av intervjudeltagarna har en önskan om att vara 

närmare andra och längtar efter kontakt, samtidigt som de känner sig oförmögna till det 

och drar sig undan vilket skapar ett ännu större avstånd. Det är teman som i mycket 

liknar utvecklingskrisen som handlar om intimitet kontra isolering i de tidiga vuxenåren 

som Erikson (1964/2004) beskrev. Även i Graneks (2006) undersökning beskrev 

deltagarna sina upplevelser av att vara deprimerade som en känsla av att vara ensamma 

och isolerade från andra. De talade alltid om sina upplevelser i termer av relationer till 

andra – antingen genom förlust, bristen på kontakt, ensamhet, oförmågan att hitta socialt 

stöd eller bristen på gensvar och vänskap med andra. Dessutom menar Karp (1996) att 

depression alltid har att göra med frågor om isolering, tillbakadragande och bristen på 

kontakt.  

 

 Kvinnors problem i nära relationer och mäns problem med ensamhet 

Problem med närhet och avstånd manifesterar sig också i kvinnornas beskrivningar av 

relationer till familj och män. En skillnad som visar sig är att det enbart är kvinnor som 

tar upp svårigheter till föräldrar och partners, medan männen beskriver relationsproblem 

i mer allmänna ordalag vilka inte är knutna till några specifika personer. Det väcker 

frågor om kvinnor och män upplever olika slags problem och är sårbara på olika sätt i 

relationer, eller om de syftar på samma sak men har olika sätt att uttrycka sig på. En 

uppfattning ifrån denna studie är dock att männen har få eller inga nära relationer och 

därför känner sig isolerade, utanför och ensamma samtidigt som de har svårt att ta 

kontakt med andra. Kvinnorna däremot ingår oftare i relationer till andra såsom 

pojkvänner men pendlar mellan att vilja vara nära och dra sig undan.  

 

Att kvinnorna i så hög utsträckning betonar den låga självkänslan och relationsproblem 

i förhållande till närstående personer såsom familj och partners skulle bland annat kunna 
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ses i ljuset av teorier om kvinnors relaterande själv (Kaplan, 1986). Det vill säga att 

kvinnors själv i högre grad än mäns byggs genom delaktighet och ömsesidighet i 

relationer. Dessutom är det enbart de kvinnliga intervjudeltagarna som beskriver 

aktuella problem i samband med förluster och separationer till föräldrar, släktingar och 

vänner. Till exempel funderar en av kvinnorna över om det att hennes far dog kan hänga 

samman med att hon inte riktigt vet vem hon är, vilket åskådliggör att förlusten av en 

annan kan innebära en förlust av det egna självet. Det verkar således som om 

upplevelser av depression och låg självkänsla har samband med de relationsproblem 

som beskrivs, vilket också blir synligt i föreställningar om bakgrunden till problem.  

 

 Familjerelationer som en bakgrund till problem 

Depressions interpersonella sida visar sig alltså inte bara i beskrivningar av problem 

utan också i förställningar om bakgrunden till problem, där det blir tydligt att 

intervjudeltagarna upplever att relationer till andra bidragit till deras svårigheter. Den 

dominerande föreställningen om problemens bakgrund utgörs av familjemönster och 

uppväxten och närliggande teman handlar om föräldrars fysiska och psykiska 

sjukdomar, föräldrars krav och förväntningar, förluster och separationer och relationer 

till syskon. Det ligger i linje med andra undersökningar som visat att hjälpsökande unga 

vuxna oftare upplever relationen till föräldrar och uppväxtförhållanden som en 

bakgrund till att de fått problem, medan unga vuxna i allmänhet oftare upplever egna 

tillkortakommanden som den främsta orsaken (Jacobsson, 2005).  

 

Det är intressant att jämföra intervjudeltagarnas egna upplevelser i den här 

undersökningen med terapeuternas uppskattningar av vilka psykosociala påfrestningar 

som präglat deras patienter i studien av psykodynamisk psykoterapi med ungdomar och 

unga vuxna på Ericastiftelsen (Jeanneau & Winzer, 2007). Det visar att patienternas och 

terapeuternas beskrivningar liknar varandra i förhållandevis många avseenden, där 

relationsproblem i familjen anges ha påverkat de unga vuxna mest. I de båda studierna 

nämns dessutom somatiska sjukdomar, psykiska störningar, dödsfall, misshandel och 

missbruk inom familjen.  

