
Osynligt – Synligt

- Unga kvinnors psykiska hälsa

Jenny Hessbom
Kristin Scatlövius
Rebecca Yhland

Sjuksköterskeprogrammet 180hp
Omvårdnad 61-90hp
Vt 2008
Sektionen för Hälsa och Samhälle
Box 823
301 18 Halmstad



Invisible – Visible

- Young women’s mental health

Jenny Hessbom
Kristin Scatlövius
Rebecca Yhland

Nursing programme 180 cred
Nursing science, 30 cred
Spring 2008
Department of Social and Health Sciences
Box 823
301 18 Halmstad



Titel: Osynligt – Synligt - Unga kvinnors psykiska hälsa

Författare: Jenny Hessbom, Kristin Scatlövius, Rebecca Yhland

Sektion: Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad 
Box 823, 301 18 Halmstad

Handledare: Ulrica Åström, Universitetsadjunkt

Examinator: Margareta von Bothmer, Universitetslektor

Tid: Vårterminen 2008

Sidantal: 14

Nyckelord: psykisk hälsa, psykisk ohälsa, psykosociala faktorer, ungdom,
unga kvinnor

Sammanfattning: Den psykiska hälsan hos unga kvinnor har en oroväckande 
utveckling. Psykisk hälsa är en subjektiv upplevelse oberoende 
av objektiva bedömningar. Den psykiska hälsans utveckling 
börjar under barndomen och påverkas av olika påfrestningar i 
livet. Ungdomstiden är en tid av förändring då allt är instabilt. 
Hur personen klarar detta beror på de förutsättningar individen 
fått under uppväxten. Ibland kan psykosomatiska symptom vara 
första tecken på psykisk ohälsa. Alla personer visar psykisk 
ohälsa på olika sätt. Syftet med uppsatsen var att belysa hur 
psykosociala faktorer påverkar unga kvinnors psykiska hälsa. En 
litteraturstudie i ämnet gjordes och resultatet byggde på fjorton 
vetenskapliga kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. 
Resultatet bestod av två kategorier och åtta subkategorier. Skola 
och samhälle, socialt nätverk samt familj och uppväxt var de tre 
största subkategorierna. Det var viktigt att sjuksköterskan och 
övrig personal inom hälso- och sjukvård samt skola var extra 
observanta på ungas riskfaktorer under ungdomstiden. Det var 
betydelsefullt att identifiera riskfaktorerna för att kunna fånga 
upp dessa ungdomar i tid och därmed förhindra att problem 
uppstod. Ungdomar som mådde dåligt dolde ofta sina problem 
eller gömde sig bakom en fasad, deras sätt att bete sig gjorde att 
de blev synliga eller osynliga. Föräldrarna var de första 
ungdomarna vände sig till, därför är det angeläget att föräldrarna 
får kunskap om dagens ungdomars riskfaktorer. Forskning 
saknas till stor del på psykisk ohälsa hos den genomsnittliga 
personen i samhället. Det saknas även till stor del kvalitativ 
forskning. Fler resurser krävs för att skapa en god psykisk hälsa 
för dagens unga kvinnor.
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Abstract: The mental health of young women has a worrying progress. 
Mental health is a subjective experience independent of objective 
assessments. The development of mental health starts during 
childhood and is affected by the strains of life. Adolescence is a 
time of changes when everything is unstable. How a person 
manages this period depends on the conditions the individual has 
obtained during her growth. Sometimes psychosomatic 
symptoms may be the first signs of mental unhealth. Each one 
shows her mental unhealth in different ways. The aim of this 
essay was to expose how psychosocial factors affect young 
women’s mental health. A literature study of the subject was 
made and the result built on fourteen scientific quantitative and 
qualitative articles. The result consisted of two categories and 
eight subcategories. School and society, social contacts together 
with family and growth were the three largest subcategories. It 
was important that nurses and other staff within school and 
healthcare were particularly observant of young persons’ risk 
factors during adolescence. It was significant to notice these risk 
factors for the possibility to see these adolescents in time to 
prevent problems. Adolescents who felt poor were often 
concealing their problems or hiding behind a façade, their pattern 
made them either visible or invisible. The parents were the first 
persons that adolescents turned to, therefore it is essential that the 
parents get knowledge of today’s youth’s risk factors. Research 
on mental unhealth on the average person in society is missing in 
general. Qualitative research is also missing in general. More 
resources are needed to gain good mental health for today’s 
young women. 
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Inledning

