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Sammanfattning 

Bakgrund  

Posttraumatiskt stressyndrom bör betraktas som en folkhälsosjukdom där 

diagnostisering och behandling behöver uppmärksammas. Ungdomar som överlevt 

livshotande händelser tenderar att återuppleva dessa traumatiska händelser och undviker 

att handskas med känslorna som uppkommer, vilket kan leda till psykiska besvär.  

Syfte 

Att undersöka riskfaktorer som finns för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom 

bland ungdomar samt undersöka vilka datainsamlingsmetoder de inkluderade artiklarna 

valt. 

Metod 

Deskriptiv design användes i litteraturstudien som inkluderar 13 stycken vetenskapliga 

artiklar från databaserna PsycInfo och PubMed. Likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat identifierades och använda datainsamlingsmetoder sammanställdes. 

Huvudresultat 

Att vara utsatt för våld och traumatiska händelser såsom fysisk skada eller se någon 

lida/dö, vara tjej, äldre ungdom, utsatt för daglig stress, splittrad familj och sämre 

socialt stöd var riskfaktorer för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Tio av tretton 

artiklar hade kvantitativ ansats och använde frågeformulär för att få svar på vilka 

riskfaktorer det fanns. En artikel hade kvantitativ ansats men använde inte frågeformulär 

och två hade endast kvalitativ ansats i form av intervju som datainsamlingsmetod.  

Slutsats 

Denna litteraturstudie identifierade olika riskfaktorer som ligger till grund för 

utveckling av PTSD bland ungdomar. De vanligaste som återkom i nästan alla studier 

var att utsättas för våld, vara med om traumatiska händelser, vara tjej, sämre socialt stöd 

inom familj och skola, förlora en anhörig och vardagliga stressorer. Att som 

sjuksköterska och övrig vårdpersonal inneha denna kunskap kan bidra till att tidigare 

kunna identifiera ungdomar med PTSD samt anpassa omvårdnaden till denna grupp på 

bästa sätt. 

 

Nyckelord - posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, riskfaktorer, ungdomar  

 

 



 

 

 

Abstract 

Background 

Posttraumatic stress disorder should be considered as a public health disease where 

diagnosing and treatment require attention. Adolescents who have survived life-

threatening events tend to relive these traumatic events and avoid to deal with the 

emotions that occur, which can lead to mental disorders.  

Aim 

Identify which risk factors there is to develop posttraumatic stress disorder among 

adolescents and examine which data collection methods the included articles have 

chosen.  

Method 

Descriptive design has been used in this literature study including 13 articles collected 

from the databases PsycInfo and PubMed and has been categorized by similarities and 

differences. The articles data collection methods has been presented from the 

methodological aspect.  

Main results 

To be exposed to violence and traumatic events as physical injury or see someone 

suffer/die, be a girl, older adolescent, exposed to daily stress, broken family and have 

less social support were some risk factors for developing posttraumatic stress disorder. 

Ten of thirteen articles had a quantitative approach and used questionnaire to get 

responses for which risk factors there was. One article had a quantitative approach but 

did not use a questionnaire and two articles had qualitative approach and used interview 

as data collection method.  

Conclusion 

In this literature study different risk factors were identified underlying to develop PTSD 

among adolescents. The most common risk factors in almost all of the studies were to 

be exposed to violence, experience traumatic events, be a girl, have less social support 

from family and school, lose a family member and daily stress. As a nurse it is 

important to keep this in mind so the care for the adolescents are as good as possible 

and that coping is used in the right way. 

 

Keywords: adolescents, post traumatic stress disorder, PTSD, risk factors 
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1. Introduktion 

1.1 Posttraumatiskt stressyndrom 

Posttraumatiskt stressyndrom brukar förkortas till PTSD efter engelskans posttraumatic 

stress disorder. PTSD blir allt vanligare i världen, speciellt bland nyanlända flyktingar. I 

Sverige beräknas minst 100 000 personer lida av detta tillstånd (Währborg 2009). När 

en individ upplever trauma som till exempel misshandel, olyckor, sexuella övergrepp, 

krigshändelser eller naturkatastrofer kan dessa situationer återupplevas och skapa starka 

känslor som rädsla eller ilska. Återupplevelser av situationen kan utlösas av yttre 

faktorer eller om en händelse liknar den traumatiska händelsen (Kalsén McGrath 2016). 

Währborg (2009) förklarar att i samband med traumat har individen varit vettskrämd 

och känt hjälplöshet vilket bidragit till att personen känt ett allvarligt hot mot dennes liv. 

Vid posttraumatisk stress kan personen få minnesbilder av den traumatiska händelsen 

som sedan skapar rädslor och mardrömmar. Det är vanligt att ha ångestsymtom vid 

PTSD och att personen får sämre kontroll över sina känslor. Många med PTSD får en 

överdriven vaksamhet då de lätt blir skrämda, irriterade och kan få plötsliga 

vredesutbrott, koncentrationssvårigheter och besvär med sömnen.  

 

Fink och Galea (2015) menar att traumatiska händelser kan skapa akuta psykiska 

störningar som förändrar livet och sättet att leva på. Många som upplevt ett trauma kan 

få mild till måttligt psykiskt lidande där de inom en viss tid återgår till en bättre hälsa 

medan andra människor får betydligt mer kvarstående problem som kan pågå flera år 

och förändra en individs personlighet och värderingar. Greene, Neria och Gross (2016) 

förklarar att förutom att uppleva svåra traumatiska händelser i livet kan PTSD utvecklas 

genom alkoholmissbruk, smärta och behov av sjukvård. Detta är starkt associerat med 

dåligt humör, känna ilska över att uppleva maktlöshet och det kan leda till att det sociala 

livet blir påverkat då individen eventuellt drar sig undan i sådana sammanhang 

(Claycomb et al. 2016). 

 

1.2 Konsekvenser vid posttraumatiskt stressyndrom 

Om PTSD förblir obehandlad kan det få allvarliga konsekvenser, det kan leda till att den 

drabbade får svåra hjärnskador. Därför är det viktigt att erbjuda samtal som kan vara 

behövligt för dem drabbade. Detta sker antingen i grupp eller individuellt, dock anses 

individuell psykoterapi vara mest angelägen (Dotevall 2001). Samhället påverkas även 
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när personer drabbas av traumatiska upplevelser. Det kan leda till minskad 

produktivitet, ökad suicidbenägenhet, våld, kriminella beteenden och psykologiska 

besvär som gör att samhället påverkas negativt då de drabbade inte kan arbeta, umgås 

och röra sig på samma sätt i samhället som tidigare (Carlson, Palmieri, Field, 

Dalenberg, Macia & Spain 2016). Om ungdomar blir drabbade av PTSD efter trauma 

påverkar det även föräldrarna, de måste kunna hantera situationen för att det ska bli så 

bra som möjligt för deras barn. Föräldrarna har en stor och viktig roll i deras 

återhämtning från traumatiska erfarenheter och avgör en central del för hur utvecklingen 

av PTSD utger sig (Tutus & Goldbeck 2016).  

 

1.3 Ungdomar och svåra levnadssituationer 

Enligt WHO (2017) är definitionen för ungdomar 10-19 år dock har denna 

litteraturstudie valt att fokusera på åldrarna 12-21 år då det åldersspannet på 

undersökningsgrupperna är vanligt förekommande i annan bearbetad litteratur. 

Ungdomsåren är en övergångsfas där det sker en utveckling som visar sig genom 

pubertet och könsmognad. Deras identitet börjar formas, de blir mer självständiga och 

de blir inte lika beroende av föräldrarna längre. Istället börjar det bli viktigare med 

kompisrelationer (Von Tetzchner & Lindelöf 2005). Att känna sig utanför 

kompisgruppen, vara tillbakadragen och blyg kan sätta sina spår på ungdomar genom att 

det kan leda till en ond cirkel där individen blir allt mer osäker på sig själv. I skolan och 

på fritiden är det viktigt för många att lägga grunden för sina relationer och sin sociala 

tillvaro. Om detta inte uppfylls och att inte få vara med dem andra tonåringarna kan få 

konsekvenser som drabbar den psykiska hälsan. Risken kan öka för depression och de 

kan få försämrad prestation i skolan. Ungdomar som flytt till Sverige med sina familjer 

på grund av krig eller andra svåra levnadssituationer kan ha svårt att anpassa sig till 

ungdomar i Sverige. Ungdomarna kan känna höga krav att på kort tid behöva lära sig så 

mycket som möjligt för att passa in i samhället. Om föräldrarna inte mår bra och inte 

kan ta hand om sin familj kan de äldre ungdomarna behöva ta större ansvar istället. 

Detta kan göra att det är svårt att bara vara ungdom och fokusera på skola, vänner och 

leva sitt eget liv (Erling & Hwang 2002). Ungdomar som överlevt livshotande händelser 

tenderar att återuppleva dessa traumatiska händelser. De undviker då även att handskas 

med känslorna som uppkommer, vilket i sin tur kan leda till många psykiska besvär. Det 

har framkommit att föräldrar och lärare har bristfällig kunskap kring symtom som tyder 

på PTSD hos ungdomar (Yule 2001). PTSD är ett område som frekvent inte 
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diagnostiseras och det leder till minskad behandling bland ungdomar. Depression, 

fysiskt våld och mobbing över internet är gemensamma nämnare till detta. Därför är det 

av stor betydelse att rikta större uppmärksamhet till PTSD för att förändra denna 

situation (Ranney et al. 2016).  