 

Medan de unga vuxna generellt söker terapi för att de är deprimerade och har låg 

självkänsla kan ett underliggande motiv vara att få hjälp med konflikter och svårigheter 

i familjen. Som Jacobsson (2005) har beskrivit kan ett mer eller mindre medvetet skäl 

för att söka terapi vara att den unge känner sig fast i förhållandet till föräldrarna. Kanske 

aktualiseras tidigare familjeproblem särskilt i en åldersperiod som för med sig en 

orientering bort från föräldrarna, samtidigt som relationella band ska utvecklas till 

jämnåriga och partners. Möjligtvis kan det vara så att problematiska familjerelationer 

skapat otrygga anknytningsmönster, vilket i sin tur lett till de problem med självkänslan 

och relationer som beskrivs av intervjudeltagarna. Som Erling och Hwang (2001) 

skriver har ungdomar som under uppväxten haft relationer till sina föräldrar som 

kännetecknats av ängslighet, ambivalens eller likgiltighet svårare att gå in i nära 

relationer än dem som haft relationer till sina föräldrar som präglats av tillit. Därav 

följer möjligen att problem i relationer till män tas upp av flera av kvinnorna.  

 

 Kvinnors och mäns olika sårbarhet under uppväxten  

Tidigare forskning har också visat ett större samband mellan problematiska 

föräldrarelationer och depression hos flickor än hos pojkar (MacPhee & Andrews, 2006; 
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Wasserman, 1998), vilket korresponderar både med könsfördelningen i denna studie 

och med resultatet som pekar på betydelsen av familjerelaterade bakgrundsfaktorer 

bland kvinnorna. Det överensstämmer dessutom med studien av Eberhart och Hammen 

(2006) som fann att problematiska familjerelationer och otrygga anknytningsmönster 

föregick depression hos unga kvinnor. 

 

Att det enbart är kvinnor som tar upp föräldrars fysiska och psykiska sjukdomar kan 

också tyda på att flickor och unga kvinnor av olika anledningar är mer sårbara för 

sådana omständigheter, eftersom det är sannolikt att både pojkars och flickors föräldrar 

drabbas av sjukdomar i lika hög grad. En förklaring kan vara att kvinnor i sin lyhördhet 

inför andra blir mer medvetna om stressfulla och negativa livshändelser som drabbar 

närstående, vilket enligt flera studier visat ett starkare samband med depressiva symtom 

hos kvinnor än hos män. Det liknar bland annat en longitudinell studie som undersökte 

hur konflikter mellan föräldrarna och moderns psykiska ohälsa påverkade pojkar och 

flickor i åldrarna 9-22 år, vilket visade att det efter 12 års ålder enbart var flickor som 

uppvisade besvär i form av internaliserade symtom (Crawford et al., 2001). I denna 

undersökning om unga vuxna verkar det också som om flera av kvinnorna tagit både ett 

praktiskt och känslomässigt ansvar när en förälder blivit sjuk, vilket kanske ligger den 

traditionella kvinnorollen närmare än den traditionella mansrollen. Därutöver är det 

enbart kvinnor som tar upp föräldrars krav och förväntningar. Det kan jämföras med 

ytterligare en studie där ungdomar som uppfattade sina föräldrar som kritiska och 

perfektionistiska visade mer osäkra anknytningsmönster, vilket i sin tur verkade bidra 

till låg självkänsla hos flickor men inte hos pojkar (Gamble & Roberts, 2005).    

 

Det verkar således som om flickor och pojkar växer upp under delvis olika förhållanden 

och med olika förutsättningar. Det visar sig även i kvinnornas beskrivningar av såväl 

inre som yttre krav att vara duktiga, ordentliga, högpresterande, inte misslyckas och 

ställa upp på andra som en bakgrund till att de mått dåligt. Flera nämner även den dåliga 

självkänslan och det dåliga självförtroendet, och problem med kroppsbilden och tidigare 

ätstörningar tas upp av några. Till exempel talar en av intervjudeltagarna om hur hennes 

kropp gick från att vara praktisk till att plötsligt bli någonting som skulle bedömas av 

andra. Det är beskrivningar som tillsammans vittnar om att de unga kvinnorna upplevt 

en press från olika håll där de känt att de inte räcker till som de är. 

 

Sexuella övergrepp, som enligt studier visat sig föregå utvecklingen av depression 

(Murakumi, 2002), anges också av några kvinnor. Att det tas upp i en så pass liten 

undersökningsgrupp är anmärkningsvärt, och väcker frågan hur vanligt förekommande 

det egentligen är. Liksom Bebbington (1998) skriver skulle sexuella övergrepp kunna 

förklara en stor del av överrepresentationen av depression hos kvinnor.  