Hälsan har en positiv utveckling hos befolkningen (Socialstyrelsen [SOS], 2007) men 
utvecklingen av psykisk ohälsa hos kvinnor i åldrarna 15-24 år är oroväckande. Även i 
lägesrapporten 2007 (SOS, 2008) bekräftas att psykisk ohälsa hos unga vuxna fortsätter 
att försämras. I rapporten beskrivs även parallella försämrade sociala och ekonomiska 
förhållanden för just denna grupp av befolkningen. Den psykiska ohälsan ökar (Paulsson, 
2007) hos män och kvinnor i alla åldersgrupper men speciellt bland unga personer. SOS 
(2005a) rapporterar att 20-40 % av befolkningen lider av psykisk ohälsa och ytterligare en 
undersökning (Ljungdahl, Malmgren & Bremberg, 2007) visar att 30 % av 13-29 åriga 
kvinnor (unga kvinnor) lider av oro, ångest, ängslan och sömnproblem. Lägesrapporten 
2007 (SOS, 2008) anger att 1,4 miljoner fall av lättare eller svårare symptom av oro eller 
ångest rapporterades 2005-2006. 

Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande det största hälsoproblemet i Sverige (Statens 
Offentliga Utredningar [SOU], 2006) men enligt Världshälsoorganisationen [WHO] 
(citerad av SOU, 2006) kommer psykisk ohälsa att bli ett ännu större folkhälsoproblem 
inom några år. SOU (2006) anger att riksdagens mål, år 2003, var att skapa bra 
förutsättningar för en god hälsa. 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SOS, 2005b) bör en 
sjuksköterska ha förmåga att identifiera och förebygga hälsorisker. Hon ska även kunna 
stödja patienten för att främja hälsa och förhindra ohälsa. Det är dessutom viktigt att hon 
kan förmedla kontakt med rätt instans vid behov. Sjuksköterskan ska dessutom kunna 
använda tillgänglig kunskap och bedriva en patientfokuserad omvårdnad på ett kvalitets- 
och kostnadsmedvetet sätt. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2001) menar att sjuksköterskan ska arbeta för att återställa hälsa, 
hennes arbete ska även fungera förebyggande och hälsofrämjande.

Bakgrund

Hälsa är enligt Eriksson (1996) upplevelsen av sundhet, friskhet och välbefinnande i 
samverkan med varandra. Hälsa är något naturligt och människans syn på hälsa är 
kopplad till uppväxt och samhälle. Eriksson beskriver begreppet hälsa som välbefinnande 
hos människan ur ett subjektivt perspektiv vilket innebär att subjektiv hälsa består av 
människans egen upplevelse och känsla av denna. En person kan känna välbefinnande 
trots fysisk sjukdom eller sakna välbefinnande trots att personen är fysiskt frisk. Erikssons 
hälsokors består av två axlar, den ena axeln beskriver förekomst eller frånvaro av sundhet 
och friskhet, vilket är den objektiva dimensionen. Den andra axeln beskriver den 
subjektiva upplevelsen av välbehag och välbefinnande. Oberoende av en objektiv 
bedömning kan människan uppleva subjektiv hälsa eller ohälsa. Cullberg (1991) anser att 
alla har en viss upplevelse av nedstämdhet, självtvivel och oro i kroppen som inte måste 
vara en sjukdom.

Hälsa är ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej 
endast frånvaro av sjukdom eller svaghet” (WHO, 2008, i.s.). En annan källa beskriver 
djupast hälsa som ”ett tillstånd av stämning både inom varje individ och mellan individer 
… ohälsa är just frånvaro av detta existentiella, sociala och etiska tillstånd” (Ritzén, 1996, 
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s. 18). Ohälsa kan även beskrivas som en interaktion mellan problem i individens 
livssituation och psykologiska eller somatiska symptom menar Karlsson (2004).