 

1.4 Omvårdnad vid posttraumatiskt stressyndrom 

PTSD bör betraktas som en folkhälsosjukdom där diagnostisering och behandling 

behöver uppmärksammas (Gerge 2016). I denna process spelar sjuksköterskan en viktig 

roll där fokus ligger på att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och arbeta 

preventivt med folkhälsosjukdomar (Willman 2009). Hälsa är ett centralt begrepp inom 

omvårdnad. När det gäller hälsa kan det definieras olika. Det kan ses som ett tillstånd, 

en process eller ett mål, även som lycka och livskvalitet. Eftersom att alla människor 

reagerar olika på stress kan även deras hälsa göra det. Sjuksköterskans hälsofrämjande 

arbete ska bedrivas på både person, grupp - och samhällsnivå. Där skapas insatser för att 

driva hälsan framåt och förebygga sjukdom och lidande (Willman 2009). Tidigare 

forskning har identifierat och påvisat att det finns flera olika slags riskfaktorer för vuxna 

individer att utveckla PTSD (Chen et al., 2011;Mak, Chu, Pan, Yiu, Ho & Chan 2010; 

Adewuya, Ologun & Ibigbami 2006). Några bidragande faktorer till att utveckla PTSD 

för vuxna var bland annat att behöva flytta till en ny plats, att ha sämre självupplevd 

hälsa och att någon i familjen hade dött (Chen et al. 2011). Mak et al. (2010) 

identifierade två olika riskfaktorer för att utveckla PTSD. Den första riskfaktorn var att 

vara kvinna och den andra var att ha en kronisk medicinsk sjukdom. Detta kan vara 

situationer som är svåra att hantera och kan behövas stöd för att klara av det (Kalfoss 

2011).  

 

1.5 Teoretisk referensram 

Coping innebär att hantera krav eller utmaningar som människor drabbas av i livet 

(Kalfoss 2011). För att hantera stress är copingstrategier ett nödvändigt redskap. Med 

hjälp av dessa strategier kan det underlätta för individen att klara av svåra situationer 

som ställer stora krav på en själv (Krohne 2002). Copingförmågan grundläggs redan i 

barndomen och det är den som avgör en individs möjligheter att återhämta sig efter en 

krävande livshändelse. För att använda effektiv coping behövs en bra balans mellan 

individ, omgivning och vald copingstrategi. Beroende på vilken typ av påfrestande 

livssituation en människa befinner sig i, kan olika copingstrategier användas (Brattberg 
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2009). Dessa copingstrategier innefattar problemfokuserad, emotionsfokuserad och 

meningsskapande coping. Problemfokuserad coping riktar in sig på en lösning av 

situationen och vad det är som gör att stressen har uppkommit. Emotionsfokuserad 

coping bygger på att det inte finns något konkret svar för problemet, utan istället genom 

sina känslor kan individen ändra upplevelsen av situationen. Meningsskapande coping 

handlar om att i en stressig situation försöka se något positivt i det. För att förstå stress 

och coping är det nödvändigt att ha specifika mål för att kunna minska ner på 

osäkerheten och att förändra den stressade situationen på bästa sätt så det inte upprepas 

igen (Krohne 2002).  

 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om detta eftersom det speglar en stor del 

av omvårdnaden. Genom att bjuda in patient och anhöriga för samtal så att de får en 

chans att uttrycka sig om sina åsikter kan vara betydande för att lösa ett problem. Det 

kan även vara sjuksköterskan som behöver support från sina kollegor och arbeta med 

sina egna känslor om det har uppstått en svår och stressig situation. Negativ coping är 

något som kan inträffa i olika stressade situationer som att sitta fast i sin sorg, uppleva 

negativa känslor och tankar samt känna sig emotionellt och fysiskt utmattad (Kalfoss 

2011). Folkman (1997) skriver om att vårda och ta hand om en närstående i sitt liv och 

sedan förlora denna person är något av det svåraste att hantera i sitt liv och det som 

orsakar mest stress. Effektiv problemfokuserad coping anses bidra till positiva psykiska 

tillstånd genom att låta individer uppleva personlig kontroll och klara av påfrestande 

situationer.  

 

1.6 Problemformulering  

En individ kan utveckla PTSD när olika slags trauman inträffar. Detta kan i sin tur 

skapa starka känslor och situationer som känns obehagliga och som kan återupplevas 

och skapa minnesbilder. Vid PTSD kan individens personlighet och värderingar 

förändras och göra att det sociala livet blir påverkat. Det har visats att även samhället 

blir berört när personer drabbas av traumatiska händelser och detta kan yttra sig som 

minskad arbetskraft, psykologiska besvär och ökad suicidbenägenhet. PTSD är ett 

område som frekvent inte diagnostiseras och inte heller uppmärksammas inom 

omvårdnad. Där har sjuksköterskan en viktig roll för att identifiera och aktivt förebygga 

uppkomsten av PTSD. Tidigare forskning har identifierat att det finns olika slags 

riskfaktorer för vuxna individer att utveckla PTSD. Det finns idag bristfällig 
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information om prevalensen av PTSD hos ungdomar och hur PTSD påverkar ungdomar 

samt vad det finns för riskfaktorer hos ungdomar att utveckla detta tillstånd. Genom att 

undersöka detta och skapa en överblick inom området kan mer information spridas om 

detta. Det kan leda till att fler människor uppmärksammar och får förståelse för 

ungdomar som har posttraumatisk stress. Även att belysa vilka riskfaktorer som finns 

kan skapa kunskap som eventuellt kan förebygga att ungdomar får PTSD. 

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka riskfaktorer som finns för att 

utveckla posttraumatiskt stressyndrom bland ungdomar och att undersöka vilka 

datainsamlingsmetoder de inkluderade artiklarna valt. 

 

1. Vilka riskfaktorer finns det för ungdomar att utveckla posttraumatiskt stressyndrom? 

2. Vilka datainsamlingsmetoder har de inkluderade artiklarna valt? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Denna studie har en deskriptiv design som syftar till att litteratur inom ett specifikt 

område sammanställts för att ge en beskrivande översikt av hur det nuvarande 

kunskapsläget ser ut (Polit & Beck 2016). 

 

2.2 Sökstrategi 

Med litteraturstudiens syfte i fokus valdes sökningar att göras i databaserna PubMed 

och PsycInfo då dessa innefattar över 5000 vetenskapliga artiklar inom områden som 

rör omvårdnad, medicin och psykologisk forskning (Polit & Beck 2016; Forsberg & 

Wengström 2015). Som sökord har följande begrepp använts och kombinerats vid 

litteratursökningen: post traumatic stress disorder, PTSD, risk factors, adolescents och 

teenagers. Genom användning av så kallade MeSH – termer skapades ett bredare 

område vid sökningarna då MeSH – termer innefattar fler element inom samma sökord 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). Polit och Beck (2016) belyser att 

litteratursökningar med fördel ska börja med en bred sökning för att inte gå miste om 

relevanta sökträffar. Detta eftersträvades för att sedan smalna av sökningarna genom 

sökordskombinationer med hjälp av booleska söktermer, vilket i detta fall var orden 
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AND och OR. Att använda sig av booleska söktermer anses vara ett bra sätt att få 

begränsade resultat på databassökningar (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). För att 

smalna av sökningen ytterligare valdes risk factors som titel på båda databaserna. 

Begränsningar som gjordes vid litteratursökningen i databasen PubMed: att artiklar 

skulle vara tillgängliga för Högskolan i Gävle, skulle vara publicerade mellan 2007-

2017, vara skrivna på engelska och att använda begränsningen adolescents. I databasen 

PsycInfo valdes begränsningar som: att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2007-

2017, peer reviewed, adolescents, att artiklarna var i full text och att de var skrivna på 

engelska. Litteratursökningarna i databaserna har utförts 2017-01-20. Se tabell 1 för 

överskådlig information om databassökning. 

Tabell 1 - Databassökning 
Databas Begränsningar (limits) 

Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar 

Medline 

via 

PubMed 

Tillgänglig för 

Högskolan i Gävle, 10 

år, engelska, adolescent 

2017-01-20 

Post traumatic stress 

disorder (MeSH) 

3171 st 
 

Medline 

via 

PubMed 

Tillgänglig för 

Högskolan i Gävle, 10 

år, engelska, adolescent 

2017-01-20 

Risk factors (MeSH) 72119 

st 

 

Medline 

via 

PubMed 

Tillgänglig för 

Högskolan i Gävle, 10 

år, engelska, adolescent 

2017-01-20 

Post traumatic stress 

disorder (MeSH) AND 

risk factors (MeSH) 

852 st 
 

Medline 

via 

PubMed   

Tillgänglig för 

Högskolan i Gävle, 10 

år, engelska, adolescent 

2017-01-20 

Risk factors (title) 

(MeSH) ptsd OR post 

traumatic stress disorder, 

(MeSh) adolescents OR 

teenagers 

54 st 3 st 

PsycInfo 10 år, peer reviewed, 

full text, engelska 2017-

01-20 

Risk factors (title), 

(MeSH) ptsd OR post 

traumatic stress disorder, 

(MeSH) adolescents 

(MeSH) OR teenagers 

72 st 10 st 

Totalt 

valda 

artiklar 

   
13 st 
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2.3 Urvalskriterier, urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar  

Urvalets inklusionskriterier var att deltagarna i studierna skulle vara ungdomar mellan 

12-21 år, empiriska vetenskapliga artiklar (primärkällor) publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter skulle användas samt att författarna ansåg att artiklarna svarade på syftet. 