 

Frågan är om kvinnor överlag antingen upplever mer negativa livshändelser eller om de 

reagerar annorlunda på dessa än män. Intressant är att två av de tre männen före terapi 

tar upp såväl separationer och förluster, att de blivit utsatta för mobbing och varit 

ensamma och utanför som bakomliggande faktorer. Det kanske säger någonting om 

upplevelser som män är sårbara för och som får betydelse för deras förmåga att hantera 

intimitet i relationer till andra. Att inte få vara med bland kamrater har också visat sig få 

negativa konsekvenser för den psykiska hälsan och känslomässiga utvecklingen hos 

ungdomar, och det ökar risken för såväl depression som beteendeproblem (Erling & 
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Hwang, 2001). Men faktum är att det fortfarande är många fler kvinnor som söker hjälp 

och får diagnosen depression. Dessutom beskriver kvinnorna samma bakgrundsfaktorer 

som männen tar upp medan ingen av männen beskriver att de till exempel varit utsatta 

för sexuella övergrepp. 

 

Depression och kvinnorollen 

Det kan också vara intressant att se på de kännetecknande kriterier för depression som 

de kvinnliga intervjudeltagarna beskriver i form av passivitet, låg självkänsla, lågt 

självförtroende och känslor av inkompetens och otillräcklighet som följden av den 

stereotypa kvinnorollen (Kaplan, 1986; Sands, 1998). Att låg självkänsla och relationer 

till andra framstår som dominerande fenomen i undersökningen kan dessutom betraktas 

utifrån samhälleliga förväntningar på kvinnor att vara relationsinriktade och sätta sina 

egna behov åt sidan framför andras. Till exempel skriver Jack (1991) att känslor av 

hopplöshet vid depression, som flera av intervjudeltagarna beskriver före terapi, ofta 

bottnar i kvinnors uppgivenhet över sina möjligheter att lyfta fram egna behov i 

relationer. Anstorp (1991) menar i sin tur att hjälplöshet är en strategi kvinnor ofta 

behövt tillämpa i sina liv i linje med traditionella förväntningar på kvinnorollen, och 

frågan är om den passivitet och de känslor av hopplöshet som intervjudeltagarna tar upp 

kan tolkas utifrån ett sådant perspektiv.  

 

I psykodynamiska teorier har depression bland annat tolkats som ”vrede vänd inåt” 

(McWilliams, 1994). Enligt Kaplan (1986) går det att förstå genom att kvinnor ofta 

håller tillbaka sin ilska för att inte förstöra relationer, samtidigt som de har en 

benägenhet att själva ta på sig skulden för misslyckanden i relationer. Även Beck-Friis 

(2005) menar att missriktad aggressivitet tillsammans med skam och skuld utmärker det 

depressiva tillståndet. Ilska har dessutom ansetts oförenligt med kvinnorollen i ett 

historiskt perspektiv. I undersökningen är ilska och aggression någonting som bara tas 

upp av fåtalet intervjudeltagare och handlar till exempel om att dessa känslor inte fått ta 

plats i familjen eller inte varit tillåtna av personen själv. Det ligger därför nära till hands 

att fråga sig om deras aggressivitet riktats inåt och resulterat i låg självkänsla och 

depressivitet. 

 

Det är knappast heller någon av intervjudeltagarna som för in ett samhälleligt perspektiv 

på sina svårigheter eller bakgrunden till dem, varken före eller efter avslutad 

psykoterapi. Att det är den individuella meningen och subjektiva upplevelsen av olika 

fenomen som tillmäts betydelse ligger dock ofta i linje med ett psykoterapeutiskt arbete, 

men kanske är det så att framförallt deprimerade kvinnor har en tendens att klandra sig 

själva för att inte leva upp till olika normer och krav istället för att ifrågasätta och 

kritisera dessa. Möjligen är det så att samhälleliga normer och krav representeras och 

konstrueras i relationer till andra i den nära omgivningen, varför kvinnorna tar upp 

problem i relationer till familj och män i så pass hög utsträckning. 

 

Att fler kvinnor söker terapi kan också bero på att det i mångt och mycket handlar om 

relationer, där dialogen och samspelet mellan patient och terapeut är av central 

betydelse. Det kan jämföras med Jacobssons studie (2005) av unga vuxna i allmänhet 

som visade att kvinnorna försökte närma sig problem genom att samtala med andra. 