Psykisk hälsa innebär enligt Hadfleld (citerad av Lohmann, 1990, s. 319) att alla krafter 
en person har, medfödda eller förvärvade, får fria möjligheter att uttrycka sig. Detta sker i 
harmoni mellan de olika krafterna och de är riktade mot ett och samma mål för 
personligheten som helhet. Den psykiska ohälsan (Wasserman, 2003) definieras olika från 
land till land och med tiden. Detta har gjort att det är svårt att jämföra psykisk ohälsa i 
olika länder och över tid. Psykisk ohälsa är allt från något nedsatt psykiskt välbefinnande 
till allvarlig psykisk sjukdom. Det är viktigt att psykisk ohälsa inte endast ses som ett 
medicinskt tillstånd utan även som något som är beroende av de existentiella och 
psykosociala villkor personen har. Att uppleva psykisk ohälsa är enligt Hultgren (2008) 
när en person själv känner att den inte mår bra genom att känna av oro, ängslan, ångest 
och sömnproblem.

Enligt Wasserman (2003) är psykisk ohälsa inget nytt utan har alltid funnits i samhället, 
det som är nytt är den drastiska ökningen som skett. Tidigare forskning har visat att 
psykisk ohälsa historiskt sett ökat vid stora samhällsförändringar som exempelvis vid 
sekelskiftet 1800-1900 då industrisamhället kom till. I samband med detta ökade den 
psykiska ohälsan i samhället och mängden psykiatriska sjukhusplatser fyrdubblades fram 
till 1960-talet. Brisrapporten 2008 (Hultgren, 2008) visar att svenska barn upptill 18 år 
mår bra i jämförelse med barn utanför Sverige, trots detta visar rapporten att hela 10-15 % 
av svenska barn upplever psykisk ohälsa och att flickor är de mest utsatta. Den psykiska 
ohälsan ökar risken för självmordsförsök och självmord.

Wrangsjö och Winberg Salomonsson (2006) anser att en persons psykologiska utveckling 
påverkas av omvärlden, detta påbörjas redan under fosterstadiet då fostret påverkas av 
moderns känsloliv och stressnivå. Barnets utveckling fortsätter, det behöver sina föräldrar 
och framförallt primärobjektet (den person som står barnet närmast) för att lära sig förstå 
gränsen mellan sig själv och omvärlden. Personens sociala och känslomässiga utveckling 
får sin grund under uppväxten, vilket påverkar dess fortsatta förutsättningar. Barnet är 
beroende av sin omgivning. Till en början är barnets värld avgränsat till sig själv och 
primärobjektet men med tiden vidgas denna värld och barnet börjar successivt involvera 
övriga familjemedlemmar, lärare och klasskamrater. Det är i samspel med dessa som 
barnet lär sig utveckla ett socialt och känslomässigt beteende. Tonårstiden är fylld av 
förändringar (Härenstam, Aronsson & Hammarström, 1996) som innefattar utbildning, 
arbete och familj. Vidare är tonåren enligt Wrangsjö och Winberg Salomonsson (2006) en 
tid av frigörelse och skapande av autonomi, egen kompetens och egen identitet. Under 
denna period skaffar sig personen en realistisk bild av sig själv och av omvärlden, vilket 
innebär utveckling av jagfunktionen och sociala kontakter. Personen får en förändrad bild 
av sig själv vilket innebär att hon behöver ompröva det hon redan vet, detta kan upplevas 
hotfullt och kränkande. Tonåringarna omprövar regler de lärt sig av sina föräldrar och 
observerar nya normer från vänner. Självkänslans styrka kan i och med alla dessa 
förändringar växla. Sociala kontakter stärker personen och mot slutet av denna tid 
stabiliseras personens känsloliv. Författaren menar vidare att tonårstidens 
utvecklingsuppgift är att hitta och befästa sin identitet, vilket kan vara både jobbigt och 
komplicerat. En tonåring kan vara vilsen och pröva sig fram samt ha svårt att hitta sin 
egen väg. Ungdomen och samhället förstår sig inte på varandra, dessutom förstår 
ungdomen sig inte på sig själv. Människan måste förändras för att känna igen sig då 
identiteten utmanas. Identitet bygger på självreflektion för att kunna urskilja sig. Det är en 
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känsla av att tycka om sig själv eller att vara någon. Individen blir någon genom att leva 
med andra i en relation i ett samhälle. Hur en person klarar av övergången från barn till 
vuxen beror enligt Sjödén (1994) delvis på de förutsättningar hon har fått under 
barndomen. Detta påverkar hur hon bearbetar det psykiska och sociala, alla krav och den 
stress det skapar under tonåren. I och med dagens samhälle har gränsen för 
tonårsperioden flutit ut, blivit längre och mer oklar, dagens samhälle medför även fler 
stressande faktorer mot vad det gjorde förr. Det är jobbigare att vara ungdom idag och att 
ta sig igenom den tiden helskinnad. Enligt Kallerdahl och Robertsson (1996) beror 
förmågan att klara av denna tid på hur varje persons liv och uppväxthistoria sett ut. 