Både kvantitativa och kvalitativa artiklar har inkluderats i detta arbete. Då denna studie 

fokuserar på ungdomar har författarna valt att definiera ungdomar som 12-21 år då 

många av de inkluderade artiklarna innehöll dessa åldrar och bidrog med väsentlig och 

innehållsrik information till resultatet. Artiklar som trots begränsningar innehöll ett 

annat åldersspann än 12- 21 år exkluderades. Dock var det en av artiklarna som i en 

undersökning hade med personer som var under 12 år. Även litteraturstudier och 

metaanalyser exkluderades. Via databasen PsycInfo med sökorden risk factors, ptsd, 

post traumatic stress disorder, adolescents och teenagers genererade sökningarna i 72 

stycken träffar på artiklar. Artiklarnas titlar lästes igenom av båda författarna för att 

avgöra om de eventuellt kunde svara på studiens syfte. Antalet artiklar som inte svarade 

på syftet var 36 stycken, fel åldersspann på deltagarna var 19 stycken, metaanalyser var 

två stycken, ej tillgängliga var fyra stycken och en artikel var litteraturstudie. Av de 

totala antalet träffar valdes sedan 10 stycken artiklar att analyseras. I databasen PubMed 

användes samma sökord, vilka var risk factors, ptsd, post traumatic stress disorder, 

adolescents och där genererade sökningarna i 54 stycken träffar på artiklar. Även här 

lästes artiklarnas titlar igenom av båda författarna för att avgöra om de eventuellt kunde 

svara på studiens syfte. Det fanns 34 stycken artiklar som var dubbletter, sju stycken 

artiklar som inte svarade på syftet och fel åldersspann på deltagarna var 10 stycken 

artiklar. Av dessa 54 stycken artiklar valdes sedan tre stycken artiklar ut som skulle 

granskas (se figur 1 – Flödesschema). Det totala antalet valda artiklar bedömdes således 

till 13 stycken artiklar.  

Figur 1 – Flödesschema 
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2.4 Dataanalys 

När det totala antalet artiklar valts ut, vilket i denna studie var 13 stycken artiklar, 

började en analysprocess där alla artiklarnas abstrakt först lästes igenom av båda 

författarna för att få en uppfattning om innehållet. Efter att författarna läst igenom alla 

artiklarnas abstract lästes sedan artiklarna i sin helhet för att få djupare inblick av 

innehållet. Artiklarnas författare, år, land, titel, syfte, resultat, design, deltagare, 

datainsamlingsmetod och dataanalysmetod strukturerades upp i tabeller för att få en 

tydligare överblick av innehållet i varje artikel (se bilaga 1 och 2). Författarna valde 

sedan att fokusera mer på artiklarnas resultat där material som överensstämde med 

studiens syfte och frågeställningar, markerades med överstrykningspenna. För att 

besvara den första frågeställningen använde båda författarna tillsammans olika 

färgkoder till artiklarnas resultatdel för att stryka under den mest framgående 

informationen. Detta gjordes för att ha möjlighet att upptäcka olikheter eller likheter 

mellan artiklarna. Sedan skapades olika kategorier utifrån förekommande teman som 

uppkommit vid färgkodningen, vilket Forsberg och Wengström (2015) samt Polit och 

Beck (2016) förklarar är ett bra sätt att systematiskt och stegvis dela in data. Därför 

skapades olika kategorier utifrån förekommande teman som uppkommit vid 

färgkodningen. Det slutliga steget i analysprocessen var att identifiera rubriker utefter 

de teman som kommit fram. De rubriker som skapades var: Att vara utsatt för våld och 

traumatiska händelser, Biologiska faktorer och Brist på socialt stöd från omgivningen. 

För att sedan svara på studiens andra frågeställning sammanställdes och granskades 

datainsamlingsmetoden hos varje artikel av båda författarna för att se likheter och 

skillnader i hur datainsamlingen genomförts. En presentation av artiklarnas 

datainsamlingsmetoder återfinns under rubriken Valda artiklars datainsamlingsmetod i 

resultatet.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

All datainsamling har undersökts noggrant för framställning av resultatet som 

presenteras objektivt och opartiskt (Polit & Beck 2016). Författarna har valt att redogöra 

denna litteraturstudie genom att analysera och visa resultaten som tagits fram från de 

utvalda vetenskapliga artiklarna. För att följa en god forskningssed har även författarna 

arbetat sanningsenligt och rättvist för att undvika plagiat samt att studien inte ska bli 

missvisande. Det finns inga kommersiella intressen eller andra bindningar kopplade till 

denna studie (Hassmén & Hassmén 2008). 
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3. Resultat  

Resultatet baseras på 13 stycken artiklar som presenterar vilka riskfaktorer det finns för 

att utveckla PTSD bland ungdomar. Resultatet delas in i tre huvudrubriker: Att vara 

utsatt för våld och traumatiska händelser, Biologiska faktorer och Brist på socialt stöd 

från omgivningen. Därefter redovisas en sammanställning av de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetod.  

 

3.1 Att vara utsatt för våld och traumatiska händelser  

Vid undersökning av hur ungdomar blivit påverkade av exponering för våld och 

traumatiska situationer upptäcktes ett samband för utveckling av PTSD. Detta visade på 

att killar rapporterades drabbas värre än tjejer inom denna synvinkel då de var mer 

delaktiga i umgängen som använde sig av våld, råkade ut för misshandel och kände sig 

försummade. Vilket ledde till en ökad stress då de upplevde en stark osäkerhet i detta 

(Kolltveit, et al. 2012; Fincham, Altes, Stein, & Seedat 2009; Milan, Zona, Acker, 

Turcios-Cotto 2013). Adams et al. (2014) kom fram till att en riskfaktor för att utveckla 

PTSD var om ungdomarna varit engagerade inom våld i samhället. En betydande 

riskfaktor för att utveckla PTSD var om ungdomarna blivit fysiskt skadade eller varit 

med om att en familjemedlem blivit fysiskt skadad (Adams et al. 2014; Layne, et al. 

2010; Mels, Derluyn, Broekaert & Rosseel 2010; Milan et al. 2013; Tian, Wong, Li, & 

Jiang 2014). Att tidigare drabbats av någon traumatisk händelse visade sig vara en 

riskfaktor för att utveckla PTSD (Adams et al. 2014; Danielson, et al. 2017; Kolltveit et 

al. 2012; Layne et al. 2010; Mels et al. 2010).  

 

Danielson et al. (2017) förklarar att allvarliga konflikter i hemmet var en riskfaktor för 

utveckling av PTSD, likaså nämner Mels et al. (2010) hur påverkan av vardagliga 

stressorer och våld ofta ledde till större risk att drabbas av PTSD. Detta belyser även 

Kolltveit et al. (2012) där exponering för traumatiska händelser var signifikant 

associerad med PTSD, där ungdomar som rapporterat högre nivåer av exponering även 

hade fler symtom av PTSD. Både Adams et al. (2014) och Mels et al. (2010) redogör att 

i den utsträckning där ungdomar exponerades för tidigare traumatiska händelser tydligt 

associerades med ökad risk för PTSD. Tian, Wong, Li och Jiang (2014) nämner att 

bortgång av familjemedlem och att se någon dö var starka faktorer för att utveckla 

PTSD. Ungdomars emotionella och psykologiska hälsotillstånd när skada inträffat 
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ansågs vara viktig för framtida riskfaktorer för våld (Pailler et al. 2007). Adams et al. 

(2014) beskriver att riskfaktorer för att utveckla PTSD var om ungdomarna upplevde 

förlust av sina rättigheter samt kände oro över platsen eller säkerheten för nära och kära, 

likaså beskriver Layne et al. (2010) att oron för att familjemedlemmar skulle skadas var 

direkt kopplat till PTSD symtom. 

 

3.2 Biologiska faktorer 

Resultatet visade att en riskfaktor för att utveckla PTSD var att vara äldre ungdom. Det 

framkom att prevalensen av PTSD ökar i linje med ungdomarnas ålder (Kolltveit et al., 

2012; Kadak, Nasıroğlu, Boysan & Aydın 2013; Danielson et al., 2017; Jin & Wang 

2014). Dock fann Mels et al. (2010) att yngre ungdomar, 13-15 år, hade större risk än 

äldre ungdomar att drabbas av PTSD på grund av traumatiska händelser och stress i 

vardagen. Att vara tjej ansågs vara en av riskfaktorerna som gjorde att PTSD förekom 

(Kolltveit et al., 2012; Kadak et al., 2013; Adams et al., 2014; Danielson et al. 2017). 

Adams et al. (2014) belyser att tjejer generellt var mer sårbar för utveckling av PTSD än 

vad killar var. Fincham et al. (2009) samt Milan et al. (2013) förklarar att etniska 

skillnader var en riskfaktor för utveckling av PTSD, där speciella grupper i samhället 

var mer utsatta än andra, dessa hade mixade etniciteter och var mörkhyade. Rady, 

Elsheshai, Mokhtar, Abou el Wafa och Elkholy (2011) undersökte den fysiologiska 

aspekten vid PTSD där de fann att av totalt 14 stycken deltagare som hade en specifik 

gen kallad A1/A2, av dessa utvecklade elva stycken deltagare PTSD, vilket gjorde att de 

såg ett samband mellan ungdomar som hade genen A1/A2 och utvecklingen av PTSD. 