Männen försökte istället ta itu med situationen och göra något åt påfrestningen eller 

avlägsna sig från problemet genom att fly in i något annat. Därför kanske steget att söka 
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och gå i terapi är enklare för många kvinnor samtidigt som det ligger längre ifrån en 

traditionell mansroll. En tendens i intervjumaterialet är att flera av de kvinnliga 

intervjudeltagarna verkar ha lättare att prata om och verbalt förmedla sina inre känslor 

och tankar. Männen är mer kortfattade och en av dem fokuserar till exempel mestadels 

på de fysiska depressionssymtomen i form av koncentrations- och sömnsvårigheter.  

 

 Skillnader före och efter psykoterapi  

Vid en jämförelse före och efter psykoterapi visar sig mer påtagliga förändringar i 

beskrivningar av problem än i föreställningar om bakgrunden till problem. Den mest 

markanta förändringen framstår i minskningen av flera symtom som vanligtvis beskrivs 

vid depression såsom passivitet, förlorad ork, meningslöshet, hopplöshet, nedstämdhet 

och sömn- och koncentrationssvårigheter. Även stress, ångest och oro har minskat. Det 

är intressant då psykodynamisk psykoterapi sällan beskrivs som en symtombehandling. 

Anmärkningsvärt är också att upplevelser av meningslöshet och hopplöshet samt 

passivitet och orkeslöshet knappast anges efter terapi, medan problem med nedstämdhet 

och självkänslan beskrivs av flera. Det verkar som många fortfarande kämpar med och 

är upptagna av vem de ska vara och hur de ska vara, och kanske har särskilt de unga 

kvinnorna i sin orientering och anpassning till andras behov inte fått tillfälle att se till 

sig själva i tillräckligt hög grad.  

 

Således kan rädsla, som utgör ett av de mer omfattande problemen efter psykoterapi, ses 

som ett uttryck för generella svårigheter i undersökningsgruppen som har att göra med 

tvivel och bristande tilltro till egna förmågor. Det kan även förstås utifrån att den unge 

förväntas klara sig själv i livet och fortsättningsvis ska lösa sina svårigheter utan terapin 

och terapeuten. En intervjudeltagare beskriver till exempel att hon är rädd för att börja 

må dåligt igen, men tror att det känns så för att hon ännu inte vant sig vid att hon 

faktiskt klarar sig.  

 

Dessutom kvarstår vissa problem i relationer till andra såsom familj och män, vilket är 

värt att fundera över med tanke på att psykoterapin i huvudsak bedrivits utifrån en 

objektrelationsteoretisk referensram. En förklaring kan vara att relationer till familj och 

partners av naturliga skäl är två aktuella och problematiska områden i utvecklingen från 

tonåring till vuxen. Det skulle också kunna bero på att relations- och 

anknytningsmönster är relativt stabila över tid och svåra att förändra.  

 

Efter avslutad psykoterapi är det fortfarande sju personer som har kvar sin 

depressionsdiagnos enligt bedömare på Psykoterapiinstitutet, vilket stämmer ganska väl 

överens med hur många som uppger att de kan känna sig nedstämda och ledsna i 

intervjuerna. Det väcker frågor om depression till viss del kan ses som en naturlig del i 

utvecklingen som ung vuxen, som ett resultat av kvinnors förutsättningar och 

förhållanden i livet eller om behandlingsmetoderna behöver förändras på olika sätt för 

att ge bättre utfall. Resultatet från denna studie pekar generellt på vikten av att arbeta 

med den unga vuxnas självkänsla och relationer, och kanske behöver framförallt unga 

kvinnor hjälp med att hitta vägar för att inte ge avkall på och förlora sig själva i sina 

relationer till andra. Uppföljningsstudier med dessa unga vuxna ett och ett halvt år efter 

avslutad terapi kan förhoppningsvis bidra med mer kunskap om deras upplevelser av 

problem och föreställningar om bakgrunden till problem och vilka förändringar som har 

skett över tid. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att flera depressiva symtom som anges före terapi som 

förlorad ork, passivitet, nedstämdhet och känslor av meningslöshet och hopplöshet har 

minskat i omfattning och styrka efter terapi. Däremot beskriver många av de unga 

vuxna genomgående problem med självkänslan och självförtroendet och problem i 

relationer, vilket bland annat visar sig genom ett tillbakadragande från andra. Som 

bakgrunden till problem beskrivs framförallt familjemönster och uppväxtförhållanden. 

Det behövs mer forskning om subjektiva upplevelser vid depression hos unga vuxna i 

andra sociokulturella grupper. Dessutom är det viktigt att undersöka om det finns 

genusskillnader i utvecklandet och upplevelser av depression som kan ha betydelse för 

diagnostik och behandling. 
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