Bergström (1996) anser att alla föds med olika förutsättningar att klara livets 
påfrestningar. Vissa barn är mer psykiskt sårbara och därmed mer beroende av vuxnas 
stöd och känsligare för negativ påverkan från omgivningen. Mycket i hur barn och 
ungdomar mår beror på deras föräldrars livssituation. Personlighetsfaktorer (Karlsson, 
2004) stärker eller minskar individens känslighet för sjukdom. De som har förmåga att 
anpassa sig till stress blir inte lika mottagliga för sjukdom. Personlighetsegenskaper 
påverkar stressfaktorer och har betydelse för hälsans utveckling av sjukdom och hur 
personen uppfattar sin egen hälsa.

Eriksons (2004) teori om livscykeln beskriver människans personlighet, utveckling och 
mognad. Människan påverkas av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. De 
sociala och psykologiska faktorerna är grundade i barnets relation till föräldrarna och 
andra betydelsefulla människor i dess omgivning. Identiteten och personligheten 
utvecklas bitvis och var och en ger en styrka. Personen har inte byggt färdigt sin identitet 
förrän hon gått igenom alla utvecklingskriser. Varje förändring innebär en mognadskris 
eller psykosocial kris. Ett sätt att mogna och utvecklas är att genomgå dessa. Ungdomen 
söker bekräftelse i nära sociala kontakter. Personen går igenom en period av 
experimenterande i sociala situationer, sätt att vara, roller och utseende. Hon försöker 
genom detta finna sin identitet. Om detta experimenterande och sökande inte går som det 
ska kan experimenterandet leda till försämrad självkänsla och tvivel på sin egen förmåga. 
Av betydelse är att ungdomen och samhället vill mötas samt att samhället accepterar 
ungdomen som ungdomen är. Utvecklingen fortskrider genom nya relationer som skapas 
och att personens roll förändras genom att exempelvis bli förälder.