 

3.3 Brist på socialt stöd från omgivningen 

Det har visats att ungdomar som fick sämre socialt stöd hade större risk att drabbas av 

PTSD, det berörde områden såsom psykisk ohälsa, att ha en splittrad familj och dåligt 

stöd från skolor och lärare (Kadak et al., 2013; Danielson et al., 2017; Jin & Wang 

2014; Wu, Yin, Xu & Zhao 2011). Kadak et al. (2013) fann att ungdomar som haft 

brister i socialt stöd och som då även utvecklat psykiska problem var i större risk att 

utveckla PTSD. Jin och Wang (2014) förklarar att ungdomarna hade ett rationellt 

tänkande för att hantera livssituationer och en ständig oro i kroppen som kunde leda till 

utveckling av PTSD då individen hade svårt att uppleva ett lugn och tänkte konstant på 

vad som skulle göras. Wu et al. (2011) påvisade att ungdomarna hade större chans att 

utveckla högre nivåer av PTSD om de inte fick stöd från lärare och hade längre distans 
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till och från skolan, detta var speciellt framgående under de mörka vintermånaderna. 

Det gjordes en jämförelse mellan ungdomar som hade kortare avstånd till och från 

skolan och som fick bra stöd från lärare och resultatet visade på att de hade lägre nivåer 

av att visa symtom för PTSD.  

 

Daglig stress påverkade ungdomarna och detta kunde vara ekonomiska svårigheter, lida 

av depression, vara allvarligt skadad och sörja familjemedlem som gått bort och dessa 

faktorer utgjorde en risk för att utveckla PTSD. Att leva i en osäkerhet och inte veta hur 

länge situationen skulle hålla i sig var en stress i sig som infann sig med dessa faktorer 

(Fincham et al., 2009; Adams et al., 2014; Mels et al., 2010; Pailler, Kassam-Adams, 

Datner & Fein 2007). Tian et al. (2014) fann en korrelation mellan PTSD och ungdomar 

som hade förlorat sitt hem/fastighet eller ägodelar. Att använda sig av negativ coping 

var något som var kopplat till utvecklingen av PTSD. Att identifiera depressiva och 

akuta stressymtom kunde ha en betydande roll för framtiden då det framkom att vid en 

allvarlig skada var det vanligt att dessa symtom framträdde. Det var då bra att vara 

förberedd och veta tillvägagångssätt för att bäst hantera och undvika PTSD. Då låg 

fokus på att förebygga för varje individ som var i riskzonen för att få framtida skador 

från sin aktuella skada. Att misslyckas med skolan, använda sig av droger och ha ett 

aggressivt beteende var bland annat associerat med allvarliga skador (Wu et al. 2011).  

 

3.4 Valda artiklars datainsamlingsmetod 

Tio av tretton artiklar hade kvantitativ ansats och använde sig av olika frågeformulär för 

att få svar på vilka riskfaktorer det fanns för att utveckla PTSD (Layne et al., 2010; Jin 

& Wang 2014; Mels et al., 2010; Pailler et al., 2007; Milan et al., 2013; Tian et al., 

2014; Wu et al., 2011; Fincham et al., 2009; Kolltveit et al., 2012; Kadak et al. 2013). 

Av dessa 10 artiklar hade två artiklar både kvantitativ och kvalitativ ansats i form av 

frågeformulär och intervju som datainsamlingsmetod (Milan et al. 2013 & Mels et al. 

2010). En artikel hade kvantitativ ansats men använde inte frågeformulär som många av 

de andra artiklarna, utan denna artikel tog blodprov för att samla in data (Rady et al. 

2011) och två artiklar hade endast kvalitativ ansats i form av intervju som 

datainsamlingsmetod (Danielson et al. 2017 & Adams et al. 2014). Av de två artiklar 

som endast hade intervjuer, hade den ena artikeln strukturerade intervjuer på plats med 

deltagarna (Adams et al. 2014) och den andra artikeln hade intervju via telefon 

(Danielson et al. 2017).  
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Av de 13 artiklar som användes i studiens resultatdel, använde 10 stycken artiklar olika 

slags frågeformulär för att se vilka riskfaktorer det fanns för ungdomar att utveckla 

PTSD. Två av dessa 10 artiklar använde ett frågeformulär som hette PTSD Checklist 

(Jin & Wang 2014; Tian et al. 2014). PTSD Checklist var ett formulär som hade god 

reliabilitet på 0,80 - 0,83 (Jin & Wang 2014) och även en bra intern konsistens på 0,97 

(Tian et al. 2014). Även Mels et al. (2010) samt Wu et al. (2011) använde ett specifikt 

formulär som hette The impact of event scale - revised (IES-R) för att se riskfaktorer för 

PTSD hos ungdomar. I detta formulär fanns en reliabilitet på 0.92 (Mels et al. 2010) och 

en validitet på 0.90 (Wu et al. 2011). Flera artiklar hade formulär som var snarlika med 

varandra, men många artiklar hade modifierat formulären (Pailler et al., 2007; Fincham 

et al., 2009; Milan et al., 2013; Kolltveit et al., 2012; Kadak et al., 2013 & Layne et al., 

2010). I två av studierna (Kadak et al. 2013; Wu et al. 2011) användes olika 

frågeformulär som bland annat innehöll demografiska data, index för PTSD bland barn 

och ungdomar, ångestrelaterade känslor och depression. Det demografiska 

frågeformuläret innehöll kön, ålder, hur det var att förlora en viktig person och om 

deltagarna upplevt trauma i sitt liv. PTSD index berörde olika områden som deltagarna 

själva fick bedöma utefter en skala för att sedan se hur PTSD uppskattades bland 

ungdomar. I Kadaks et al. (2013) studie fick deltagarna efter dom genomfört 

frågeformuläret chansen med hjälp av sina föräldrar att ta kontakt med en psykiater om 

det behövdes stöd och support. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Litteraturstudiens resultat visade de riskfaktorer som fanns bland ungdomar för att 

utveckla PTSD och det var bland annat att utsättas för våld och traumatiska händelser, 

att vara tjej, våld och konflikter i hemmet bland familjemedlemmar, vardagliga 

stressorer och att förlora en anhörig. Prevalensen av PTSD visade att det ökar med 

ungdomars ålder, dock visade annan studie att yngre ungdomar 13-15 år hade större risk 

att drabbas av PTSD på grund av stress i vardagen och traumatiska händelser. 

Ungdomar som fick sämre socialt stöd från familj och lärare var bidragande faktorer för 

utveckling av PTSD. Artiklarnas datainsamlingsmetod visade att tio av tretton artiklar 

hade kvantitativ ansats och använde olika frågeformulär för att samla in data, medan två 

stycken artiklar hade kvalitativ ansats och använde intervju som datainsamlingsmetod. 
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Det fanns artiklar som använde sig av samma formulär och andra artiklar som använde 

olika modifierade formulär för att se vilka riskfaktorer det fanns för ungdomar att 

utveckla PTSD.   

 

4.2 Resultatdiskussion 

Det har visats i denna litteraturstudie att det finns många olika riskfaktorer som kan 

utveckla PTSD bland ungdomar. Att exponeras för våld och traumatiska händelser utgör 

en stor del där killar specifikt drabbades (Kolltveit, et al., 2012; Fincham et al., 2009; 

Milan et al. 2013). Författarna anser att detta kan bero på att killar inte får möjlighet att 

prata ut på samma sätt som tjejer. Det kan leda till att killar istället använder ett 

destruktivt beteende. Erling och Hwang (2002) berättar att killar ofta har svårare att 

diskutera, kontrollera sin ilska och kan istället lättare ta till våld. Wu et al. (2011) 

upptäckte ett samband mellan att använda negativ coping och utvecklingen av PTSD. 

Detta kan kopplas till de olika copingstrategierna och vikten av att använda effektiv 

coping för att handskas med traumatiska händelser. I ett sådant fall hade 

emotionsfokuserad, problemfokuserad eller meningsskapande coping varit till nytta för 

ungdomarna för att både undvika att utveckla PTSD och även skapa kontroll över 

situationen. Konflikter och våld i hemmet visas i resultatet vara bidragande riskfaktorer 

för PTSD (Adams et al., 2014; Danielson, et al., 2017; Kolltveit et al., 2012; Layne et 

al., 2010; Mels et al. 2010). Mels et al. (2010) nämner även hur vardagliga stressorer 

och samband med våld kunde leda till PTSD. Liknande resultat framkom med Miller 

(1998) där de nämner att frekvent användning av våld inom familjen kunde leda till att 

barn och ungdomar tog del av det, lärde sig av detta beteende och sedan fortsatte att 

använda sig av våld i sitt liv. De kände sig osäkra på sig själva, upplevde stark ilska och 

hade fått för lite social support från familj. Benzein, Hagberg och Saveman (2014) 

nämner hur sjuksköterskan kan inta diverse perspektiv i mötet med patienten och 

dennes familj där familjekonstellationen kan se olika ut. I en sådan situation bör 

omvårdnaden utgå från familjens behov och problem samt se till vilka resurser familjen 

har som kan stärka den sociala relationen inom familjen.  

 

Både Milan et al (2012) och Adams et al. (2014) fann att den enskilt största faktorn till 

utveckling av PTSD var om ungdomarna drabbats av en fysisk skada. Kadak et al 

(2013), Danielson et al. (2017), Wu et al. (2011) Jin och Wang (2014)  skriver även om 

vikten av socialt stöd från familj och genom att ha en splittrad familj minskade detta för 
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ungdomar. Författarna tycker att detta är ett allvarligt problem som måste åtgärdas på 

rätt sätt. Det ska vara en självklarhet att barn och ungdomar som far illa och inte får det 

stöd de behöver alltid ska ha någon att vända sig till. Om skolor och lärare vet om 

situationen är deras yttersta ansvar att ingripa. Detta kan kopplas till Cederblad (2009) 

där hon skriver om hur skolan ska gå tillväga om det uppstår situationer där ungdomar 

hamnar i kris och att det är viktigt att prata med dem och försöka lösa vad som ligger till 

grund för detta. Det kan även vara bra att involvera föräldrarna om det är möjligt så att 

de får en förståelse av vad som gäller. Att låta ungdomar få prata ut och berätta om sin 

situation och ha någon där som lyssnar kan vara en stor avlastning då många ungdomar 

kan känna en skuld till att familjen splittras även fast det inte alls beror på dem. 

