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Sammanfattning 

Bakgrund: Ungdomar utsätts ständigt för riskfaktorer som kan påverka den psykiska 

ohälsan. Men genom kunskap och rätt omvårdnad kan flera riskfaktorer elimineras och 

det psykiska måendet förbättras.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att belysa riskfaktorer och omvårdnadsåtgärder vid 

psykisk ohälsa bland ungdomar samt granska de valda artiklarnas dataanalysmetod.  

 

Metod: Denna beskrivande litteraturstudie grundades på 16 vetenskapliga artiklar som 

analyserats och granskats för att urskilja teman samt vilken dataanalysmetod som 

använts.  

 

Huvudresultat: Flera olika riskfaktorer visade ge ökad risk för psykisk ohälsa bland 

ungdomar. Det som stod ut mest var ungdomar vars familjer hade sämre 

socioekonomiska förhållanden, ungdomar som bevittnat eller blivit utsatt för våld samt 

utanförskap. Överlag led fler andel tjejer av psykisk ohälsa. I omvårdnaden kring 

ungdomar som drabbats av psykisk ohälsa sågs ett stort behov av stöd. Det var också 

viktigt att sjuksköterskan tog sig tid och byggde upp ett förtroendefullt förhållande 

gentemot ungdomen. Genom att sjuksköterskan motiverade och utbildade ungdomar 

med psykisk ohälsa ökade medvetenheten och stigmatiseringen minskade.  

 

Slutsatser: Denna litteraturstudie belyste flera riskfaktorer för psykisk ohälsa bland 

ungdomar, vanligaste var familjens inverkan, socioekonomiska förhållanden, att utsättas 

eller bevittna våld, att vara tjej och stress. Litteraturstudien lyfte även 

omvårdnadsåtgärder vid psykisk ohälsa bland ungdomar där de belyste vikten av att ge 

stöd, lyssna, vara tillgänglig, arbeta för att bygga en förtroendefull relation samt 

samverka med föräldrar och andra professioner. Denna kunskap möjliggör för 

sjuksköterskor att identifiera psykisk ohälsa bland ungdomar i tidigt stadie och sätta in 

omvårdnadsåtgärder i tid.  
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Abstract 

Background: Young people are constantly exposed to risk factors that may affect 

mental health. But through knowledge and proper nursing, several risk factors can be 

eliminated which will improve mental health. 

 

Aim: The purpose of the study is to highlight risk factors and nursing measures for 

mental illness among young people.  The aim was also to investigate the chosen articles' 

data analysis methodology. 

 

Method: This descriptive literature study was founded on 16 scientific articles. The 

literature was analyzed and reviewed to distinguish themes. In addition to this, the data 

analysis methodology was examined. 

 

Results: Several risk factors showed an increased risk of mental health among young 

people. Risk factors was most apparent amongst youth whose families had poor 

socioeconomic status, who witnessed or been subjected to violence and exclusion. 

Overall, a higher proportion of young female reported mental illness. In nursing care for 

young people who suffered from mental illness, there was a great need for support. The 

literature showed the importance of the nurse ability to spend enough time and built up 

a trustworthy relationship with the patient. Though motivation and education by the 

nurse, the awareness increased, and feeling of stigmatization decreased in the 

population of young people with mental illness. 

 

Conclusions: This literature study highlights several risk factors regarding mental 

illness among young people, the most significant were the impact of the family, 

socioeconomic conditions, postponed or witnessed violence, being a female and stress. 

The literature study also addresses nursing in mental health among young people, 

highlighting the importance of providing support, listening, being available, working to 

build a trustful relationship, interacting with parents and mental healthcare expertise. 

This knowledge enables nurses to identify mental illness among early-stage adolescents 

and to institute nursing measures on time. 
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1. Introduktion 

I världen lever idag närmare 20 procent av alla ungdomar med psykisk ohälsa (WHO 

2018) och enligt WHO (2017) debuterade hälften av de psykiska sjukdomarna i 14 

årsåldern. Dock finns ett stort mörkertal som ännu inte har upptäckts (WHO 2018). 

Under de senaste tio åren har den psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige ökat med 

mer än 100 procent vilket innebär att var tionde svensk ungdom lider av psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen 2017). Samhällets kostnader för den psykiska ohälsan uppgår till 

närmare 30 miljarder kronor per år (Socialstyrelsen 2015) och utifrån övriga Europa är 

Sverige inte ett framstående land vad gäller den psykiska hälsan bland ungdomar (Blair, 

Brember, Hjern & Stewart-Brown 2017).  

 

1.1 Psykisk hälsa och ohälsa 

Inom omvårdnaden finns det fyra bärande begrepp, utöver människa, omvårdnad och 

miljö finns även begreppet hälsa (Jakobsson & Lützén 2014). 

      Hälsa kan förstås utifrån två perspektiv, där ena uppstår när sjukdom inte existerar. 

Vid ohälsa försöker hälsa återskapas genom att bota och lindra sjukdom. Det andra 

perspektivet anser att hälsa beror på hur människan upplever välbefinnande, mening och 

samhörighet, vilket möjliggör att människan kan uppleva hälsa trots sjukdom. För att 

kunna ha full förståelse för människors hälsa och ohälsa krävs båda perspektiven. 

Känslan av hopp är nödvändigt för att kunna ha förhoppningar om framtiden samt 

känna tillit vilket kan vara avgörande för hur människan förhåller sig till situationer med 

lidande (Willman 2014). 

      Hälsa rör mer än bara att kroppens funktioner fungerar, psykisk hälsa innebär att 

kunna känna välbefinnande samt fungera psykologiskt. Det innebär även en känsla av 

trygg identitet, känsla av att vara värdefull och uppleva bra sociala relationer. God 

psykisk hälsa kan kännetecknas av ungdomar som har engagemang i livssituationen, det 

innebär att ungdomarna utnyttjar möjligheter som miljön och utvecklingen erbjuder 

(Granlund 2017). 

      Psykisk ohälsa kan vara allt ifrån en känsla av oro, nedstämdhet till depression och 

ångest (Blair et al. 2017; Socialstyrelsen 2017). Känslor som skuld och skam kan 

upplevas vid psykisk ohälsa (Rönngrenn et al. 2018). Ångest kan upplevas som att en 

katastrof har inträffat och känslan av kontrollförlust uppstår. Karaktäristiska drag för 

depression är nedstämdhet utan att veta varför (Skärsäter 2014).  
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      Symtom på psykisk ohälsa finns i två former, dels internaliserande där ingår 

somatiska symtom som t.ex. magont och hjärtklappning (Granlund 2017; Skärsäter 

2014; Rask et al. 2016), men även som externaliserade symtom som beteendeproblem 

t.ex. rädsla, trots och aggression (Granlund 2017). 

    

1.2 Konsekvenser av psykisk ohälsa 

Att leva med psykisk ohälsa kan leda till långsiktiga konsekvenser som exempelvis 

svårigheter med att genomföra skolarbeten, svårighet med relationer (Socialstyrelsen 

2013; Skärsäter 2014; Rönngren et al. 2018) och arbetslöshet (Banerjee, Chatterji & 

Lahiri 2017; Skärsäter 2014; Socialstyrelsen 2013) men även sociala funktioner och 

livskvaliteten kan påverkas negativt av psykisk ohälsa (Rönngren et al. 2018; Skärsäter 

2014; WHO 2017). Ungdomar med psykisk ohälsa kan utsättas för isolering, 

stigmatisering och diskriminering, samt få en sämre tillgång till rätt kunskap och vård 

vilket går emot de mänskliga rättigheterna (WHO 2017). Psykisk ohälsa bland 

ungdomar är även förenat med högre användning av alkohol-, substans, och 

tobaksanvändning samt brottsligt beteende (WHO 2017). 
       Socialstyrelsen (2016) tar upp att självmordstankar bland ungdomar är vanligt men 

att de trots behovet sällan söker professionell hjälp. Psykisk ohälsa i ung ålder kan ha 

ett långvarigt sjukdomsförlopp och i värsta fall leda till suicid (Socialstyrelsen 2017). 

Att en ungdom begår suicid är en allvarlig konsekvens av en sjukdom och för samhället 

ett stort misslyckande (Skärsäter 2014). 

 

1.3 Sjuksköterskans roll 

Varsomhelst inom sjukvården kan sjuksköterskan möta psykisk ohälsa. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan har kompetens och kan upptäcka tecken på sjukdom så att de 

som har behov av vård och behandling får det i tid (Skärsäter 2014; WHO 2017). 

Sjuksköterskan ska även ha insikt i de faktorer som finns för att alla människor ska få 

möjlighet till lika hälsa och vård. Hen ska på ett subjektivt vis kunna göra bedömningar 

av patienters hälsotillstånd och samtidigt visa respekt och hänsyn till människors 

självbestämmande, värderingar, tro och integritet. Det ligger också i sjuksköterskans 

kunskapsområde att kunna ge människor förutsättningar till att återfå, bibehålla eller 

förbättra sin egen hälsosituation. Samt ge vägledning till att kunna hantera uppkomna 

hälsoproblem och på så vis uppnå välbefinnande (Turley, Vanek, Johnston & Archibald 
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2018). Sjuksköterskan ska möjliggöra för patienten att vara delaktig i vården. Det kan 

ske genom att låta patienten välja utan sjuksköterskans påverkan (Oxelmark, Ulin, 

Chaboyer, Bucknall, & Ringdal 2018).  
 

1.4 Kari Martinsens omvårdnadsteori 

Kari Martinsens teori bygger på att omsorg är grunden till omvårdnaden och att 

människan ska handla på ett sätt som gör andra gott samt att varje människa ska få 

rättvis vård och levnadsstandard (Kirkevold, Nortvedt & Alvsåg 1994). I omvårdnaden 

ska sjuksköterskan ha förmåga att känna medkänsla utan att bli personlig, ologisk eller 

sentimental (Nortvedt, P. 1994). 
      Oavsett om behandlingar förändras kommer patienter behöva stöttning, lindring, 

närhet och medmänsklighet av kompetent personal som besitter omfattande teoretisk 

kunskap om omvårdnad och omsorg. Omsorgskompetensen sjuksköterskan skall besitta 

är dels förmåga att visa medmänsklig inlevelse till patienten, vilket kräver att 

sjuksköterskan behärskar att ge närhet och distans till patienten vid behov. Distans 

behövs för att inte sjuksköterskans egna känslor över situationen tar över 

sjuksköterskans professionella roll i att ge god omvårdnad utifrån patientens behov. 

Omsorgskompetens innebär även god kompetens i klinisk observation, vilket kräver 

dels kunskap, men även medvetenhet om egna attityder och fördomar (Nortvedt, F. 