Första tecknet på psykisk ohälsa kan vara psykosomatiska symptom samt psykiska 
symptom. Hos barn och skolungdomar i Sverige visar undersökningar (Wasserman, 2003) 
att 15-40 % känt av sömnproblem, trötthet, huvudvärk, ont i magen eller magbesvär 
(psykosomatiska symptom) jämfört med 20-40 % av vuxna personer. Enligt Sörbom 
(1996) förekommer lägre psykiskt välbefinnande, sämre hälsotillstånd eller missnöje med 
sig själv dubbelt så ofta hos kvinnor som hos män. Generellt har kvinnor mellan en 
tredjedel och två tredjedelar högre förekomst av psykosomatiska symptom jämfört med 
män. Nästan dubbelt så många kvinnor som män oroar sig för framtiden gällande 
ekonomi, arbetslöshet och miljö. Psykisk ohälsa kan yttra sig som oro, ängslan, ångest 
och sömnproblem (lättare psykiska symptom) enligt SOS (2005a). Enligt Ljungdahl, et al. 
(2007) är dessa problem vanliga i befolkningen idag. Hos barn och ungdomar visar sig de 
psykiska besvären (Bonair, 1998) ofta först som huvudvärk samt mag- och sömnproblem 
men även som trötthet. Unga kvinnor och män som inte mår bra (Krabbe, 1996) beter sig 
på olika sätt. Männen är mer utåtagerande och blir kostsammare för samhället i och med 
slagsmål etcetera, de är i och med detta lättare att identifiera. Kvinnorna vänder sig 
istället inåt, blir asociala och får psykosomatiska symptom. Dessa kvinnor är svåra att 
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upptäcka på grund av det sätt de uttrycker sig på och därför kan det ta lång tid innan 
personer i deras omgivning inser att det handlar om psykisk ohälsa. Hur en ung kvinna 
visar sin psykiska ohälsa är även olika från kvinna till kvinna. De kan visa det genom att 
göra sig synliga genom att alltid söka uppmärksamhet och vara i centrum eller göra sig 
osynliga genom att vara tysta, ambitiösa och undvika uppmärksamhet. Unga kvinnor som 
mår psykiskt dåligt är ofta frekventa besökare inom sjukvården för psykosomatiska 
symptom.

Den psykiska hälsan påverkas av allt som händer inom och runt personen, så kallade 
psykosociala faktorer. Enligt Cullberg (1991) påverkas den psykiska hälsan av 
sårbarhetsfaktorer som uppväxtmiljö och genetiska anlag, utlösande faktorer som 
separationssituationer och kränkningar eller av skyddsfaktorer som socialt nätverk och 
känsla av sammanhang (KASAM). Sundelin och Kjellberg (1991) menar att även 
skolsituation, fattigdom och arbetslöshet kan påverka den psykiska hälsan. Brist på stöd 
(Hällström, 1996) och negativa tankar kan också påverka. 

Syfte

Syftet var att belysa hur psykosociala faktorer påverkar unga kvinnors psykiska hälsa. 

Metod

Studien gjordes som en litteraturstudie med resultat från både kvalitativ och kvantitativ 
forskning. De artiklar som valdes behandlade unga kvinnor med varierande gard av 
psykisk ohälsa. 

Datainsamling
Till en början gjordes sökningar för att kontrollera att det fanns vetenskaplig grund till 
arbetet, därefter gjordes en bred primär sökning och utifrån den gjordes sekundära 
avgränsade sökningar vilket gjorde att artiklarna svarade bättre mot syftet. De valda 
artiklarna evidensgranskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmallar. Sökningar gjordes i databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO och 
ScienceDirect. Sökord som genomgående användes var: mental health, psychosocial  
factors, adolescen*, female. Allteftersom sökningarna gjordes tillkom anxiety som 
sökord. I Bilaga I finns en överblick av sökningar som gjordes, vilka sökord som 
användes samt hur många artiklar som valdes.

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna från och med 2000 fram till 
dagens datum, de skulle vara skrivna på engelska och gälla kvinnor mellan 13 och 29 år 
samt deras psykiska hälsa respektive ohälsa. Exklusionskriterierna var då artikelns fokus 
låg på äldre personer eller personer under 13 år och personer som levde utanför 
samhällets normer. Artiklar som uteslutande fokuserade på missbrukare (narkotika, 
alkohol, tobak etcetera), sexuellt utnyttjade och diagnostiserade (psykiska, medicinska, 
kroniska) sorterades bort. Även artiklar vars population uteslutande bestod av invandrare 
eller då artikeln gick ut på att studera trons inverkan på den psykiska hälsan valdes bort. 
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Artiklar som ej gick att få tag på via fulltextlänk beställdes från högskolans bibliotek. Av 
de åtta artiklar som beställdes var fem tillgängliga, de som inte var tillgängliga fanns inte 
i Sverige eller var inte färdigskrivna.