Kristiansen och Strand (2010) menar att sjuksköterskans roll i denna situation är att 

skapa en hållbar relation med patienten som innefattar god kommunikation. Detta måste 

sjuksköterskan visa genom sitt språk och beteende och att vara intresserad för patientens 

mående så patienten får möjlighet att öppna upp sig.   

 

I resultatet framkom det att PTSD ökade i linje med ungdomarnas ålder (Kolltveit et al., 

2012; Kadak et al., 2013; Danielson et al., 2017; Jin & Wang 2014). Det visade sig att 

Mels et al. (2010) kom fram till att yngre ungdomar mellan 13-15 år hade större risk att 

drabbas av PTSD. Detta förklarar Mels et al. (2010) bero på traumatiska händelser och 

mycket stress i vardagslivet. Fincham et al. (2009) upptäckte att stress, samhällsvåld 

och trauma var betydande faktorer för att utveckla PTSD, dock var stress den faktor 

som visade på störst samband. Jin och Wang (2014) kom fram till att ständig stress och 

oro kunde leda till utveckling av PTSD. I enlighet med Brattberg (2008) belyses vikten 

av att använda copingstrategier för att hantera stress och svåra situationer. Eftersom 

copingförmågan redan i barndomen grundläggs är det viktigt att i ungdomsåren använda 

sig av dessa copingmetoder för att lättare hantera händelser. Vid påfrestande 

livshändelser försöker individer bemästra och anpassa sig till yttre och inre hot samt 

stress. Det är först vid en sådan påfrestande situation som copingförmågan sätts på prov. 

Att de flesta artiklar kom fram till att äldre ungdomar drabbades mer av PTSD anser 

författarna vara logiskt. Eftersom många äldre ungdomar eventuellt kan uttrycka sina 

känslor och upplevelser på ett annat vis, än vad eventuellt yngre ungdomar kan göra. 

Att Mels et al (2010) fann att yngre ungdomar drabbades av PTSD kan mycket väl bero 

på att studien hade ett litet urval. Även att det endast fanns ett litet samband mellan 

ungdomar som var yngre och utveckling av PTSD anses kan ha påverkat resultatet. 
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Att vara tjej var även en riskfaktor för att utveckla PTSD (Kolltveit et al., 2012; Kadak 

et al., 2013; Adams et al., 2014; Danielson et al. 2017). Där visade Adams et al. (2014) 

att tjejer var mer sårbara än vad killar var för att utveckla PTSD. Detta kan bero på 

många olika faktorer men Erling och Hwang (2002) berättar att tonåringar ofta är extra 

känslig för att inte duga och att de inte ska räcka till. Detta kan kopplas till tjejer då 

författarna anser att tjejer i större grad lägger skuld och ansvar på sig själva. Detta är 

något som Erling och Hwang (2002) även nämner då många tjejer kan ha hårda krav på 

sig själv. Att tjejer hade större risk än killar att utveckla PTSD kan även ha att göra med 

vilka villkor det finns för de olika könen. Eftersom flertalet av artiklarna var från olika 

delar i världen, kan villkoren för tjejer och killar se olika ut. Erling och Hwang (2002) 

menar att uppväxtvillkoren för unga tjejer och killar kan skilja sig från varandra 

beroende på vart i världen en människa är uppväxt. Detta anser författarna till denna 

studie kan vara en av orsakerna till att tjejer har större risk att drabbas av PTSD än vad 

killar har. Resultatet visade att tjejer hade större risk att utveckla PTSD men detta kan 

inte generaliseras till alla tjejer då omständigheterna i världen ser olika ut. Att vara tjej 

och samtidigt utsättas för traumatiska händelser kan kopplas till PTSD, dock anser 

författarna att enbart vara tjej inte kan ses som en riskfaktor. Denna studies resultat 

utgick från några artiklar som undersökte grupper som drabbats av bland annat 

naturkatastrofer och krig, vilket kan ha påverkat resultatet genom att endast se ett 

samband med att vara tjej och att vara med om naturkatastrofer och krig.   

 

En ytterligare riskfaktor som framkom i föreliggande litteraturstudie var ungdomar som 

var mörkhyade och hade mixade etniciteter (Fincham et al. 2009 & Milan et al. 2013). 

Erling och Hwang (2002) förklarar hur den etniska aspekten kan skapa fördomar om hur 

personer är eller vilka beteenden och egenskaper personer har. Att utseendet på 

ungdomar ska ha koppling till PTSD anser författarna bli vidskepligt eftersom det kan 

finnas andra faktorer som bidrar till att utveckla PTSD. Att vara mörkhyad och ha 

blandad etnicitet anser författarna bland annat kan bero på vilken uppväxt och vilket 

umgänge ungdomarna haft. Som nämnts tidigare fanns det olika riskfaktorer för vuxna 

att utveckla PTSD och några av dessa faktorer stämde överens med vad denna 

litteraturstudie fann.  
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Chen et al. (2011) förklarar att riskfaktorer för vuxna var att behöva flytta till en ny 

plats, ha sämre självupplevd hälsa och att någon i familjen avlidit. Två av dessa 

faktorer, att behöva flytta och att någon i familjen dött fann denna litteraturstudie även 

vara riskfaktorer för ungdomar (Tian et al. 2014). Likaså nämner Mak et al. (2010) att 

en riskfaktor för att utveckla PTSD hos vuxna var att vara kvinna. Detta stämde även 

överens med vad denna litteraturstudie fann där det var en riskfaktor att vara ung tjej. 

Währborg (2009) berättar att PTSD hos flyktingar blir allt vanligare. Detta är något som 

denna litteraturstudie har förståelse för eftersom många ungdomar varit med om till 

exempel skador och våld lättare drabbats av PTSD (Adams et al. 2014; Layne et al. 

2010; Mels et al. 2010; Milan et al. 2013; Tian et al. 2014). Det är även visat att 

flyktingar ofta utsätts för diskriminering och har en socialt utsatt position i samhället, 

vilket anses kan förvärra ungdomarnas välmående och PTSD symtom (Erling & Hwang 

2002). Brattberg (2009) förklarar att beroende på vilken typ av påfrestande livssituation 

en människa befinner sig i, kan olika copingstrategier användas. Eftersom ungdomarna 

befinner sig i olika situationer kan varje individ välja en viss copingstrategi för att på 

sitt eget vis hantera händelsen.  

 

Pailler et al. (2007) berättar om hur ungdomarnas emotionella och psykologiska 

tillstånd var en bidragande faktor för framtida riskfaktorer för våld. Detta kan länkas 

ihop med copingstrategier då betydelsen av coping är mycket väsentlig för hur 

ungdomarna handskas med olika händelser. I detta fall kan problemfokuserad copingstil 

användas med fördel istället för till exempel emotionsfokuserad. Eftersom att vid 

problemfokuserad coping försöker individen lösa problemet som uppstått och fokuserar 

på förändring. Vid emotionsfokuserad handlar det om att förneka allvaret och hålla sina 

känslor för sig själv (Kalfoss 2011). Författarna anser att problemfokuserad coping 

passar bättre in då det är viktigt inte undvika situationen då det förr eller senare behöver 

bearbetas. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att tolka och handskas med dessa 

individers situationer för att forma god vård (Kalfoss 2011). Det är även viktigt för 

sjuksköterskan att lyssna på individen för att få en förståelse hur upplevelsen hanterats 

av individen. Genom att sjuksköterskan försöker studera symtom utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv kan ohälsa hos personen upptäckas. Detta gör att insatser kan 

sättas in för att få personen att få bättre hälsa (Ekman 2014). 
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Att lida av depression och leva i en osäkerhet ovetandes om hur länge livssituationen 

skulle hålla i sig var två stressorer som innebar risker för att utveckla PTSD. Det som 

kunde leda till depression var att förlora en familjemedlem, ha ekonomiska svårigheter 

eller vara allvarligt skadad (Fincham et al., 2009; Adams et al., 2014; Mels et al., 2010; 

Pailler et al. 2007). Cederblad (2009) berättar att människor kan gå igenom olika faser 

och kan reagera olika i situationer som är svåra att hantera. Vissa isolerar sig och tänker 

bort sina känslor helt efter ett dödsfall medan andra upplever depression, ångest och kan 

utveckla en aggressivitet. Det kan leda till svårigheter att bilda nära bekantskap med en 

annan människa igen då det finns en konstant rädsla att förlora personen. Detta anser 

författarna vara vanligt att råka ut för då alla människor drabbas av oförutsedda 

händelser i livet som inte kan kontrolleras över. Om känslorna inte bearbetas på rätt sätt 

kan det få konsekvenser som kvarstår, däribland PTSD. Folkman (1997) samstämmer 

också om hur det är att förlora någon, vilken stresspåverkan det har och hur människor 

hanterar det på olika sätt. Att söka efter och hitta en positiv mening utifrån det svåra är 

copingens syfte. I en sådan situation där stressen blir svårhanterlig kan effektiv 

problemfokuserad coping vara användbar där individer kan skapa ett positivt tillstånd 

och uppleva känsla av kontroll. Kalfoss (2011) belyser sjuksköterskans roll inom detta 

område. Att genom sina tankar, känslor och vara medveten om copingresurser kan 

sjuksköterskan ta med sig kunskapen till omvårdnaden av patienterna. Förståelse och 

empati för vad patienterna går igenom leder till att både för sjuksköterskan och 

patienten blir situationen lättare att hantera. För att uppnå detta krävs stöd och hjälp från 

arbetskamrater, familj och vänner. Författarna tycker att detta är en självklarhet som 

alltid bör bejakas men som kan vara svår att ta till på grund av tidsbrist. Omvårdnaden 

för patienterna kan bli lidande då det inte finns möjlighet att bearbeta händelsen.  