1994). 

      I Kari Martinsens teori tas det också upp att beroende och makt är något som präglar 

relationerna mellan människor men att det ska finnas en medvetenhet i hur beroende- 

maktsituationen hanteras. Kari Martinsen lyfter även i sin teori att människor förr eller 

senare kan hamna i en situation där de är i behov av hjälp från andra och att det då är 

viktigt att det byggs en ömsesidig relation (Kirkevold, Nortvedt & Alvsåg 1994). 

     I omvårdnaden är det viktigt med moraliska uttrycksformer som emotionella 

engagemang i andras situation, tillit och närhet. Omvårdnadsetik rör samband mellan 

rationalitet och känslor, omdömesförmåga och förståelse för situationen. För att 

omvårdnadsetik och moraliskt handlande ska bli aktuellt i omvårdnaden krävs det 

medvetenhet om att en moralisk situation har uppstått, vilket egna känslor och empatisk 

förmåga möjliggör. Sjuksköterskans känslor identifierar patientens uttryck och genom 

respekt, lyhördhet, uppmärksamhet samt varsamhet blir sjuksköterskan medveten om 

moraliska situationer. Sjuksköterskan kan sedan reflektera över situationen genom olika 

etiska principer och höja kvalitén på omvårdnaden (Nortvedt, P. 1994). 
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1.5 Problemformulering 

Var tionde ungdom i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa vilket är en ökning 

på 100 procent de senaste tio åren. Psykisk ohälsa innebär ett stort lidande för 

ungdomen och kan medföra många konsekvenser i flera år framöver. Varsomhelst inom 

sjukvården kan sjuksköterskan möta ungdomar med psykisk ohälsa och de drabbade 

behöver rätt omvårdnad för att kunna tillfriskna. Sjuksköterskan är en viktig del i den 

processen. Hen behöver därför kunskap om vad som kan bidra till den psykiska ohälsan 

dvs. riskfaktorerna men även vilka omvårdnadsåtgärder som kan underlätta för 

ungdomens tillfrisknande. Genom att fylla denna kunskapslucka och få förståelse för 

dessa två faktorer kan sjuksköterskan individanpassa omvårdnaden till ungdomen hon 

har framför sig. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa riskfaktorer och omvårdnadsåtgärder vid psykisk 

ohälsa bland ungdomar, samt granska de valda artiklarnas dataanalysmetod. 

 

2. Metod 
 

2.1 Design 

För att besvara syftet har en grundlig och systematisk genomgång gjorts av befintlig 

kunskap som sedan bearbetats och sammanställts till denna beskrivande litteraturstudie i 

överensstämmelse med Polit och Beck (2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

Artiklarna till litteraturstudien har sökts i databaserna PubMed, PSYKinfo samt 

CINAHL. Innan sökningarna gjordes begränsningar; atiklarna skulle vara publicerade 

mellan åren 2013-2018 i samtliga databaser och vara tillgänglig för högskolan i Gävle. 

Peer Review- begränsningen användes endast i PSYKinfo och CINAHL då den inte 

fanns tillgänglig i PubMed.  De söktermer som användes var Risk factor, Related, 

Significant, Correlation, Mental health, Mental illness, Mental disorder, Psychiatric 

illness, nurs*, nursing, Adolescen*, Adolscents samt Primary Care och correlation. 
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MeSh-termer har använts för att sökningen ska bli konsekvent då MeSh inkluderar flera 

ord för samma begrepp (Polit & Beck 2017) För att kombinera dessa söktermer har de 

booleska sökoperatorerna AND och OR använts. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström (2016) behövs de booleska sökoperatorerna för att kunna begränsa, utesluta 

samt bredda sökningarna av artiklar. För att bredda sökningen när OR har använts har 

författarna använt parenteser. Vid sökande av artiklar till introduktionen fann författarna 

till föreliggande studie Küçük et al. (2016) artikel som svarade på studiens syfte och 

därav valdes artikeln att inkluderas i föreliggande studie som manuell sökning. 

 

Tabell 1. Söktabell 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Söktermer Antal träffar Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda artiklar 

PubMed 2013-2018 

 

2018-09-05 

Risk factor AND related 

AND mental health AND 

nursing AND Adolescents 

91 13 5 

PubMed 2013-2018 

 

2018-09-10 

"Mental health"[MeSH] AND 

Causality AND Adolescents 

AND Nurs* 

41 7 1 

PubMed 2013-2018 

2018-09-28 

Primary care AND nurs* 

AND mental health AND 

Adolescents 

59 6 2 

PsykINFO 2013-2018,  

HiG 

Peer review 

2018-10-01 

Risk factors significant to 

mental illness AND 

Adolescents AND Nurs* 

5  1 1 

PsykINFO 2013-2018, 

HiG 

Peer review 

2018-10-01 

Correlation AND Risk 

Factors AND Mental 

Health AND adolescents 

AND Nurs* 

16 2  1 

PsykINFO 5 år,  

HiG 

Peer review 

2018-10-01 

MM”Mental Disorders” 

AND Adolescents AND 

Risk Factors AND Nurs* 

15 3 1 

CINAHL 5 år,  

HiG 

Peer review 

 

2018-10-01  

Risk Facktors AND Nurs* 

AND Adolescen* AND 

(Mental Health OR Mental 

Illness Or Mental Disorder 

OR Psychiatric Illness 

53 15 4 

CINAHL  5 år,  

HiG 

Peer review 

2018-05-15 

Manuell sökning  1 1 1 

 Totalt      281 47 16 
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2.3 Urvalskriterier 

För att göra ett urval bland de artiklar som kom fram i sökningen användes följande 

inklusionskriterier: artiklarna skulle vara empiriska, vetenskapliga och ha en kvantitativ 

eller kvalitativ ansats samt utgått från primärkällor.  För att stärka en litteraturstudie ska 

endast primärkällor användas (Polit & Beck 2017). Artiklarna avsågs även vara relevant 

och svara på syftet för riskfaktorer alternativt omvårdnadsåtgärder vid psykisk ohälsa 

samt vara inriktade mot ungdomar i åldern 11-25 år, dock har två artiklar inkluderats 

där ena har åldern på deltagarna 7-18 år och den andra redovisas att deltagarna är 15 år 

och yngre .  
     Exklusionskriterierna som låg till grund till att en artikel inte togs med var där 

upphovsmännen undersökt psykisk ohälsa som var till följd av naturkatastrofer, krig, 

fängelsevistelse eller graviditet eller utgick från sekundärkällor. 

 

2.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

Polit och Beck (2017) lyfter att läsaren ska få en inblick samt kunna upprepa studien, 

därav redovisar författarna urvalsprocessen i följande stycke. 
      Utifrån litteraturstudiens syfte, inklusion- och exklusionskriterier granskades titel 

och abstrakt hos samtliga 281 artiklar. Av dessa valdes 48 möjliga artiklar ut som 

bedöms svara på syfte, är primärkällor samt ej var dubbletter. 

Efter att de potentiella artiklarnas syfte, metod och resultat granskats mer ingående 

exkluderades 32 artiklar då de endera inte svarade på syfte eller var sekundärkällor. 

Totalt 16 artiklar inkluderas till studiens resultat. 
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Figur 1. Flödesschema av urvalsprocessen. 

 

Totalt antal träffar 

Totalt antal 
inkluderade artiklar

Pubmed PsycINFO Cinahl

165 artiklar 
exkluderades på grund 
av att rubrik/abstrakt ej 

svarade på syftet

30 artiklar exkluderades 
på grund av att 

rubrik/abstrakt ej 
svarade på syftet

38 artiklar 
exkluderades på grund 
av att rubrik/abstrakt ej 

svarade på syftet

18 artiklar exkluderades 
på grund av att resultat 

ej svarade på syftet

3 artiklar exkluderades 
på grund av att resultat 

ej svarade på syftet

11 artiklar 
exkluderades på grund 

av att resultat ej 
svarade på syftet

281 st 

191 st 

26 st 

54 st 36 st 

8 st 

16 st 6 st 

5 st 3 st 

16 st 
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2.5 Dataanalys 

Författarna till föreliggande studie översatte de inkluderade artiklarna från Engelska till 

Svenska med hjälp av lexikon. Därefter läste och bearbetade författarna noggrant 

artiklarnas var för sig för att hitta likheter och skillnader.   
      När artiklarnas resultat skulle organiseras började författarna till föreliggande studie 

tillsammans markera de delar i resultatet som svarade på syftet för att sedan lägga in 

dessa i ett dokument (se bilaga 1). Delarna från varje artikels resultat sorterades därefter 

in i kolumner i ytterligare ett dokument för att lättare kunna identifiera gemensamma 

teman som sedan blev underrubrikerna, “Familjeförhållande som riskfaktor för psykisk 

ohälsa”, “Kön och sexuell läggning”, “Upplevelser, fysiska- och sociala risker”, “Stöd 

och bemötande vid psykisk ohälsa”, “Utbildning och motivation”, “Samverkan” och 

“Miljön runt ungdomen“. 

      Författarna använde även en metodologisk matris (se bilaga 2) för att granska de 

metodologiska aspekterna i artiklarna. Genom att använda olika matriser när artiklar 

bearbetas blir det tydligare att identifiera möjliga teman i jämförelse med att endast läsa 

igenom abstrakten (Polit & Beck 2017). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Bearbetningen av artiklarna som ingick i litteraturstudien gjordes på ett noggrant och 

objektivt sätt med strävan att undvika egna värderingar eller plagiering vilket enligt 

Polit & Beck (2017) är av stor betydelse. I överensstämmelse med Polit & Beck (2017) 

uteslöt inte författarna någon information för att undvika förvrängning av resultatet. 

Samtliga primärkällor kopplades med tydliga referenser till upphovsmännen i enlighet 

med Olsson & Sörensen (2012). 

 

3. Resultat 

Resultatet bygger på 16 artiklar som svarar på vilka riskfaktorer som finns för att 

ungdomar ska drabbas av psykisk ohälsa eller omvårdnad av ungdomar med psykisk 

ohälsa. Resultatet presenteras i tre delar där första delen “Riskfaktorer för psykisk 

ohälsa bland ungdomar” innehåller underrubrikerna “Familjeförhållande som 

riskfaktor för psykisk ohälsa”, “Kön och sexuell läggning”. “Upplevelser, fysiska- och 

sociala riskfaktorer”, Andra delen “Omvårdnadsåtgärder vid psykisk ohälsa bland 

ungdomar” innehåller underrubrikerna “Stöd och bemötande vid psykisk ohälsa”, 
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“Utbildning och motivation”, “Samverkan” och “Miljön runt ungdomen“. I tredje 

delen “Dataanalysmetod” redovisas i en tabell vilka dataanalysmetoder de 16 

vetenskapliga artiklarna har använt för att analysera data. 