Databearbetning
Totalt lästes 131 abstracts, av dessa utsågs 27 artiklar till urval ett och fjorton av dessa 
utgjorde urval två. De artiklar som utsågs till urval ett skrevs ut i fulltext eller beställdes 
via högskolans bibliotek. Artiklarna lästes och kvalitetsbedömdes för att därefter flyttas 
vidare till urval två, dessa artiklar utgjorde grunden i uppsatsen.

Att artiklar valdes bort berodde på att de inte stämde överens med syftet, att de var för 
gamla eller att de var review-artiklar. De artiklar som tagits med i uppsatsen bedömdes 
stämma överens med syftet samt ha evidensgrad I (bra kvalitet) eller II (medelkvalitet).

Samtliga valda artiklar studerades på djupet och bearbetades och slutligen gjordes en 
sammanfattning av artiklarna på svenska. Ur artiklarnas resultat användes de delar som 
var väsentliga för syftet med föreliggande uppsats. Kategorier med subkategorier 
skapades utifrån de faktorer som nämndes i artiklarnas resultatdelar. Artiklarna 
behandlade olika åldersgrupper och benämnde personerna olika och utifrån detta valdes 
att benämna dessa som ungdomar alternativt unga kvinnor i uppsatsen. Personerna valdes 
även att benämnas som hon eftersom uppsatsen syftade på kvinnor.

Resultat

Det visade sig att ett antal psykosociala faktorer hade inverkan på unga kvinnors psykiska 
hälsa. De vanligast förekommande faktorerna i artiklarna som påverkade den psykiska 
hälsan kan ses i tabellen nedan.

Tabell 1. Faktorernas förekomst i artiklarna.

Psykosociala faktorer Antal artiklar

Sociala faktorer 13
- Familj och uppväxt 7
- Socialt nätverk utöver familj 7
- Skola och samhälle 8
- Ekonomi 4

Psykologiska faktorer 8
- Självkänsla 5
- Negativt tänkande 1
- Kroppsuppfattning 2
- Coping 3
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Sociala faktorer 
Familj och uppväxt hade en signifikant påverkan på den psykiska hälsan. Risken att 
drabbas av depressiva känslor (Glendinning & West, 2007) var större för kvinnor som 
mötte problem i familj eller omgivning än för dem som levde i harmoniska förhållanden. 
Denton, Prus och Walters (2004) studie visade att möjligheten att klara påfrestningar i 
livet byggde på personens psykologiska resurser och upplevelser de haft under 
barndomen vilket var viktigt för hälsan. Enligt Sun och Hui (2007) var konflikter med 
föräldrar påfrestande för ungdomars hälsa. Resultatet i Sung, Puskar och Sereikas (2006) 
studie visade att tvister med syskon, rollkonflikter och skilsmässa eller bråk inom 
familjen var påfrestande för ungdomar. För att kunna hantera dessa påfrestningar 
åskådliggjorde Sun och Hui (2007) att stödet från familjen hade betydelse. Tillgång till 
stöd påverkade den psykiska hälsan positivt och avsaknad av stöd hade negativ påverkan 
på hälsan. De ungdomar som inte sökte stöd eller inte fick stöd från familjen mådde 
sämre psykiskt. I Glendinning och Wests (2007) jämförande studie uppgav högre procent 
storstadsungdomar än småstadsungdomar att de påverkades negativt av omöjliga eller 
opassande krav från föräldrar. Kontakten mellan barn och förälder främjade barnens 
psykiska hälsa (Charoensuk, 2007). Det har också visat sig att föräldrarnas 
utbildningsnivå var viktig för ungdomar och enligt Glendinning och West (2007) 
påverkades ungdomars hälsa i små samhällen av båda föräldrarnas utbildning. Khanlous 
(2004) studie visade att särskilt mödrarnas utbildning var viktig för den psykiska hälsan 
hos unga kvinnor. Denton, et al. (2004) åskådliggjorde i sin studie att familjestrukturen 
var viktig för välbefinnandet och då specifikt unga kvinnors välbefinnande. Dessa 
kvinnor påverkades även mer negativt än män av de påfrestningar familjen innebar. 
Vikten av familjestrukturen kunde ses i Fagg, Curtis, Stansfeld och Congdons (2006) 
studie som visade att ungdomar som levde i nyskapade familjer hade sämre psykisk hälsa 
jämfört med ungdomar som levde med båda sina biologiska föräldrar. Glendinning och 
West (2007) visade i sin studie att samma slutsats kunde dras för ungdomar i små 
samhällen som endast levde med en förälder. 