 

4.2.1 Artiklarnas datainsamlingsmetoder 

Denna litteraturstudie innehåller både kvalitativa och kvantitativa artiklar där 

majoriteten, 10 av 13 artiklar har kvantitativ metod och använt sig av frågeformulär. 

Adams et al. (2014) och Danielson et al. (2017) har genomfört studier som både är 

kvantitativ och kvalitativ där dem har 2000 deltagare och använt sig av 

semistrukturerade intervjuer och telefonintervjuer. Polit & Beck (2016) anser att antalet 

deltagare inte bör vara mer än 50 stycken om det är en kvalitativ studie. Författarna 

betraktar att detta kan ha bidragit till svårigheter med att bearbeta resultatet utifrån det 

stora urvalet. Alla artiklar har tydligt redovisat sina datainsamlingsmetoder genom 
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bland annat frågeformulär och intervjuer som handlade om PTSD. Studierna 

genomfördes i Belgien, Bosnien, Egypten Kina, Norge, Palestina, Sydafrika, Turkiet 

samt USA och det genererar ett generellt resultat över en stor del i världen som ger 

författarna en större trovärdighet i det som sägs. Artiklarna till detta resultat 

presenterade god reliabilitet och validitet i deras formulär. Detta är något som är 

fördelaktigt då Forsberg och Wengström (2015) nämner att god validitet minskar 

systematiska mätfel och ju högre reliabilitet desto högre mätsäkerhet. Många av 

artiklarna använde så kallade checklists som instrument för att samla in data. Polit och 

Beck (2016) beskriver att checklists ofta är lätta att förstå och effektiva 

datainsamlingsmetoder. Några artiklar använde olika skalor, så kallade rating scales 

vilket Polit och Beck (2016) även framför är ett bra sätt att observera speciella 

beteenden eller händelser. En styrka med studien var att det ingått både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar som analyserats, vilket anses ge ett brett intryck med olika 

synvinklar. Polit och Beck (2016) pratar om triangulering och syftet med det är att 

kvalitativa och kvantitativa data ska komplettera varandra. Styrkan i den kvantitativa 

kan vara en svaghet i den kvalitativa och vice versa genom resultaten som jämförs och 

analyseras.   

 

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie är till för att förklara och redovisa den kunskap som finns inom ett 

specifikt ämnesområde (Forsberg & Wengström 2015; Backman 2008). Att göra en 

litteraturstudie är till för att skapa en överblick över de senaste tio årens forskning och 

komplettera med ny kunskap ur en annan synvinkel (Backman 2008). Denna 

litteraturstudie har använt sig av en deskriptiv design som svarar på syftet och 

frågeställningarna (Polit & Beck 2016). Alla vetenskapliga artiklar som svarade på 

syftet analyserades och behandlades på ett opartiskt sätt. Trovärdigheten ökade då en 

tydlig samstämmighet bland alla artiklarna framgick och det som varit oklart har lästs 

igenom flera gånger för att undvika feltolkningar (ibid). Det har varit studiens mål att 

arbeta med trovärdighet då läsaren kan ta till sig all information på ett korrekt sätt. För 

författarna handlade det om att ta till sig studier, litteraturen, bearbeta det och sedan 

förmedla det vidare på ett välarbetat tillvägagångssätt.    

 

De databaser som har använts i detta arbete är PubMed och PsycInfo och dessa 

databaser betraktas täcka området omvårdnad mycket väl (Polit & Beck 2016; Forsberg 
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& Wengström 2015). För att undvika feltolkningar av resultatet anses det vara 

fördelaktigt att söka information och kunskap från olika källor (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani 2011). I båda databaserna användes MeSH - termer vilket enligt Polit och 

Beck (2016) anses vara omfattande begrepp där likvärdiga termer leder fram till resultat 

med liknande koncept. Sökorden som användes anses vara relevanta och speciellt 

utvalda för detta område. Författarna till denna studie valde att ha sökordet risk factors 

som titel i databassökningen. Motivet till detta var att skapa en begränsning för att få 

fram de mest väsentliga artiklarna. Då detta arbete handlade om riskfaktorer ansågs 

detta ord vara ett centralt begrepp vilket gjorde att författarna önskade att ha detta som 

en titel i artiklarna. En styrka med arbetet var att en noggrann undersökning av engelska 

begrepp gjordes för att få fram de mest väsentliga artiklarna till studiens resultat. 

Urvalskriterier som använts var en begränsning mellan år 2007-2017 för att få aktuell 

forskning. Språket skulle vara på engelska som både sågs som en för och nackdel. En 

fördel var att det blir ett bredare forskningsresultat som täcker hela världen så att 

resultatet gäller generellt. En nackdel kan vara att engelska språket inte är modersmål 

för författarna vilket kan bidra med skevhet då det finns risk att information kan 

feltolkas (Polit & Beck 2016). En begränsning med fulltext och tillgänglighet för 

Högskolan i Gävle har gjorts, vilket kan vara en svaghet då många artiklar eventuellt 

kan ha gått förlorad. I de flesta artiklarna i resultatet fanns ett godkännande av etisk 

kommitté, vilket kan ses som en styrka med denna studie. Respekt för konfidentialitet 

och samtycke var något som framgick bland artiklar utan etiskt godkännande. Även att 

denna studie valde att endast analysera primärkällor anses som en styrka då detta kan 

leda till en god spegling av tidigare forskning (Polit & Beck 2016).  

 

Tretton stycken artiklar valdes ut utifrån urvalskriterier och begränsningar. Artiklarna 

lästes igenom för att analyseras och för att få en bättre överblick över innehållet. För att 

göra det så tydligt som möjligt skrevs alla riskfaktorer upp för varje artikel, därefter 

markerades de som passade ihop med färgpenna. Detta gjorde att författarna kunde se 

en samstämmighet mellan artiklarna för att lättare kunna bearbeta dem. Utifrån det 

kunde de delas in i passande kategorier som gjorde att arbetet blev lättläst och 

förståeligt. Genom att arbeta på detta sätt fick författarna en bra bild över upplägget och 

hur det skulle utvecklas. Tretton stycken artiklar var ett bra antal då det fanns tid och 

möjlighet att gå igenom dessa. Det inger en bra trovärdighet då flesta av dem kommit 

fram till liknande resultat. Detta bidrar även till att materialet kan analyseras mer 
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djupgående vilket leder till minskad risk för feltolkningar av resultatet. Eftersom 

datainsamlingsmetoderna var tydligt presenterade i varje artikel skapades en förståelse 

om varje artikel och hur de fått fram resultaten. På detta vis kunde denna studie på ett 

lättare sätt tolka och analysera resultaten. En artikel i denna studies resultat (Rady, 

Elsheshai, Mokhtar, Abou el Wafa & Elkholy 2011) hade i sin undersökning deltagare 

som var under tolv år. Motivet till att ha med denna artikel var att de hade personer i en 

mycket närbelägen ålder samt att de undersökte genetiska faktorer vilket inte borde 

påverkas av åldern på deltagarna vid tidpunkten för forskningen.  

 

En styrka i studien anses vara att författarna har följt en god forskningssed där resultatet 

har presenterats objektivt och opartiskt. Författarna har arbetat så att studien inte ska bli 

missvisande på något sätt eller att arbetet ska framstå som plagiat, vilket även anses 

vara en styrka i studien. Ungdomar anses vara en sårbar grupp inom ämnesområdet 

PTSD eftersom det kan vara känsligt att diskutera. Alla som blivit drabbade hade 

eventuellt ingen energi till att vara med i studierna, inte ville delta eller så fick de ingen 

tillåtelse av föräldrarna att vara med, kan vara några anledningar till bortfall i studien. 

Polit & Beck (2016) skriver om betydelsen av urvalet och att det framställer ett bra 

exempel som gäller generellt för den populationen. Även att alla deltagare förstod vad 

studien gick ut på, förstod engelska och att det inte skulle vara några oklarheter kring 

hur proceduren gick till var viktigt.   

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad    

Resultatet i denna litteraturstudie kan användas för att i god tid identifiera riskfaktorerna 

för PTSD. Kunskap inom detta område bidrar till att sjuksköterskan kan jobba aktivt för 

att utveckling av PTSD ska undvikas. Det är viktigt för hälso – och sjukvården att få ny 

och bredare insikt inom detta område. Förståelse för ungdomar och deras mentala hälsa 

bidrar till att undvika lidande samt förebygga sjukdom. Behandling och god vård är av 

stor vikt liksom kunskap om riskfaktorer som kan orsaka PTSD. Sjuksköterskan spelar 

en viktig roll inom detta område där identifikation av PTSD hos ungdomar är en 

väsentlig del och där arbetsuppgifterna handlar om att arbeta preventivt och förebygga 

hälsorisker som leder till PTSD i den omfattning som är möjlig. Att som sjuksköterska 

sträva efter att skapa en trygg relation med ungdomar som har PTSD är betydelsefullt 

för att fortsätta arbetet mot en god hälsa. 
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4.5 Förslag till fortsatt forskning  

Studier och forskning som behandlar PTSD bland ungdomar pågår över hela världen. 