 

3.1 Riskfaktorer för psykisk ohälsa bland ungdomar 

3.1.1 Familjeförhållanden som riskfaktor för psykisk ohälsa 

Av de artiklar som hade studerat riskfaktorer uppgav majoriteten att ungdomar som 

hade sämre socioekonomiska förhållanden hade en högre risk att drabbas av psykisk 

ohälsa (Di Lorenzo et al. 2015; Gonzales, Macmillian, Tanaka, Jacck & Tommyr 2014; 

Lee & Choi 2015; Safipour, Schopflocher, Higginbottom & Emami 2013; Sharaf, 

Thompson & Abd El‐Salam 2016; Wilson et al. 2016). 
      Bland ungdomar vars föräldrar hade låg utbildning (Sharaf, Thompson & Abd El‐

Salam 2016; Wilson et al. 2016; Safipour et al. 2013) eller psykisk ohälsa (Di Lorenzo 

et al. 2015) ökade risken för psykisk ohälsa (Di Lorenzo et al. 2015; Sharaf, Thompson 

& Abd El‐Salam 2016; Wilson et al. 2016; Safipour et al. 2013). 
     Att som ungdom ha bevittnat våld inom familjen (Brockie, Dana-Sacco, Wallen, 

Wilcox & Campbell 2015; Gonzalez et al. 2014), blivit utsatt för misshandel (Gonzales 

et al. 2014) eller försummelse av en förälder var förknippat med en högre frekvens av 

psykisk ohälsa (Brockie et al. 2015; Sharaf, Thompson & Abd El‐Salam 2016). Även 

strikta familjeförhållanden under uppväxten kunde öka risken för psykisk ohälsa 

(Küçük, Gür, Şener, Boyacıoğlu & Çetindağ 2016; Sharaf, Thompson & Abd El‐Salam 

2016). 

     Bland ungdomar som endast bodde med en av sina föräldrar alternativt helt utan 

biologiska föräldrar syntes en ökning av psykisk ohälsa i jämförelse med de ungdomar 

som levde/levt med båda sina föräldrar (Man, Mengmeng, Lezli, Ting & Jingping 2017; 

Lee & Choi 2015). 

     Både Sharaf, Thompson & Abd El‐Salam (2016) och Wilson et al. (2016) lyfte att 

ojämställda förhållanden mellan föräldrarna utgjorde en riskfaktor för att ungdomen 

skulle drabbas av psykisk ohälsa. 

3.1.2 Kön och sexuell läggning 

Flera artiklar tog upp att fler andel tjejer led av psykisk ohälsa i jämförelse med killar 

och sågs därav som en riskfaktor (Lee & Choi 2015, Safipour et al. 2013; Wilson et al. 
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2016). Det har också visat sig att ungdomar som har annan sexuell läggning än 

heterosexuell hade en högre risk för att drabbas av psykisk ohälsa (Bostwick et al. 2018; 

Doyle & Treacy 2015). 

3.1.3 Upplevelser, fysiska- och sociala risker 

Ungdomar som upplevt utanförskap utgjorde en högre risk för att de skulle drabbas av 

psykisk ohälsa (Safipour et al. 2013; Di Lorenzo et al. 2015). Andra faktorer som ökade 

risken för psykisk ohälsa bland ungdomar var sömnsvårigheter (Lee & Choi 2015; 

Petrov, Licstein & Baldwina 2014), stress (Di Lorenzo et al. 2015; Lee & Choi 2015), 

dålig fysisk hälsa (Safipour et al. 2013) samt om ungdomen hade erfarit negativa 

livshändelser (Brockie et al. 2015; Man et al. 2017). Det sågs även ett samband mellan 

ungdomar som upplevt fler olika riskfaktorer (Brockie et al. 2015 & Safipour et al. 

2013) 

 

3.2 Omvårdnadsåtgärder vid psykisk ohälsa bland ungdomar 

3.2.1 Stöd och bemötande vid psykisk ohälsa 

Sjuksköterskans stöd i hantering av ungdomars psykiska ohälsa bygger på undervisning 

och uppföljning. Uppföljningarna sågs som en del av en process för att ge vägledning, 

stöttning och uppmuntran (Steffenak et al. 2015). I mötet med ungdomen som drabbats 

av psykisk ohälsa var det av stor vikt att det byggdes upp ett förtroendefullt förhållande 

mellan sjuksköterskan och ungdomen (Leahy et al. 2013; Montreuil, Butler, Stachura & 

Pugnaire Gros 2015). Leahy et al. (2013) och Montreuil et al. (2015) lyfte även att 

omvårdnadsåtgärder skulle få ungdomen att känna sig som en unik individ, detta genom 

att lära känna ungdomen och därefter tillhandahålla psykosociala insatser. Utöver dessa 

omvårdnadsåtgärder menade också Montreuil et al. (2015) att sjuksköterskor som också 

gav stöd och tröst till föräldrarna samtidigt hade en positiv inverkan på ungdomens 

tillfrisknande från psykisk ohälsa.  
      Enligt Montreuil et al. (2015) var det av betydelse att sjuksköterskan hade ett lugnt 

kommunikationssätt, avsatte tid till att lyssna och fanns till hands för kommunikation, 

både med ungdomen men även med föräldrarna. De upplyste också att vid omvårdnad 

av psykisk ohälsa hos ungdomar var det viktigt att sjuksköterskan visade förståelse 

(Montreuil et al. 2015). Leahy et al. (2013) tog även upp att sjuksköterskans 
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tillgänglighet också hade betydelse för att kunna bygga ett förtroende mellan ungdomen 

och sjuksköterskan. 

3.2.2 Utbildning och motivation 

Genom att sjuksköterskor utbildade ungdomar om psykisk ohälsa ökade medvetenheten, 

även stigmatiseringen som kunde uppstå vid psykiska problem minskades (Leahy et al. 

2013). 

     Sjuksköterskans undervisning kunde även handla om att få ungdomen att reflektera 

och få kunskap att tyda sina symtom (Montreuil et al. 2015; Steffenak et al. 2015).  

Sjuksköterskans undervisning kan även vara att delge kunskap om copingstrategier, 

t.ex. genom att undervisa övningar för logiskt tänkande för att hantera ångest (Montreuil 

et al. 2015; Steffenak et al. 2015) genom aktiv och direkt undervisning (Steffenak et al. 

2015). 

     Sjuksköterskan har också till uppgift att motivera de ungdomar som drabbats av 

psykisk ohälsa (Leahy et al. 2013; Nadeau, Lecompte, Johnson, Pontbriand, & 

Rousseau 2018) då detta underlättar behandlingsprocessen och chanserna att tillfriskna 

ökar (Nadeau et al. 2018). Montreuil et al. (2015) beskriver även att det kan vara till 

hjälp om sjuksköterskan delger egna erfarenheter av svåra känslor och strategier som 

har underlättat. 

3.2.3 Samverkan 

Vid skapandet av en vårdplan bör sjuksköterskan samarbeta med ungdomen samt sträva 

efter en samverkan med ungdomens familj (Montreuil et al. 2015; Steffenak et al. 

2015), skola, familjeläkare och den specialiserade hälsovården (Steffenak et al. 2015; 

Nadeau et al. 2018). För att ungdomen skulle få förutsättningar att genomföra 

behandlingen utan att skolgången skulle påverkas var det betydelsefullt att också skolan 

och sjuksköterskan gjorde en plan tillsammans med ungdomen (Leahy et al. 2013; 

Steffenak et al. 2015). 

3.2.4 Miljön runt ungdomen 

För att underlätta för ungdomar som behandlats för psykisk ohälsa på institution bör 

miljön vara personlig, t.ex. att sjuksköterskan ber anhöriga ta med privata ägodelar. 

Miljön ska också ha bra belysning, bra temperatur och vara ren (Montreuil et al. 2015). 

Sjuksköterskan bör också se till att samtal sker i rum som är anpassad och säker för att 

främja relationer så att ungdomen känner sig trygg och vågar prata (Leahy et al. 2013). 
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För att skapa en bra miljö kring ungdomen kan det vara till hjälp att samråda med 

föräldern (Montreuil et al. 2015). 
 

3.3 Resultatsammanställning av dataanalysmetod 

I tabellen redovisas både de kvantitativa och kvalitativa artiklarnas val av 

dataanalysmetod. 

 

 ANOVA Chi 

Square  (χ2) 
Cronbach´s 

alpha  

 

Faktor-

analys 
Mann-

whitney U-

test 

Pearson´s Regressions-

analys 
T-

test 
Tematisk 

analys 

Bostwick et al. 

(2014)       X   
 Brockie et al. 

(2015)  X   X X    
 Di Lorenzoet 

al. (2015)  X    X  X  
Doyle, Treacy 

& Sheridan  

(2015) 

 X X   X    

Gonzalez et al. 

(2015)       X   
Küçük et al. 

(2016) X  X       
Leahy et al. 

(2013)         X 
Lee & Choi 

(2015)  X     X   
Man et al. 

(2017)   X   X X   
Montreuil et al. 

(2015)         X 
Nadeau et al. 

(2018)          
Petrov, 

Lichstein & 

Baldwina 

(2014) 

X X     X X  

Safipour et al. 

(2013)       X   
Sharaf, 

Thompson & 

Abd El‐Salam 

(2016) 

 

     X X   

Steffenak et al. 

(2015)         X 
Wilson et al. 

(2016)    X  X X   
TOTALT 2 st 5 st 3 st 1 st 1 st 6 st 8 st 2 st 3 st 
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4. Diskussion 

 
4.1 Huvudresultat 

Flera riskfaktorer har visat ge ökad risk för psykisk ohälsa bland ungdomar. Det som 

stod ut mest var ungdomar som levde i familjer med sämre socioekonomiska 

förhållanden, ungdomar som bevittnat eller blivit utsatt för våld samt utanförskap. Även 

sömnproblem, stress och negativa livshändelser ökade risken för psykisk ohälsa bland 

ungdomar. Överlag var det en högre andel tjejer som led av psykisk ohälsa jämfört med 

killar. I bemötandet och omvårdnaden kring ungdomar som drabbats av psykisk ohälsa 

sågs ett stort behov av stöd. Det var också viktigt att sjuksköterskan tog sig tid och 

byggde upp ett förtroendefullt förhållande gentemot ungdomen. Genom att 

sjuksköterskan motiverade och utbildade ungdomar med psykisk ohälsa ökade 

medvetenheten och chanserna att tillfriskna ökade. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Riskfaktorer för psykisk ohälsa bland ungdomar samt förebyggande 

omvårdnadsåtgärder 

Det har framkommit ett flertal riskfaktorer i resultatet som visat sig ge ökad risk för 

psykisk ohälsa bland ungdomar (Brockie et al. 2015; Bostwick et al. 2018; Di Lorenzo 

et al. 2015; Doyle & Treacy 2015; Gonzales, et al. 2014; Küçük et al. 2016; Lee & Choi 

2015; Man et al. 2017; Petrov, Licstein & Baldwina 2014; Safipour et al. 2013; Sharaf, 

Thompson & Abd El‐Salam 2016; Wilson et al. 2016). 