En annan viktig faktor för den psykiska hälsan var det sociala nätverket som stöd via 
relationer i skola, arbete, vänner och kärlek. Pantzer, et al. (2006) belyste socialt stöd som 
en viktig påverkan för livskvalité, vilken var högre hos unga män än hos unga kvinnor. 
Det sociala stödet var betydelsefullt enligt Denton, et al. (2004) som i sin studie även 
belyste att arbete och dagliga aktiviteter var viktigt för den psykiska hälsan och minskar 
oron hos unga kvinnor. Brist på stöd hade, enligt Thomson, Mazza, Herting, Randell och 
Eggert (2005), en direkt koppling till känsla av oro, hopplöshet och depressivitet. 
Nagurney (2007) belyste att påfrestningar i relationer ökade oro, ångest och ängslan vilket 
ledde till sämre psykisk hälsa. Sun och Hui (2007) åskådliggjorde att relationer till vänner 
var särskilt viktiga då konflikter med familj och klasskamrater uppstod. Khanlous (2004) 
studie visade att relationen till andra människor var betydelsefull, vikten av detta kan ses i 
citatet nedan.

Though she felt helpless and wished not to live, she did not have suicidal intent. 
She revealed, ‘I never think of ending my life because I have a best friend. She 
always cheers me up’ (Sun & Hui, 2007, s. 306).

Nagurney (2007) belyste att personer som brydde sig mycket om andra hade större risk 
för psykisk ohälsa eftersom de också tenderade att vara känsligare för andras åsikter och 
blev därmed mer stressade i relationer. Särskilt ungdomar från landsbygden (Sung et al., 
2006) påpekade att förlorad vänskap och separation från en kärleksrelation var 
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påfrestande. Personer med svårare psykisk ohälsa var ofta inblandade i konflikter med 
klasskamrater (Sun och Hui, 2007).

Skolan och samhället ska stödja individen och hjälpa den till ett väl fungerande liv. 
Ungdomar från landsbygden var mer positiva till skolan och enligt Glendinning och West 
(2007) hade de bättre självkänsla än ungdomar från storstaden. Enligt Sung, et al. (2006) 
ansåg ungdomar från landsbygden att skollivet även kunde vara påfrestande då de fick 
dåliga betyg, upplevde stressande händelser eller kände ilska mot lärarna. Khanlou (2004) 
noterade att personens självkänsla stärktes genom positiva händelser i skolan, som 
exempelvis uppnådda resultat. I studien som Glendinning och West (2007) utförde visade 
det sig att en positiv inställning till skolan ledde till bättre psykisk hälsa och att en negativ 
inställning till skolan ledde till sämre psykisk hälsa. Studien visade även att ungdomar i 
större städer i högre grad rapporterade att de påverkades negativt av lägre utbildning och 
dåliga framtidsutsikter jämfört med ungdomar i små samhällen. Endast en tredjedel av 
populationen i Sun och Huis (2007) studie uppgav att de hade en nära kontakt med sina 
lärare och kände att lärarna var förstående och lyssnande samt att de erbjöd råd. Lärarna 
visade intresse vilket gjorde att eleverna kände sig värdefulla och detta uppskattades 
främst i samband med familjeproblem. Som citatet nedan beskriver upplevde resterande 
del av populationen att lärarna hjälpte dem om de bad om det. Dessa elever tyckte att de 
kunde be om hjälp gällande skolarbete men inte om det gällde känslomässiga problem 
eftersom de upplevde att lärarna inte såg det som sin uppgift.

I don’t feel close to them. I rarely disclose my private affairs with them. We 
only meet in class, and I find them only when I have problems with my 
homework… Yes, the teachers will help because they have to fulfil their 
responsibilities (Sun & Hui, 2007, s. 306).