PTSD är ett tillstånd som behöver belysas. Kunskap är viktig och att ha ett korrekt 

förhållningssätt i mötet med personer drabbade av PTSD. Fortsatt forskning om PTSD 

bland ungdomar och identifikation av riskfaktorer genererar ökad förståelse som leder 

till bättre hantering för vårdpersonal och god omvårdnad för patienterna. Ungdomar är 

en sårbar grupp och PTSD kan ofta vara svårt att prata om. Tillvägagångsättet är 

betydelsefullt och tydlighet med studiens syfte samt etiska överväganden är 

grundläggande. Det finns mycket kvantitativ forskning kring detta ämnesområde, därför 

skulle det vara intressant med mer kvalitativ forskning där personerna får beskriva mer 

om sina upplevelser och hur de hanterar sina levnadssituationer. Att göra kvalitativ 

forskning via intervjuer med ungdomarna skulle vara önskvärt inom detta område eller 

med fokusgrupper så att djupare förståelse för ungdomar med PTSD kan skapas. Även 

att forska mer kring vilka skyddsfaktorer det kan finnas för att förhindra utveckling av 

PTSD skulle vara intressant samt att beskriva vilka strategier ungdomar använt sig av 

för att hantera detta. 

 

5. Slutsats  

I denna litteraturstudie identifierades många olika riskfaktorer som ligger till grund för 

att utveckla PTSD bland ungdomar. De vanligaste som var återkommande i nästan alla 

studier var att utsättas för våld, vara med om traumatiska händelser, att vara tjej, ha 

otillräckligt socialt stöd inom familj och skola, förlora en anhörig och vardagliga 

stressorer. Dessa är viktiga att ha i åtanke för sjuksköterskor i omvårdnaden så att 

hantering och tillvägagångssätt sker på bästa sätt för ungdomar som blivit drabbade. 

Resultatet i denna litteraturstudie kan användas för att i god tid identifiera riskfaktorerna 

för PTSD och att som sjuksköterska jobba aktivt för att utveckling av PTSD ska 

undvikas. 
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Bilaga 1 

Författare, (År) Land 

 

Titel Syfte Resultat 

Layne, C. M., Olsen, J. 

A., Baker, A., Legerski, 

J. P., Isakson, B., 

Pašalić, A.& Saltzman, 

W. R.  

(2010) 

Bosnien 

Unpacking trauma 

exposure risk factors 

and differential 

pathways of 

influence: Predicting 

postwar mental 

distress in Bosnian 

adolescents 

Jämföra 2 olika slags 

modeller som kan 

undersöka relationer 

mellan riskfaktorer, 

förutsäga vilka grupper 

som är i riskzonen för 

olika mentala tillstånd 

och vilken/vilka av 

modellerna som kan 

öka effektiviteten av 

interventioner.   

 

Prewar trauma, alltså att 

uppleva ett ”innan kriget” 

händelse var en riskfaktor 

för att utveckla PTSD. 

Även att känna traumatisk 

sorg var kopplat till PTSD 

samt att känna sig som en 

börda/vilja skada nära och 

kära var även kopplat till 

PTSD. 

Jin, Y. & Wang, G.  

(2014) 

Kina 

Individual risk 

factors for PTSD in 

adolescents from the 

2010 earthquake in 

Yushu: The predictor 

effect of rumination. 

Undersöka sambandet 

mellan PTSD och 

individuella riskfaktorer 

hos ungdomar 3 år efter 

en jordbävning, genom 

variablerna kön, klass, 

familj, status, etnicitet, 

religion, och 

grubblande 

Att gå i en speciell 

årskurs, speciellt högre 

upp i åldrarna i 

gymnasiet, var en 

riskfaktor för att utveckla 

PTSD. Även att vara 

betänkande/ ha eftertanke/ 

grubbla och att ha en 

”oklar” eller ”osäker” 

familj förknippades med 

PTSD 

Mels, C., Derluyn, I., 

Broekaert, E. & 

Rosseel, Y. (2010) 

Belgien 

 

The psychological 

impact of forced 

displacement and 

related risk factors 

on Eastern 

Congolese 

adolescents affected 

by war. 

Undersöka effekter som 

krig & flykt har på 

psykologiska 

välbefinnandet hos 

krigsdrabbade 

ungdomar & möjliga 

riskfaktorer. 

 

Att vara yngre ungdom (13-

15 år), traumatiska händelser 

& stress i vardagen var 

riskfaktorer för att utveckla 

PTSD. 
 
 

Rady, A., Elsheshai, A., 

Mokhtar, M., Abou el 

Wafa, H. & Elkholy, O. 

(2011) 

Egypten 

 

The A1 allele of the 

DRD2 TaqA1/A2 

polymorphism as risk 

factor for PTSD 

Undersöka sambandet 

mellan A1A2 genen av 

dopaminreceptor typ2 

och risken för PTSD.  

 

14 st bar på A1A2 genen, 

11 av dom utvecklade 

PTSD.  

 

Pailler, M. E., Kassam-

Adams, N., Datner, E. 

M. & Fein, J. A. (2007) 

USA 

Depression, acute 

stress and behavioral 

risk factors in 

violently injured 

adolescents. 

Undersöka om 

depressiva och akuta 

stress symptom efter 

slagsmål är förknippad 

med riskbeteenden, 

skada igen och PTSD 

symtom hos ungdomar.  

 

Depressioner och akut 

stress var riskfaktorer för 

att utveckla PTSD. De 

som hade depression och 

akut stress vid T1 hade då 

lättare att utveckla PTSD 

vid T2.  

 



 

 

 

Milan, S., Zona, K., 

Acker, J. & Turcios-

Cotto, V. (2013) 

USA 

Prospective risk 

factors for adolescent 

PTSD: Sources of 

differential exposure 

and differential 

vulnerability. 

Undersöka om faktorer 

kopplade till 

exponering kan förutse 

karaktärsdrag kopplade 

till PTSD risk.  

Att lida av en fysisk skada 

och att ha en av 

föräldrarna som förövare 

var sammankopplad till en 

ökad risk för PTSD för de 

ungdomar som upplevde 

våld hemma.  
 

Tian, Y., Wong, T. K., 

Li, J. & Jiang, X.  

(2014) 

Kina 

 

Posttraumatic stress 

disorder and its risk 

factors among 

adolescent survivors 

three years after an 

8.0 magnitude 

earthquake in China. 

Utforska prevalensen av 

PTSD hos ungdomar i 

denna jordbävning, 

beskriva PTSD 

symptom och kolla 

riskfaktorer för PTSD. 

Riskfaktorer för att 

utveckla PTSD var: 

förlust av hus/fastighet, 

varit skadad, förlorad 

familjemedlem och ha 

bevittnat död. 

Wu, D., Yin, H., Xu, S. 

& Zhao, Y. (2011). 

Kina 

Risk factors for 

posttraumatic stress 

reactions 

among chinese 

students following 

exposure 

to a snowstorm 

disaster 

Att undersöka psykiska 

måendet, så som PTSD 

kopplat till 

snöstormskatastrofen 

Riskfaktorer var att ha 

långt från skolan till 

hemmet, att använda 

negativ coping och att ha 

bristande stöd från lärare.  

Fincham, D. S., Altes, 

L. K., Stein, D. J., & 

Seedat, S. (2009).  

Sydafrika 

 

Posttraumatic stress 

disorder symptoms in 

adolescents: Risk 

factors versus 

resilience 

moderation. 

Undersöka relationen 

mellan exponeringen av 

samhällsvåld, 

barnmisshandel/vanvår

d, upplevd stress och 

PTSD symtom, samt att 

undersöka sambandet 

mellan motståndskraft 

och riskfaktorer och 

PTSD symtom. 

 

Upplevd stress, 

exponering av 

samhällsvåld och 

barnmisshandel var 

korrelerat med PTSD 

symtom. Att vara kvinna 

var en riskfaktor för 

PTSD. En annan 

riskfaktor var att vara 

mörkhyad och mixade 

etniciteter.  

Danielson, C. K., 

Cohen, J. R., Adams, Z. 

W., Youngstrom, E. A., 

Soltis, K., Amstadter, 

A. B., & Ruggiero, K. 

J. (2017) 

USA 

Clinical decision-

making following 

disasters: efficient 

identification of 

PTSD risk in 

adolescents. 

Undersöka och 

identifiera vilka 

ungdomar som har 

högst risk för PTSD 

Tjejer och äldre ungdomar 

hade högre risk av PTSD. 

Depression, trauma, dåligt 

socialt stöd och konflikt i 

familjen var även 

variabler som ökade 

risken.  

Adams, Z. W., Sumner, 

J. A., Danielson, C. K., 

McCauley, J. L., 

Resnick, H. S., Grös, 

K., ... & Ruggiero, K. J. 

(2014) 

USA 

 

Prevalence and 

predictors of PTSD 

and depression 

among adolescent 

victims of the Spring 

2011 tornado 

outbreak 

Undersöka prevalens 

och riskfaktorer för 

PTSD och depression 

hos ungdomar som varit 

med om en tornado.  

 

Att ha utsatts för 

traumatiska händelser var 

direkt en faktor att 

utveckla PTSD samt att 

ha en närstående som 

blivit fysiskt skadad. Att 

känna oro över säkerheten 

eller platsen för nära och 

kära var en koppling till 

att utveckla PTSD.  



 

 

 

Kolltveit, S., Lange‐

Nielsen, I. I., Thabet, A. 

A. M., Dyregrov, A., 

Pallesen, S., Johnsen, T. 

B., & Laberg, J. C. 