      Sharaf, Thompson & Abd El‐Salam (2016) och Wilson et al. (2016) tog upp att 

lägre utbildning bland föräldrar var en bidragande riskfaktor vilket även Hallström 

(2015) bekräftar. Det anser författarna i föreliggande studie kan grundas i att lägre 

utbildning kan leda till sämre ekonomi. Detta med tanke på att flera studier har visat att 

socioekonomiskt svåra förhållanden också gav en ökad risk för psykisk ohälsa bland 

ungdomar (Gonzales, et al. 2014; Lee & Choi 2015; Di Lorenzo et al. 2015; Safipour et 

al. 2013; Sharaf, Thompson & Abd El‐Salam 2016; Wilson et al. 2016). Även Enskär 

och Golsäter (2014) bekräftar att mer ogynnsamma familjeförhållanden är en riskfaktor 

för psykisk ohälsa och tar upp att det är hela 70 procent vanligare med psykisk ohälsa 

bland ungdomar som lever i dessa förhållanden. 
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       Vid nedsatt förmåga att kunna vara en bra förälder och i de fall ungdomens 

grundtrygghet inte blir tillgodosedd kan ungdomens hälsa också hotas (Enskär & 

Golsäter 2014). Ungdomar som far illa hemma har en ökad risk för psykisk ohälsa 

(Brockie et al. 2015; Gonzalez et al. 2014; Küçük et al. 2016; Sharaf, Thompson & Abd 

El‐Salam 2016). Hälso-sjukvårdspersonal är ålagd att anmäla till Socialnämnden vid 

misstanke om att barn och ungdomar far illa eller riskerar att fara illa (SFS 2001:453). 

Att anmäla anser författarna till föreliggande studie även är en förebyggande åtgärd för 

psykisk ohälsa bland ungdomar som far illa hemma. Förebyggande åtgärder för att 

förhindra att ungdomars hälsa påverkas negativt av familjen är föräldrautbildning samt 

utbildning där föräldrar får möjlighet att träffas och dela sina känslor med andra 

föräldrar (Enskär & Golsäter 2014). Di Lorenzo et al. (2015) tar upp att föräldrar med 

psykisk ohälsa också kan öka risken för att ungdomar ska drabbas av psykisk ohälsa 

vilket bekräftas av Enskär & Golsäter (2014). Sjuksköterskor som möter ungdomar som 

närstående till psykiskt sjuk förälder ska möta dessa ungdomar respektfullt och ge stöd 

för att minska stigmatisering och på så vis minska risken för psykisk ohälsa hos 

ungdomen (Hedman- Ahlström 2014). Även Kari Martinsens teori styrker att 

sjuksköterskor ska visa respekt till individen hen möter (Kirkevold, Nortvedt & Alvsåg 

1994). Författarna i föreliggande studie anser att det även är viktigt att se kommande 

situationer och sätta in förebyggande åtgärder i tid. Vilket också Kari Martinsen belyser, 

hon menar att det är gynnsamt att inom hälso- och sjukvård inte endast se situationen 

hur det är här och nu utan även framåt (Hamram 1994). 

      Sjuksköterskor kan minska stigmatisering med förebyggande arbete genom att 

utbilda om psykisk ohälsa och på så sätt öka medvetenheten bland ungdomar (Leahy et 

al. 2013) detta bekräftas av Greenwood et al. (2016) som menar att genom i tidig ålder 

prata om psykisk ohälsa minskar stigmatiseringen vilket även leder till att ungdomar 

vågar söka hjälp i större utsträckning.  

      Ungdomar som inte bor med båda biologiska föräldrarna har en högre risk för 

psykisk ohälsa (Man et al. 2017; Lee & Choi 2015). Enskär & Golsäter (2014) lyfter att 

föräldrar som separerar påverkar ungdomen. För att förebygga psykisk ohälsa hos 

ungdomar vid en separation är det avgörande att föräldrarna kan samarbeta och ge stöd 

till ungdomen (Enskär & Golsäter 2014). Författarna i föreliggande studie anser att 

sjuksköterskor kan jobba förebyggande mot psykisk ohälsa bland ungdomar genom att i 

mötet med en förälder som är i en separation informera utifrån Kari Martinsens teori att 

ge stöd till ungdomen (Kirkevold, Nortvedt & Alvsåg 1994) samt försöka samarbeta 
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med sin före detta partner (Enskär & Golsäter 2014). Ungdomar som är med om att 

föräldrarna separerar är även i behov av att få bearbeta sina känslor (Enskär & Golsäter 

2014) vilket kan vara bra att sjuksköterskor möjliggör i mötet med dessa ungdomar. 

      En känsla av värde och att bli respekterad för den man är, är grundläggande aspekter 

för hälsa (Skärsäter 2014). Det är något som ger mer förståelse varför utanförskap 

(Safipour et al. 2013; Di Lorenzo et al. 2015) och försummelse av föräldrar (Brockie et 

al. 2015; Sharaf, Thompson & Abd El‐Salam 2016) ger en ökad risk för psykisk ohälsa 

bland ungdomar. Även Kari Martinsen lyfter i sin teori att sjuksköterskor ska respektera 

patienten och ta hänsyn till hens situation (Kirkevold, Nortvedt & Alvsåg 1994). 

      Det ses ofta ett samband mellan stress, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa (Di 

Lorenzo et al. 2015; Lee & Choi 2015; Petrov, Licstein & Baldwina 2014), vilket 

bekräftas av Enskär & Golsäter (2014) och Pellmer, Wramner & Wramner (2017). En 

av orsakerna till att ungdomar upplever stress anser författarna till föreliggande studie 

bero på att ungdomar har höga krav på sig, något som också Enskär & Golsäter (2014) 

bekräftar. 

      Bostwick et al. (2018); Doyle & Treacy (2015) menar att andra sexuella läggningar 

än heterosexuell läggning ökar risken att drabbas av psykisk ohälsa. Detta bekräftas av 

både Ciro et al. (2005) och Ryan, Russell, Huebner, Diaz & Sanchez (2010). De tar upp 

att orsaken kan grunda sig i stigmatisering, känslomässig turbulens hos ungdomen (Ciro 

et al. 2005) men framförallt lägre acceptans bland ungdomens föräldrar, anhöriga samt 

inom sjukvården (Ryan et al. 2010). För att öka acceptansen inom sjukvården men även 

hos föräldrarna anser författarna till föreliggande studie att det krävs mer information 

men även att göra föräldrarna medvetna om dess betydelse. 

      Flera av studierna i resultatet tog upp att tjejer hade högre risk att drabbas av 

psykisk ohälsa (Lee & Choi 2015; Safipour et al. 2013; Wilson et al. 2016). Dock visar 

Nilsson & Rosvall (2016) studie att sjuksköterskor bedömer ofta tjejers symtom som 

psykiska och killars somatiska. Studien tar också upp att tjejer pratar mer om sina 

psykiska besvär, medan killar pratar mer om t.ex. Huvudvärk som är relaterad till stress. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde det mer utmanande att diskutera psykisk ohälsa 

med killar på grund av den maskulina kultur som fanns. Sjuksköterskorna i studien 

upplevde också att det var på grund av att den maskulina kulturer som killar i mindre 

utsträckning söker vård för sina psykiska besvär. En annan viktig aspekt i studien var att 

sjuksköterskors preventiva åtgärder var mest riktade till tjejer. Författarna i föreliggande 

studie förmodar att det kan vara ett stort mörkertal hur stor andel killar som upplever 
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psykisk ohälsa, men inte söker hjälp och därför är det viktigt rikta förebyggande 

åtgärder mot båda könen. 

       Trots att flera studier rapporterar att fler riskfaktorer ger tydliga symtom och tecken 

på psykisk ohälsa (Brockie et al. 2015 & Safipour et al. 2013), visar Frantsi-Lankia, 

Saaristo, Ståhl, Rimpelä, Wiss (2018) studie att tillgången till skolhälsovård minskade 

för elever med riskfaktorer för psykisk ohälsa. Även ungdomar som redan upplever 

psykisk ohälsa uppgav dålig tillgång till skolhälsovård, detta trots att skolhälsovården 

bedöms ha tillräckligt med resurser. Steffenak et al. (2015) studie uppgav att 

sjuksköterskor ibland väljer att inte fråga om psykisk ohälsa i primärvården på grund av 

bristande kunskap och erfarenhet. Författarna i föreliggande anser att försvårad tillgång 

till skolsjuksköterskor dels kan bero på att skolsjuksköterskor har för lite erfarenhet och 

kunskap för att välja att agera, eller så har sjuksköterskor inte reflekterat över egna 

attityder och fördomar som enligt Kari Martinsen kan påverka kliniska observationer 

(Nortvedt, F. 1994). Kari Martinsen belyser även att handlingar kan påverkas av 

organisationens yrkestraditioner (Hamran 1994) vilket författarna i föreliggande studie 

anser kan påverka tillgången till vård. 

4.2.2 Bedöma omvårdnadsbehov 

Det är viktigt att sjuksköterskor har kompetens och kan upptäcka psykisk ohälsa så att 

de som har behov av vård och behandling får det i tid (Moen & Skundberg 2017; 

Skärsäter 2014; WHO 2017). För att upptäcka psykisk ohälsa bland ungdomar lyfter 

Solders-Wänndahl & Milerad (2017) att sjuksköterskor kan ställa öppna frågor 

angående fritiden och hemmet samt vara observant på sårskador. Ett varningstecken för 

självskadebeteende kan vara att ungdomen inte vill visa armarna (Solders Wänndagl & 

Milerad 2017). Författarna till föreliggande studie tror att om sjuksköterskor redan i 

första mötet med ungdomen kan identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa, kan psykisk 

ohälsa lättare uppmärksammas och sedan diagnostiseras. Vilket Steffenak et al. (2015) 

stärker genom att i resultatet ta upp att sjuksköterskor kan identifiera psykisk ohälsa 

under samtal med ungdomen. Sjuksköterskor diagnostiserar inte psykisk ohälsa, men 

bedömer behov av omvårdnadsinsatser som är relaterade till psykiska ohälsa hos 

ungdomar (Moen & Skundberg 2017). 
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4.2.3 Omvårdnad  

Leahy et al. (2013) och Steffenak et al. (2015) tar upp att vårdplanen ska göras 

tillsammans med ungdomen, vilket Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall, & Ringdal 

(2018) också upplyser är viktigt för att känna delaktighet. 

      Leahy et al. (2013) och Montreuil et al. (2015) beskriver att omvårdnadsåtgärder ska 

få ungdomen att känna sig som en unik individ. Vilket kan göras genom att först lära 

känna ungdomen och därefter tillhandahålla personcentrerad vård samt psykosociala 

insatser som är anpassade efter ungdomens behov och önskemål (Leahy et al. 2013; 

Montreuil et al. 2015). Vilket även Enskär och Golsäter (2014) menar är en viktig del 

för att öka tryggheten och stabiliteten i vardagen. I mötet med ungdomen som drabbats 

av psykisk ohälsa behövs det byggas upp ett förtroendefullt förhållande mellan 

sjuksköterskor och ungdomen (Skärsäter 2014, Leahy et al. 2013 & Montreuil et al. 

2015). Förtroende byggs upp i bemötandet och kommunikation som sker utifrån 

ungdomen, vilket ofta underlättas genom att visa omsorg och vara trovärdig i sin 

kommunikation. Visa omsorg kan ske genom uttryck eller att t.ex. erbjuda en filt 

(Skärsäter 2014). Kari Martinsens menar att omsorg är grunden för att ge omvårdnad 

(Kirkevold, Nortvedt & Alvsåg 1994). I kommunikationen ska aldrig symtom som t.ex. 

oro bagatellisera eller ifrågasättas. Den psykiska smärtan kan vara svår att uttrycka och 

kan få utlopp som inte alltid är lätta att förstå. Det är därför viktigt att sjuksköterskor 

bekräftar och bemöter den psykiska smärtdimensionen som upplevs. Genom bemötande 

och kommunikation som bygger upp en bra relation möjliggörs bra förutsättningar att 

arbeta hälsofrämjande (Skärsäter 2014). 

      Information och utbildning tas upp i resultatet som effektiv omvårdnadsåtgärd vid 

omvårdnad av psykisk ohälsa bland ungdomar av Leahy et al. (2013) och Montreuil et 

al (2015), vilket bekräftas av Enskär och Golsäter (2014). Utbildning ska ge ungdomar 

med psykisk ohälsa kunskap om symtom och copingstrategier som t.ex. logiskt 

tänkande för att hantera ångestsyndrom (Montreuil et al. 2015; Steffenak et al. 2015) 

samt kunskap i att analysera destruktiva beteende och egenvård (Skärsäter 2014). För att 

hjälpa ungdomen att distraheras från självskadetankar kan sjuksköterskor undervisa 

olika hanteringsstrategier, t.ex. uppmana ungdomar att hålla händerna sysselsatta med 

att spela kortspel(Montreuil et al. 2015). Enligt författarna i föreliggande studie skulle 

dessa åtgärder få ungdomen att förstå sina symtom samt främja egenvård. Kari 

Martinsen menar att omsorg i omvårdnaden som har effekt på rustning av patientens 
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psykologiska förmåga är metoder som främjar visualisering, avslappning och avledning 

(Nortvedt 1994).  

      Enskär & Golsäter (2014) tar upp att föräldrar är viktiga att inkludera i vården, 

vilket resultat i föreliggande studie också belyser (Montreuil et al. 2015; Steffenak et al. 

2015). Dock anser författarna i föreliggande studie att föräldrarna endast ska göras 

delaktig när det med säkerhet gynnar ungdomen. I resultatet framgick det även att det är 

viktigt med samverkan mellan olika professioner så som skola, familjeläkare, 

specialisttjänster för att vården ska bli så gynnsam som möjligt för den enskilde 

ungdomen (Leahy et al. 2013 & Steffenak et al. 2015). 

      Två artiklar i resultatet diskuterar miljön som en del av omvårdnaden av ungdomar 

med psykisk ohälsa. Dels belystes vikten av att miljön ska vara personlig, ha behaglig 

temperatur och belysning (Montreuil et al. 2015). Men även att miljön ska främja 

relationer mellan sjuksköterskor och ungdomen samt kännas trygg för ungdomen 

(Leahy et al. 2013). Något som bekräftas av både Ciro et al. 2005 och Jakobsson och 

Lützén (2014) som uppmärksammar att miljön kring ungdomar som vårdas för psykisk 

ohälsa är viktig för deras välmående men även för att de ska våga öppna upp sig och 

prata. 

 

4.3 Metodologisk diskussion utifrån dataanalysmetod 

4.3.1 Kvantitativa 

Kvantitativa analysmetoder separeras ofta i två grenar där ena är sambandsanalys och 

andra hypotesprövning. Sambandsanalys utgår från att se likheter i statistik. 

Hypotesprövning jämför olika hypoteser för att ta reda på sannolikheten att hypotesen 

stämmer (Billhult 2017). 

 

4.3.1.1 Sambandsanalys 

Vanligaste analys metoden var regressionsanalys som åtta artiklar i resultatet (Bostwick 

et al. 2014;Gonzales et al. 2015; Lee & Choi 2015; Man et al. 2017; Safipour et al. 

2013;Sharaf, Thompson & Abd El-Salam 2016; Petrov, Lichstein & Baldwina 2014; 

Wilson et al. 2016) använde sig av. Regression är en sambandsanalys som förklarar hur 

utfallsvariabeln samvarierar med andra variabler som är oberoende (Billhult 2017). 

       Sex artiklar i resultatet (Brockie et al. 2015; Di Lorenzo et al. 2015, Doyle, Treacy 

& Sheridan 2015; Man et al. 2017; Sharaf, Thompson & Abd El-Salam 2016; Wilson et 
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al. 2016) använde Pearson’s som analysera samband mellan kvot- och intervallvariabler 

(Bryman 2013). Küçük et al. (2016) och Petrov, Lichstein och Baldwina (2014) 

använde ANOVA som sambandsanalys (Billhult 2017), vilket är bra för att kunna 

analysera variationen i utfallsvariabeln (Bryman 2013). Faktoranalys har använts av 

Wilson et al. (2016) och är användbar för att analyser om olika gruppers indikationer 

hör ihop och bildar faktorer (Bryman 2013). En ytterligare sambandsanalys som 

användes av Doyle, Treacy och Sheridan (2015), Küçük et al. (2016) och Man et al. 

2017 är Cronbach Alfa (Billhult 2017), Cronbach alfa används för att analyser interna 

reliabiliteten i datat, beräkningen får fram genomsnittet av de olika reliabilitets 

koefficienter, t.ex. Genom “split-half då man delar slumpmässigt frågorna för att sedan 

jämföras dem i två grupper (Bryman 2013). 

   

4.3.1.2 Hypotesprövning  

För att analysera hypotesen har fem artiklar i resultatet (Brockie et al. 2015; Di Lorenzo 

et al 2015; Doyle, Treacy & Sheridan 2015; Lee & Choi 2015; Petrov, Lichstein och 

Baldwina 2014) använt Chi-squar (Billhult 2017), vilket är en teknik som används för 

att kunna fastslå hur säker ett samband bland två variabler inom en grupp är (Bryman 

2013). Denna metod är bra att använda för att säkerställa att det inte är slumpen som 

påverkat, men har dock inget värde utan att tolkas tillsammans med statistisk 

signifikansnivå som är relaterad till undersökningen (Bryman 2013). Brockie et al. 

(2014) har använt mann-whitney test för att analysera hur säker hypotesen är, medan Di 

Lorenzo et al. (2015) och Petrov, Lichstein och Baldwina (2014) har använt T-test för 

att analysera hypotesen (Billhult 2017). 

4.3.2 Kvalitativa 

De kvalitativa artiklarna i resultatet (Leah et al. 2013; Montreuil et al. 2015; Steffenak 

et al. 2015) har alla använt sig av tematisk analysmetod. Metoden används när frågorna 

handlar om hur och för att få en skildring av innebörden av data. Det går ut på att slå 

ihop liknande koder till teman för att på så sätt få en större förståelse av data. Dock kan 

det ibland vara svårt att urskilja teman och då kan förståelsen för innebörden av data 

försämras (Danielson 2017). 
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4.4 Metoddiskussion 
 

4.4.1 Design 

För att belysa riskfaktorer och omvårdnadsåtgärder vid psykisk ohälsa bland ungdomar 

har författarna till den föreliggande studien gjort en litteraturstudie med beskrivande 

design. 

4.4.2 Sökstrategi 

Willman et al. (2016) beskriver att litteratursökningar med fördel ska baseras på flera 

databaser. Så för att få en så bred sökning som möjligt användes tre databaser; PubMed, 

PSYKinfo samt CINAHL. Författarna var mån om att endast ta med den senaste 

forskningen inom ämnet därför begränsades sökningen till artiklar som endast var 

publicerade mellan 2013-2018. Att begränsa tiden för publiceringen av artiklar kan ses 

från två perspektiv. Dels försvinner tidigare artiklar, även om de också skulle vara bra, 

men forskningen förnyas alltid och kan därför ändras vilket författarna hade i åtanke när 

det gjorde tidsbegränsningen. Att artiklarna till föreliggande studie skulle finnas 

tillgängliga för Högskolan i Gävle kan ses som en svaghet för studien då vi inte vet om 

potentiella artiklar exkluderades av den anledningen. Peer review innebär att artikeln är 

granskad och bedömd (Olsson & Sörensen 2012), därför anser författarna 

begränsningen som en styrka när artiklarna söktes. Författarna till föreliggande studie 

uppmärksammade att vid riktade sökningar som t.ex. “Riskfaktorer för att ungdomar 

ska drabbas av depression eller ångestsyndrom” framkom även andra riskfaktorer som 

bland annat sociala medier och mobilanvändning. Författarna till föreliggande studie 

anser att det har varit en begränsning för studien att ha “Riskfaktorer för psykisk 

ohälsa” då just Psykisk ohälsa inkluderar flera olika sjukdomar och de flesta 

vetenskapliga artiklar riktar in sig på en specifik sjukdom, därav har föreliggande studie 

inte kunnat inkludera ytterligare risker för att drabbas av psykisk ohälsa.  

4.4.3 Urvalskriterier 

Att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan enligt Polit & Beck (2017) ge 

djupare bild om ämnet vilket författarna till föreliggande studie ser som en styrka. 