(2012) 
Palestina/Norge 

Risk factors for 

PTSD, anxiety, and 

depression among 

adolescents in Gaza 

Undersöka relationen 

mellan stressorer som 

handlade om krig och 

psykisk stress, samt 

undersöka faktorer som 

ålder, kön och 

socioekonomisk status 

kopplat till detta. 

Att vara i ett utsatt läge, 

att vara flicka, att vara lite 

äldre ungdom och att ha 

en arbetslös pappa var de 

riskfaktorer som 

utvecklade PTSD 

Kadak, M. T., 

Nasıroğlu, S., Boysan, 

M., & Aydın, A. (2013) 

Turkiet 

Risk factors 

predicting 

posttraumatic stress 

reactions in 

adolescents after 

2011 Van 

earthquake. 

Undersöka prevalensen 

av PTSD, depression, 

ångest relaterad 

syndrom och att 

bedöma riskfaktorer för 

utveckling av 

psykopatologi.  

 

Riskfaktorer att utveckla 

PTSD var: att vara flicka, 

äldre barn och de som 

tidigare haft 

psykopatologi. Även de 

som upplevde ångest, 

depression och var 

avståndstagande uppmätte 

större risk för PTSD 
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Författare (år), 

titel, tidskrift, land  

Design/ 

ansats 

 

Deltagare 

 

Datainsamling

smetod 

 

Dataanalys 

metod 

Layne, C. M., Olsen, J. A., 

Baker, A., Legerski, J. P., 

Isakson, B., Pašalić, A., & 

Saltzman, W. R. (2010). 

Unpacking trauma exposure 

risk factors and differential 

pathways of influence: 

Predicting postwar mental 

distress in Bosnian 

adolescents. Child 

development, 81(4), 1053-

1076.  

Bosnien 

 

Kvantitativ 

ansats 

Explorativ 

design 

881 elever 

med i 

studien, 

medelåldern 

var 15,79 

år.  

Frågeformulär 

om traumatiska 

upplevelser, 

anpassningar 

efter kriget, 

traumapåminnel

ser. 

 

Explorativ faktor 

analys 

Jin, Y., & Wang, G. (2014). 

Individual risk factors for 

PTSD in adolescents from the 

2010 earthquake in Yushu: The 

predictor effect of rumination. 

Journal of Psychiatry, 17, 1-6. 

Kina 

Kvantitativ 

ansats 

Deskriptiv 

design 

850 st 

stycken 

elever, 12-

20 år. 

Medelålder

n var 15,73 

år. 

Frågeformulär. 

Självrapportera

de formulär 

användes för att 

få information 

bl.a. PTSD och 

grubblande. 

Hade även en 

specifik PSTD 

check list för att 

utvärdera 

förekomst av 

PTSD.  

 

T-test & X2- test  

 

Mels, C., Derluyn, I., 

Broekaert, E., & Rosseel, Y. 

(2010). The psychological 

impact of forced displacement 

and related risk factors on 

Eastern Congolese adolescents 

affected by war. Journal of 

child psychology and 

psychiatry, 51(10), 1096-1104. 

Belgien 

Kvantitativ och 

kvalitativ ansats 

Explorativ 

design  

10 skolor, 

totalt 713 st 

elever 

deltog, 13-

21 år. 

Frågeformulär 

och intervju. De 

fick svara på ett 

formulär med 

bland annat en 

skala 0-4, om 

PTSD, (Impact 

of Event Scale-

Revised) 

 

Games–Howell 

post-hoc tests & 

X2 - test 



 

 

 

Rady, A., Elsheshai, A., 

Mokhtar, M., Abou el Wafa, 

H., & Elkholy, O. (2011). The 

A1 allele of the DRD2 

TaqA1/A2 polymorphism as 

risk factor for PTSD. The 

European Journal 

 of Psychiatry, 25(3), 144-149. 

Egypten 

 

Kvantitativ 

ansats 

Ej funnen design 

30 st barn 

deltog.  

Tog blodprover 

för att 

undersöka DNA 

och se om 

deltagaren hade 

den specifika 

genen. 

 

X2 - test 

Pailler, M. E., Kassam-Adams, 

N., Datner, E. M., & Fein, J. A. 

(2007). Depression, acute 

stress and behavioral risk 

factors in violently injured 

adolescents. General hospital 

psychiatry, 29(4), 357-363. 

USA 

Kvantitativ 

ansats 

Deskriptiv 

design 

158 st 

ungdomar 

mellan 12-

17 år. 

Frågeformulär. 

En speciell del 

berörde PTSD. 

De hade 

interventionsgr

upp och 

kontrollgrupp 

och även 2 

perioder, T1 & 

T2. 

 

Χ2, Student's t 

tests, Pearson's  

Milan, S., Zona, K., Acker, J., 

& Turcios-Cotto, V. (2013). 

Prospective risk factors for 

adolescent PTSD: Sources of 

differential exposure and 

differential vulnerability. 

Journal of abnormal child 

psychology, 41(2), 339-353. 

USA 

Kvantitativ och 

kvalitativ ansats 

Deskriptiv 

design 

Ungdomar 

mellan 12-

15 år 

deltog. 

Medelålder

n var 13,5 

år. 

Intervjuer, 

frågade om 

PTSD. De fick 

även fylla i ett 

frågeformulär 

med 15 frågor. 

X2 - test 

Tian, Y., Wong, T. K., Li, J., & 

Jiang, X. (2014). Posttraumatic 

stress disorder and its risk 

factors among adolescent 

survivors three years after an 

8.0 magnitude earthquake in 

China. BMC public health, 

14(1), 1073. 

Kina 

Kvantitativ 

ansats 

Deskriptiv 

design 

4604 st 

ungdomar, 

12-20 år, 

från 3 olika 

skolor. 

Medelålder

n var 15,2 

år. 

Frågeformulär 

och olika skalor 

användes för att 

få demografisk 

info, 

jordbävningserf

arenheten, 

PTSD check list  

Multiple logistic 

regression analys 

Wu, D., Yin, H., Xu, S. & 

Zhao, Y. (2011). Risk factors 

for posttraumatic stress 

reactions among Chinese 

students following exposure to 

a snowstorm disaster. 

Kina 

Kvantitativ 

ansats 

Explorativ 

design 

968 st 

ungdomar, 

medelålder 

18.56 år.  

Olika 

frågeformulär 

och skalor om 

bl.a. PTSD 

symtom.  

T-tests, F-tests & 

Pearson’s 

Fincham, D. S., Altes, L. K., 

Stein, D. J., & Seedat, S. 

(2009). Posttraumatic stress 

disorder symptoms in 

adolescents: Risk factors 

Kvantitativ 

ansats 

Deskriptiv 

design 

787 st 

deltagare 

från 5 olika 

skolor. 

Olika 

frågeformulär, 

bland annat ett 

specifikt 

formulär kallat 

Cronbach’s 

alpha 

&Pearson’s 

 



 

 

 

versus resilience moderation. 

Comprehensive psychiatry, 

50(3), 193-199 

Sydafrika 

Medelålder

n var 16.37 

 

”The Child 

PTSD 

Checklist”  

Danielson, C. K., Cohen, J. R., 

Adams, Z. W.,Youngstrom, E. 

A., Soltis, K., Amstadter, A. 

B., & Ruggiero, K. J. (2017). 

Clinical decision-making 

following disasters: efficient 

identification of PTSD risk in 

adolescents. Journal of 

abnormal child psychology, 

45(1), 117-129. 

USA 

Kvalitativ & 

kvantitativ 

ansats 

Deskriptiv 

design 

 

2000 st 

ungdomar, 

åldrar 12-17 

år deltog i 

studien.  

 

Telefonbaserad 

intervju med 

efterföljande 

frågor som de 

fick svara på en 

dator.  

 

Logistic 

regression analys 

Adams, Z. W., Sumner, J. A., 

Danielson, C. K., McCauley, J. 

L., Resnick, H. S., Grös, K., ... 

& Ruggiero, K. J. (2014). 

Prevalence and predictors of 

PTSD and depression among 

adolescent victims of the 

Spring 2011 tornado outbreak. 

Journal of child psychology 

and psychiatry, 55(9), 1047-

1055. 

USA 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats 

Deskriptiv 

design 

 

2000 st 

familjer. 

Medelålder 

på 

ungdomarna 

14,5 år. 

 

Strukturerade 

intervjuer med 

deltagarna. 

Hierarchical 

logistic 

regression analys 

 

Kolltveit, S., Lange‐Nielsen, I. 

I., Thabet, A. A. M., Dyregrov, 

A., Pallesen, S., Johnsen, T. B., 

& Laberg, J. C. (2012). Risk 

factors for PTSD, anxiety, and 

depression among adolescents 

in Gaza. Journal of traumatic 

stress, 25(2), 164-170. 

Palestina/Norge 

Kvantitativ 

ansats 

Deskriptiv 

design 

 

139 st 

ungdomar 

mellan 12–

17 år 

medelåldern

14.52 år. 

Frågeformulär. 

”The Gaza 

Traumatic 

Check List” 

 

χ2 – test & 

Kendall rank 

correlations, 

Mann-Whitney 

U test, 

Cronbach’s 

alpha 

 

Kadak, M. T., Nasıroğlu, S., 

Boysan, M., & Aydın, A. 

(2013). Risk factors predicting 

posttraumatic stress reactions 

in adolescents after 2011 Van 

earthquake. Comprehensive 

psychiatry, 54(7), 982-990. 

Turkiet 

Kvantitativ 

ansats 

Deskriptiv 

design 

 

738 st 

ungomar 

mellan 13-

17 år, 

medelålder 

16.22 år.  

 

Olika 

frågeformulär 

angående 

depression, 

ångest och 

PTSD 

Pearson’s 

 