Samtliga artiklar skulle också vara från primärkällor och svara på föreliggande studies 

syfte gällande riskfaktorer alternativt omvårdnadsåtgärder vid psykisk ohälsa bland 

ungdomar. Dessa urvalskriterier ser författarna till föreliggande studie som styrkor för 
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att säkerställa att resultatet till syftet bygger på evidensbaserad forskning, vilket höjer 

kvalitén på studien. 

      I Gonzalez et al. (2014) vetenskapliga artikel redovisas att deltagarna var under 15 

år och artikeln av Wilson et al. (2016) var deltagarna mellan 7-18 år, att inkludera 

artiklar som studerat ungdomar och barn kan anses som en svaghet för föreliggande 

studie. Författarna till föreliggande studie valde ändå att inkludera artiklarna trots att 

barn kan ha ingått i studien eftersom studierna belyser en viktig aspekt av riskfaktorer 

för ungdomar samt att studierna har uteslutit vuxna och små barn.  

. 

4.4.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

Sökningar i samtliga databaser resulterade i totalt 281 artiklar. Utifrån litteraturstudiens 

syfte, inklusion- och exklusionskriterier ansågs 47 artiklar som potentiella. Båda 

författarna gjorde därefter ytterligare en granskning av respektive potentiell artikel och 

kom fram till att 16 artiklar skulle ingå i föreliggande studie då de var primärkällor samt 

svarade på föreliggande studies syfte. Att båda författarna granskade samtliga artiklar 

ses som en styrka då det minskar risken för feltolkning vilket också Polit & Beck (2017) 

belyser som Danielson (2017) menar finns en risk för vid temaanalys.  

4.4.5 Dataanalys 

I och med att det enligt Polit och Beck (2017) kan vara en svaghet att artiklarna inte 

framställts på författarnas modersmål översatte författarna samtliga inkluderade artiklar 

till svenska. Till hjälp hade författarna ett lexikon. Lexikonet gjorde att översättningen 

blev mer exakt vilket författarna till föreliggande studie anser öka tillförlitligheten. 

Genom att författarna till föreliggande studie granskade artiklarna enskilt minskades 

risken för att få en partisk bedömning av resultatet, vilket författarna till föreliggande 

studie anser höjer tillförlitligheten till föreliggande studie. 

 

4.5 Kliniska implikationer 

Som legitimerad sjuksköterska ingår det i yrket att förebygga ohälsa och hjälpa 

patienter att återfå hälsa. För att kunna förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar krävs 

det kunskap om riskfaktorer för vad som orsakar den psykiska ohälsan. Kunskap om 

vilka omvårdnadsåtgärder som kan sättas in och hur de kan anpassas för att den enskilda 

individen möjliggör för ungdomen att återfå hälsa. Med tanke på att sjuksköterskor var 
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som helst i vården kan möta ungdomar, antingen som patienter eller närstående är det av 

betydelse att legitimerade sjuksköterskor har kunskap om riskfaktorer och 

omvårdnadsåtgärder för psykisk ohälsa bland ungdomar. Genom ökad kunskap om 

risker och omvårdnad för psykisk ohälsa bland ungdomar kan sjuksköterskor identifiera 

ungdomar som riskerar att drabbas eller redan har drabbats av psykisk ohälsa och i tid 

kunna sätta in omvårdnadsåtgärder och samverka med andra professioner för att 

därigenom tillsammans minska ökningen av den psykiska ohälsan.  

  

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande studie belyser riskfaktorer för att ungdomar ska drabbas av psykisk ohälsa 

samt sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid psykisk ohälsa bland ungdomar. Men 

med tanke på att den psykiska ohälsan bland ungdomar hela tiden ökar bör fortsatt 

forskning riktas mot förebyggande åtgärder så att färre drabbas. De flesta artiklar 

riktades mot skolhälsovårdens förebyggande arbete, men då sjuksköterskor möter 

ungdomar överallt i vården så bör det studeras hur allmänna sjuksköterskor kan arbeta 

förebyggande mot psykisk ohälsa bland ungdomar. Forskning borde även försöka 

identifiera orsaken till att den psykiska ohälsan ökar, för att få svar på det skulle 

forskningen kunna studera ifall ungdomar är antingen mer öppen med psykisk ohälsa 

och därav att det skett en ökning, om de utsätts för mer riskfaktorer eller finns det andra 

riskfaktorer idag som inte identifierats som gör att den psykiska ohälsan ökar.  

  

 

4.7 Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie belyser flera riskfaktorer för psykisk ohälsa bland 

ungdomar. De flesta artiklar tar upp familjens inverkan på att barn utvecklar psykisk 

ohälsa, därefter tog flera artiklar upp att riskfaktorer socioekonomiska förhållanden, att 

vara tjej, se eller utsättas för våld. Även annan sexuell läggning än heterosexuell 

läggning, stress, sömnsvårigheter, dålig fysisk hälsa, negativa livshändelser och 

utanförskap tog artiklarna upp som riskfaktorer för psykisk ohälsa bland ungdomar. Att 

sjuksköterskor har kunskap om riskfaktorer för psykisk ohälsa bland ungdomar är 

viktigt för att kunna uppmärksamma psykisk ohälsa i tid och sätta in 

omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadsåtgärderna som sjuksköterskor sätter in ska ge stöd 

till ungdomen, det kan ske i form av uppmuntran, undervisning och uppföljningar. 
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Sjuksköterskor ska arbeta med att bygga en förtroendefull relation till ungdomen och 

dess närstående genom att lyssna och vara tillgänglig. I omvårdnaden av ungdomar med 

psykisk ohälsa bör föräldrarna göras delaktig om det gynnar ungdomen. Sjuksköterskor 

bör samverka med andra professioner som t.ex. Skola, skolsjuksköterskor, 

specialisttjänster eller familjeläkare, för att underlätta behandlingen för ungdomen. 

Dock är ungdomens egen delaktighet i vården viktigast och möjliggör för 

sjuksköterskor att utföra personcentrerad vård. Utöver det bör miljön vara trygg för att 

ungdomen ska våga prata och ta hjälp, miljön bör även vara något personlig och 

behaglig att vistas i. 
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Bilaga 1. Resultatsammanställning 

 

Författare, år och titel Syfte Resultat  
 

Bostwick, WB., Meyer, I., Aranda, F., 

Russell, S., Hughes, T., Birkett, M. & 
Mustanski, B. 

 
2014 

 

Mental health and Suicidality Among 

Racially/ Ethnically Diverse Sexual 

Minority Youths. 

 

Syftet var att undersöka relationerna 

mellan sexuell minoritetsstatus, kön, 
mental hälsa samt suicidalitet, i ett ras/ 

etniskt varierat urval av ungdomar. 

 

- Jämfört med heterosexuella hade 

minoritetsungdomar högre risk av varje 
utfall 

- Kvinnliga deltagare skilde sig avsevärt 

från manliga 
- Det fanns betydande skillnader bland ras 

/etniska grupper, även om 

resultatriktningen var blandad 

 

Brockie, TN, Dana-Sacco, G, Wallen, 

GR, Wilcox, HC, Campbell, JC.  
 

2015 

 

The Relationship of Adverse 

Childhood Experiences to PTSD, 

Depression, Poly‐Drug Use and 

Suicide Attempt in Reservation‐Based 

Native American Adolescents and 

Young Adults 

 

 
Syftet var att undersöka det 

vidhängande höga suicid-, depression-, 

substansanvändnings- och PTSD-
värdena som finns bland vissa stammars 

förhållanden mellan motgång i 

barndomen och riskbeteenden och flera 
psykiska hälsoeffekter, samt 

att undersöka kulturspecifika variabler. 

 

Biverkningar i barndomen =ACE 

- Emotionell misshandel 
- Emotionell försummelse 

- Fysisk försummelse 

- Fysiska misshandel  
- Sexuella övergrepp 

- Bevittnat våld mot sin mamma 

/partnervåld (IPV) 
- Resultatet visar att de som inte gick i 

skolan rapporterade vanligare fysiskt 

misshandel, känslomässig försummelse 
och bevittnat IPV 

- Kvinnor var mer benägna att rapportera 

emotionell misshandel och sexuella 
övergrepp.  

- Män var mer benägna att rapportera 

fysiskt våld 
   
Di Lorenz, o R., Cimino, N., Di Pietro, 

E., Pollutri, G., Neviani, V. & Ferri, P.  
 

2015 

 
A 5-year retrospective study of 
demographic, anamnestic, and clinical 

factors related to psychiatric 

hospitalizations of adolescent patients 

 

Syftet med studien var analysera 

samband mellan akutpsykiatrisk 
sjukvård av ungdomar och utvalda 

variabler för att lyfta riskfaktorer för 

psykiatriska nödsituationer 

 

Bo hos: - Avskild förälder 

- Adoptiv- eller invandrarfamilj 
- Institution 

 

- Stressiga händelser under barndomen 
 

- Förälder med psykisk ohälsa 

Doyle L., Treacy M.P. & Sheridan  
 

2015 

 

Self-harm in young people: 

Prevalence, associated factors, and 
help-seeking in school-going 

adolescents 

 
Syftet med den föreliggande studien var 

att bestämma förekomsten och 

associerade faktorer för ungdomar 
självskada i en stadsregion i Irland och 

att undersöka hjälpsökande beteenden 
för självskada 

- Faktorer som är oberoende förknippade 
med självskada inkluderar exponering för 

självskada hos en vän/ familjemedlem. 
Våld inom familjen samt oro för sin 

sexualitet 
 

Gonzalez, A., MacMillian, H., Tanaka, 
M., Jacck, SM. & Tommyr, L.  

 

2014 

 

Subtypes of exposure to intimate 

partner violence within a Canadian 
child welfare sample: Associated risks 

and child maladjustment 

 

 

Syftet med denna studie var att 
undersöka sambandet mellan olika 

former av intim partner vålds-

exponering för barnets funktion och 
förekomst av skada inom ett barnskydds 

exempel 

 

 

Större risk att ungdomar drabbas av 
internaliserande problem om de utsätts för 

endera emotionellt våld, direkt våld eller 

intim partnervåld. 
Större risk att ungdomar drabbas av 

externaliserade problem om barnet utsätts 

för emotionellt våld och intim partner 
våld. 

 

 
Küçük, L, Gür K, Şener, N, 

Boyacıoğlu, N, Çetindağ, Z.  

 
2016  

 

Correlation between irrational beliefs 
and depressive symptoms levels of 

secondary school children 

 
Syfte syftet med denna studie var att 

undersökning samband mellan 

orationell övertygelse och depression i 
grundskoleelever 

 
Syfte syftet med denna studie var att 

undersökning samband mellan orationell 

övertygelse och depression i 
grundskoleelever 

 

Leahy, D., Schaffalitzky, E., 
Armstrong, C., Bury, G., Cussen-

 

Beskriva vårdpersonalens erfarenhet av 
(och attityder mot) screening och tidig 

 

Vårdpersonalens roll i screening och 
behandling av psykisk och 



 

 

 

Murphy, P., Davis, R., Dooley, B., 

Gavin, B., Keane, R., Keenan, E., 

Latham, L., Meagher, D., McGorry, 

P., McNicholas, F., O'Connor, R., 
O'Dea, E., O'Keane, V., O'Toole, TP., 

Reilly, E., Ryan, P., Sanci, L., Smyth, 

BP., & Cullen, W. 

 

2013 

 

Primary care and youth mental health 

in Ireland: qualitative study in 

deprived urban areas 

ingripande för psykisk och 

substansanvändning bland ungdomar i 

primärvården i berörda miljöer. 

substansanvändning i ungdomsfrågor och 

interventioner samt hinder avseende 

screening och behandling. Tre teman 

identifierades 1, identifikation 2, 
behandling och 3, löpande engagemang. 

 

 

Lee, GY. & Choi, YJ.  

 
2015 

 

Association of school, family, and 
mental health characteristics with 

suicidal ideation among Korean 

adolescents 

 

Syfte var att undersöka faktorer som rör 

sucidalitet hos ungdomar. 

 

Självmordföreställningar och beteenden 

vanligare bland tjejer. 
Självmordstankar vanligare vid:  

 - Låg socioekonomisk status 

- Hög stress 
- Otillräcklig sömn 

 

 
Man, Y., Mengmeng, L., Lezli, L., 

Ting, M. & Jingping, Z.  
 

2017 

 

The psychological problems and 

related influential factors of left-

behind adolescents (LBA) in Hunan, 
China: a cross sectional study. 

 
Syftet med studien var att utforska 

mentalvårdsstatusen och förhållandet 
mellan psykologiska problem och de 

relaterade faktorerna i LBA (Åsidosatta 

ungdomar/Ungdomar som lever i 
ofullständiga familjer) 

- Livshändelser var huvudfaktorn som 
påverkade psykologiska problem 

 
- Familjefunktionen påverkar indirekt 

psykologiska problem genom att påverka 

socialt stöd, självkänsla. 

Montreuil, M., Butler, K.J.D., 

Stachura, M. & Pugnaire Gros C 

 

2015 

 

Exploring Helpful Nursing Care in 
Pediatric Mental Health Settings: The 

Perceptions of Children With Suicide 

Risk Factors and Their Parents 
 

Syftet med denna studie var att svara på 

följande fråga: 

Vad är uppfattningen av barn med 

självmordsrelaterade 

riskfaktorer och deras föräldrar om 

lämplig omvårdnad i pediatrisk mental- 
hälsoinställningar? 

 

4 breda teman på hjälpsamma 

omvårdnadsåtgärder 

 

-Vård av barn som en speciell person 

 

-Vård av föräldrarna 
 

-Hantera barnets sjukdom 

 
-Skapa en terapeutisk miljö 

 
 

Nadeau, L., Lecompte, V., Johnson-
Lafleur, J., Ponnbriand, A., Rosseau, 

C. 

 

2018 

 

Collaborative youth mental health 

service users, immigration, poverty, 

and family environment. 

 

Huvudmålet med artikeln är att studera 
sambandet mellan de tre miljöfaktorerna 

för invandring, socioekonomisk status 

och familjemiljö, samt de 
känslomässiga och beteendemässiga 

problemen i ungdomshögskolor i 

samarbete med MH-vårdinrättningen. 

 

 

Resultatet tyder på att familjemiljön, 
särskilt familjekonflikter är en orsak till 

psykisk ohälsa hos unga.  

Statistiskt signifikant förening, mellan 
fattigdom eller invandring och 

känslomässiga och beteendemässiga 

problem. 

 

 
Petrov, M.E., Lichstein, L.L. & 

Baldwina, C.M.  

 
2014 

 

Prevalence of sleep disorders by sex 
and ethnicity among older adolescents 

and emerging adults: relations to 

daytime functioning, working memory 
and mental health 

 
Syfte var att beskriva förekomsten av 

sömnstörningar, identifiera etniska och 

könsskillnader i sömnstörningar och 
fungerandet dagtid samt bestämma om 

risken för sömnstörning är förknippad 

med nedsatt arbetsminne och sämre 
psykiska hälsa. 

 
Sömnstörningar var förknippad med 

sämre psykisk hälsa och lägre 

arbetskapacitet 

 

Safipour, J., Schopflocher. D., 

Higginbottom, G. & Emami, A.  
 

2013 

 

Socioeconomic factors and mental 

health of Swedish adolescents – a 

cross-sectional study among 
Stockholm high-school students aged 

15–19 years 

 

Syftet är att undersöka socialt 

utanförskap och dess relation till 
självrapporterad hälsa 

bland svenska ungdomar. 

 

-Resultaten avslöjade en signifikant 

samband mellan känslan av utanförskap 
och mental hälsa och fann utanförskapen 

att vara en mediatorisk faktor mellan 

psykiska problem och fysisk hälsa. 
-Kvinnliga studenter rapporterade mer 

problem än män. 

-Förhållandet mellan grannskapets 
egenskaper (geografiskt läge och hemtyp) 

och mental hälsa var också betydande. 

-En invandrarbakgrund har också visat sig 



 

 

 

vara en av de betydande för 

självrapporterad mental hälsa.  

-Resultaten visade att en svensk mamma 

och pappa var förknippad med lägre 
psykiska problem, medan att ha en far och 

mor från Mellanöstern var förknippad 

med större självrapporterade psykiska 
problem. 

 

Sharaf, AY., Thompson, EA. & Abd 

El‐Salam, HF.  

 
2016  

 
Perception of Parental Bonds and 

Suicide Intent Among Egyptian 
Adolescents 

 

Syftet var att undersöka ungdomars 
uppfattningar av föräldrars band, som 

specifikt var kopplade till 

överbeskyddande och 
föräldraomvårdnad relaterad till 

suicidala ungdomar. 

 

- Mammor & pappors utbildningsnivå, 
socioekonomisk, jobb 

- Självmordsförsök var inte relaterat till 

ungdomens demografiska skillnader 
- Självmordsförsök var högre för 

ungdomar vars mammor inte hade någon 

grundutbildning jämfört med andra 
ungdomar vars mödrar hade 

gymnasieutbildning 

- Självmordsförsök var associerat med 
depression 

- Självmordsförsök var högre vid 

överbeskyddande föräldrar 
- kombinerad föräldrastil hade högre 

påverkan på självmordsförsök  

- Självmordsförsök var högre hos 
ungdomarna som upplevde försummelse 

av föräldrar jämfört med optimal 

föräldraskap 
 

Steffenak, A.K.M., Bordström, G., 

Hartz, I. & Wilde, L.B. 
 

2015 

 

  

Public health nurses’ perception of 

their roles in relation to psychotropic 
drug use by adolescents: A 

phenomenographic study 

 
 

 

Syftet med denna studie var att beskriva 

deras uppfattningar av sina roller i 
relation till psykisk narkotikaklassade 

läkemedel av ungdomar 

 

 

Tre beskrivande kategorier i 

sjuksköterskors roll i samband med 
psykisk läkemedelsmissbruk; 

- Upptäckande 

primärvårdssjuksköterska 

- Samverkande 

primärvårdssjuksköterska 

- Stödjande 

primärvårdssjuksköterskan  

De tre förhåller sig till 
varandra.  

Sjuksköterskor som valde att 

inte agera berodde på lite 
erfarenhet och kunskap om 

ämnet 

 

 
Wilson, J., Marin, D., Maxwell, K., 

Cumming, J., Berger, R., Saini, S., 

Ferguson, W., & Chibnall, J.  
 

2016 

 

Association of Posttraumatic Growth 

and Illness‐Related Burden With 

Psychosocial Factors of Patient, 

Family, and Provider in Pediatric 
Cancer Survivors 

 
Syfte var att undersöka samband mellan 

psykosociala faktorer hos patient- 

familje- och hälsovårdspersonalen med 
posttraumatic growth och 

sjukdomsrelaterad börda.  

 
Psykisk ohälsa var positivt associerad 

med: 

-stresssymptom  
-Föräldraindikerad psykisk ohälsa,  

-Lägre familje socioekonomisk status 

-Kvinnlig kön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Metodologisk aspekt 

 

Författare, publ. år, 

land 

Titel Design/ 

ansats 

Undersökningsgrupp Data-

insamlingsmetod 

Dataanalysmetod 

 

Bostwick, WB, Meyer, I, 

Aranda, F, Russell, S, 
Hughes, T, Birkett, M & 

Mustanski, B  

 
2014 

 

USA 

 

Mental health 

and Suicidality 
Among 

Racially/ 

Ethnically 
Diverse Sexual 

Minority 

Youths. 

 

- Kvantitativ 

ansats 

 

- Tvärsnittsdesign 

 

 

Antal: 6245 ungdomar  

 
Ålder: 13-18 år  

 

Kön: Framgår inte 

 

- YRBS data 2005 & 

2007 

 

- Hierarchical linear 

modeling (HLM version 7) 
 

- Descriptive statistics  

 
- DEFTs 

 

Brockie, TN., Dana-

Sacco, G., Wallen, GR., 
Wilcox, HC. & 

Campbell, JC. 

 
2015  

 

USA 

 

The 

Relationship of 
Adverse 

Childhood 

Experiences to 
PTSD, 

Depression, 

Poly‐Drug Use 

and Suicide 
Attempt in 

Reservation‐
Based Native 

American 

Adolescents and 
Young Adults 

 

- Kvantitativ 

ansats  
 

-Tvärsnittsdesign 

 

Antal: 288 ungdomar  

 
Kön: Framgår inte  

 

Ålder: 15-24 år 

 

- Ett anonymt, 

självförvalt 
webbaserat 

frågeformulär 

 
- CTQ-abonnerna  

 

- Tolla-HLAS-skalaen  
 

- PD-skalan med tio 

punkter  
 

- Schilling-metoden  

 
- Breslaus 7-punkts 

skala 

 

- Descriptive statistics 

 
- Pearson´s  

 

- Chi Square  (χ2)  
 

- Mann-whitney u-test 

 

Di Lorenzo R., Cimino 

N., Di Pietro E., Pollutri 

G., Neviani V. & Ferri P.  

 
2015 

 

Italien 

 

A 5-year 
retrospective 

study of 

demographic, 
anamnestic, and 

clinical factors 

related to 
psychiatric 

hospitalizations 

of adolescent 
patients 

 

 

- Kvantitativ 

ansats 

 

Antal: 101 ungdomar  

 

Kön:    56 killar  

             45 tjejer  
 

Ålder: 14-18 år 

 

- Data insamlat från 

journaler ifrån 

allmänna sjukhuset 

Nuovo  
 

- Ospedale Civile 

Sant'Agostino Estense 

 

- Chi Square  (χ2)  

 

- T-test  

 
- STATA version 12.47  

 

- Pearson´s 

 
Doyle L., Treacy M.P. & 

Sheridan  

 
2015  

 

Irland 

 
Self-harm in 

young people: 

Prevalence, 
associated 

factors, and 

help-seeking in 
school-going 

adolescents 

 

 
- Kvantitativ 

ansats  

 
-Tvärsnittsdesign 

 

Antal: 856 ungdomar  

 

Kön: Framgår inte  
 

 

Ålder: 15-17 år 

 
-The Lifestyle and 

Copong questionnaire 

 
- Self-concept  

 

- Plutchik Impulsivity 
Scale 

 
- Cronbach´s alpha  

 

- Pearson´s  
 

- Chi Square  (χ2) 

 

Gonzalez, A., 

MacMillian, H., Tanaka, 
M., Jacck, SM. & 

Tommyr, L.  

 
2014 

 

Kanada 

 

Subtypes of 

exposure to 
intimate partner 

violence within 

a Canadian 
child welfare 

sample: 

Associated risks 
and child 

maladjustment 

 

 

- Kvantitativ 

ansats 

 

Antal: 2184 ungdomar  

 
Kön: Killar och tjejer  

 

Ålder: Upp till 15 år. 

 

 

Data från den 
Kanadensiska 

rikstäckande 

undersökningen CIS-
2008 

 

Framgick inte 

 

Küçük L, Gür K, Şener 

N, Boyacıoğlu N, 

Çetindağ Z.  
 

2016  

 

Turkiet 

 
Correlation 

between 

irrational 
beliefs and 

depressive 

symptoms levels 

 

- Kvantitativ 

ansats 

 
- Tvärsnitts- och 

korrelationsdesign 

 
 

 

Antal: 414 ungdomar  

 

Kön:   209 killar  
            205 tjejer 

 

Ålder: 12-14 år 
 

 

- Irrational Beliefs 

Scale for Adolescents  

 
 

- Child Depression 

Inventory 

 

- Cronbach´s alpha  

 

- ANOVA 



 

 

 

of secondary 
school children 

 

 
Leahy, D., Schaffalitzky, 

E., Armstrong, C., Bury, 

G., Cussen-Murphy, P., 
Davis, R., Dooley, B., 

Gavin, B., Keane, R., 

Keenan, E., Latham, L., 
Meagher, D., McGorry, 

P., McNicholas, F., 

O'Connor, R., O'Dea, E., 
O'Keane, V., O'Toole, 

TP., Reilly, E., Ryan, P., 

Sanci, L., Smyth, BP., & 
Cullen, W. 

 

2013 

 

Irland 

 

 
Primary care 

and youth 

mental health in 
Ireland: 

qualitative 

study in 
deprived urban 

areas 

 
-Kvalitativ ansats 

 

Antal: 37 vårdpersonal  

 

Kön: 12 manliga 
          25 kvinnliga 

 

Ålder: Framgick inte 
 

 
Semistrukturerade 

intervjuer 

 
-Tematisk analys 

 
Lee, GY. & Choi, YJ.  

 
2015 

 

Korea  

 
Association of 

school, family, 
and mental 

health 

characteristics 
with suicidal 

ideation among 

Korean 
adolescents 

 
- Kvantitativ 

ansats  
 

- Tvärsnittsdesign 

 

Antal: 72.435 ungdomar  

 
Kön: Killar och tjejer  

 

Ålder: 12-18 år. 
 

 

 
 

 

 

 
- Online Survey of 

youth health behavior 
in Korea 

 
- Descriptive statistics  

 
- Chi Square  (χ2) 

 

- Logistisk regression 

 

Man Y., Mengmeng L., 

Lezli L., Ting M. & 

Jingping Z.  
 

2017 

 
Kina 

 
The 

psychological 

problems and 
related 

influential 

factors of left-
behind 

adolescents 

(LBA) in 
Hunan, China: 

a cross 

sectional study. 

 

- Kvantitativ 

ansats 

 
- Tvärsnittsdesign 

 

Antal: 1097 ungdomar  

 

Kön: Framgick inte  
 

Ålder: 12-18 år 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- Frågeformulär The 

Scale of Mental Health 

for Chinese Middle-
school  

 

- Student(SMHCMS) 
 

- The adolescents Self-

Rating Negative life 
events Check list 

(ASLEC)  

 
- Perceived Social 

Suport Scale (PSSS) 

 
- APGAR  

 

- CSQ  

 

- Esenck personality 
questionnaire (EPQ) 

 

- Rosenberg Self-
Esteem Scale (RSES) 

 

 

- Cronbach´s alpha  

 

- Test-retest  
 

- Covariance analysis  

 
- Linear regression  

 

- Univariate regression  
 

- Bivariate regresson  

 
- Pearson´s 



 

 

 

 

Montreuil, M., Butler, 

K.J.D., Stachura, M. & 

Pugnaire-Gros, C. 
 

2015 

 
Kanada 

 

Exploring 

Helpful Nursing 

Care in 
Pediatric 

Mental Health 

Settings: The 
Perceptions of 

Children With 

Suicide Risk 
Factors and 

Their Parents 

 

-Kvalitativ ansats  

 

Beskrivande 
design 

 

Antal: 11 st 

            6 föräldrar 

            5 ungdomar 
             

 

Kön:    6 mödrar  
             1 kille 

             5 tjejer 

 
Ålder: Föräldrar 45-55 år 

            Ungdomar 11-14 år 

 

- Frågeformulär 

 

- Observationer 
 

- Halvtrukturerade 

intervjuer 

 

-Tematisk analysmetod 

med induktivt 

tillvägagångssätt 

 

Nadeau, L., Lecompte, 
V., Johnson, L. J., 

Pontbriand, A., & 

Rousseau, C.  
 

2018 

 

Kanada 

 

“Collaborative 
youth mental 

health service 

users, 
immigration, 

poverty, and 

family 
environment” 

 

- Kvantiativ ansats 

 

- Multiinformant 

design 
 

 

Antal: 280 st 
140 föräldrar 

140 ungdomar  

 
Kön: 104 mödrar 

          36 fäder 

          86 killar 
          54 tjejer 

 

Ålder: Framgick inte 

 

- Frågeformulär 
 

-Sociodemographic 

questionnaire and the 
Family Environment 

Scale (FES) 

 
-The Strength and 

Difficulties 

questionnaire (SDQ) 
 

 

Framgick inte 

 

Petrov, M.E., Lichstein, 
L.L. & Baldwina, C.M.  

 

2014 

 

USA 

 

Prevalence of 
sleep disorders 

by sex and 

ethnicity among 
older 

adolescents and 

emerging 
adults: relations 

to daytime 

functioning, 
working 

memory and 

mental health. 
 

 

 
-Kvantiativ ansats 

 

Antal: 1684 ungdomar  
 

Kön:    391 killar  

            1293 tjejer  

 

Ålder: 17-25 år 

 
 

 

 
 

 

The Insomnia severity 
index (ISI) 

Questionnaire Global 

Sleep Assessment 

(GSAQ) The GSAQ 

Ted operation span 

task 

 

Chi Square  (χ2) ANOVA 
T-test Logistic regression 

Bonferroni adjustments 

corrected 

 

Safipour, J., 

Schopflocher. D., 
Higginbottom, G. & 

Emami, A.  

 
2013 

 

Sverige 

 

Socioeconomic 

factors and 
mental health of 

Swedish 

adolescents – a 
cross-sectional 

study among 

Stockholm high-
school students 

aged 15–19 
years 

 

 

- Kvantitativ 

ansats  
 

- Tvärsnittsdesign 

 
 

 

 

Antal: 445 ungdomar  

 
Kön:   180 killar  

            263 tjejer  

 
Ålder: 15-19 år 

 

-Nottingham Health 

Profile (NHP)  
 

-Jessor and Jessor 

alienation scale 

 

- Hierarchical set 

regression  
 

- Regression analysis 

 

Sharaf, AY., Thompson, 

EA. & Abd El‐Salam, 

HF.  

 

2016  

 

Egypten 

 

 

Perception of 
Parental Bonds 

and Suicide 

Intent Among 
Egyptian 

Adolescents 

 

-Kvantitativ 
ansatz 

 

-Tvärsnittsdesig 

 

Antal: 150 ungdomar  
 

Kön:    Framgår inte  

 
Ålder: 13-21 år 

 

 

- Suicide Intent Scale 
(SIS)  

 

- Parental Bonding 
Instrument (PBI) 

 

- Center for 
Epidemiologic Studies 

Depression Scale  

 

- Structured 

Demographic/Bakgrou

nd Interwiew 
 

 

-Pearson’s 
 

-Generalized linear 

moderling (GLM) 

 

Steffenak, A.K.M., 
Bordström, G., Hartz, I. 

 

Public health 
nurses’ 

 

Kvalitativ ansats 
 

 

Antal: 20 st  
 

 

Semistrukturerad 
intevju 

 

Tematisk analys 



 

 

 

& Wilde, L.B. 

 

2015 

 
Norge 

perception of 
their roles in 

relation to 

psychotropic 
drug use by 

adolescents: A 

phenomenograp
hic study 

 

Feminologisk 

design 

Kön:   Kvinnor 

 

Ålder: 35-63 år 

 
Wilson, J., Marin, D., 

Maxwell, K., Cumming, 

J., Berger, R., Saini, S., 
Ferguson, W., & 

Chibnall, J.  

 
2016 

 

USA 

 
Association of 

Posttraumatic 

Growth and 

Illness‐Related 

Burden With 
Psychosocial 

Factors of 

Patient, Family, 

and Provider in 

Pediatric 

Cancer 
Survivors 

 
- Kvantiativ 

anstats  

 
- Tvärsnittsdesign 

 

Antal: 61 ungdomar  

 

Kön:   39 killar  
            22 tjejer  

 

Ålder: 7-18 år  
 

 

 
- Children's Revised 

Impact of Event Scale 

(CRIES‐13)  

 

- ICPS Family 
Functioning Scale  

 

- Shared Decision 

Making Questionnaire  

 

- Religious Coping 
Activities Scale  

 

- Brief Resilience 
Scale  

 
- Benefit and Burden 

Scale for Children 

(BBSC) 
 

 
- Principal axis factor 

analysis (PAF)  

 
- Pearson´s  

 

- Nonlinear associations  
 

- Multiple linear regression 

analyses 

 

 

 

 

 

 

 

 