Enligt Brown, Teufel, Birch och Kancherla (2006) var många problem hos ungdomar 
kopplade till skolan (betyg, vänner) vilket gjorde det lämpligt för personalen att 
uppmärksamma och avhjälpa problemen. Deras studie visade även att skolan var en 
lämplig plats för att fånga upp ungdomar med lättare psykiska problem. Kull (2005) 
belyste att utbildning var en viktig del för att bevara psykisk hälsa, studien visade att 
personer med låg utbildning hade ökad risk för psykisk ohälsa jämfört med personer med 
hög utbildning, samma tendens sågs även i Glendinning och Wests (2007) studie som 
riktade sig mot mindre samhällen. En studie av Denton, et al. (2004) visade att samhällets 
krav på en lyckad jobbkarriär påverkade kvinnors hälsa negativt genom att det skapade 
oro och stress. Skola och daglig stress orsakade depressivitet, oro och ångest hos kvinnor 
mer än hos män enligt Kim (2003). Som tillägg till detta visade Brown, et al. (2006) i sin 
studie att kvinnorna oroade sig mer dagligen än vad männen gjorde. 

Det visade sig att (Fagg et al., 2006) ekonomi inverkade på unga kvinnors psykiska hälsa. 
Kull (2005) visade i sin studie att den som hade sämre ekonomi hade sämre psykisk hälsa 
och de med bättre ekonomi hade bättre psykisk hälsa, det visade sig vara fem gånger 
högre risk att drabbas av psykisk ohälsa vid lägre ekonomi. Glendinning och West (2007) 
noterade i sin studie en länk mellan låg ekonomisk status och sämre psykisk hälsa. I och 
med detta (Kull, 2005) kunde ses att inkomst var en viktig faktor för den psykiska hälsan. 
Forskning av Pantzer, et al. (2006) pekade på att livskvalitén påverkades negativt av dålig 
ekonomisk status och då särskilt hos unga kvinnor. 

7



Psykologiska faktorer 
Självkänsla var en viktig grund för psykisk hälsa. En stark koppling fanns enligt 
Glendinning och West (2007) mellan konflikter med jämnåriga och sämre självkänsla, 
detta sågs särskilt hos storstadsungdomar. I mindre samhällen hade ungdomar bättre 
självkänsla och bättre självförtroende, det stärktes bland annat av stöd från familjen och 
jämnåriga. En studie av Sung, et al. (2006) visade att kvinnor hade lägre självkänsla än 
män, detta överensstämde även med den studie Khanlou (2004) gjort. Personer med 
sämre självkänsla hade ökad risk att få depressiva symptom visade Charoensuk (2007). 
Unga kvinnors självkänsla påverkades positivt (Khanlou, 2004) av aktiviteter med socialt 
sammanhang. Kim (2003) åskådliggjorde att lägre självkänsla hade en signifikant 
koppling till ökad mängd oro och ångest samt depressivitet. Även Sung, et al. (2006) 
påvisade detta och belyste särskilt att dessa symptom var vanligare hos kvinnor.

Negativt tänkande var en starkt påverkande faktor på psykisk hälsa. Charoensuk (2007) 
visade att en person som upplevde många stressfaktorer fick ökat negativt tänkande samt 
att negativt tänkande ledde till sämre självkänsla. Studien visade även att detta var den 
starkaste indikatorn för depressiva symptom, särskilt för kvinnor som i detta samband 
lättare drabbades av depressiva symptom. Det visade sig också att familjeband, 
vardagsstress och självkänsla påverkade negativt tänkande. Detta betydde att 
förebyggande insatser i familjeband, vardagsstress och självkänsla innebar ett 
reducerande av negativt tänkande. För att uppleva psykisk hälsa behöver personen ha en 
god kroppsuppfattning och vara nöjd med sin kropp. Kroppsvikten var mer betydande för 
kvinnor än för män (Denton et al., 2004). Enligt Brown, et al. (2006) upplevde unga 
kvinnor mer oro över kroppsideal och var mer otillfredsställda med sin kropp än män. 
Detta kunde leda till försämrad psykisk hälsa, sämre självkänsla samt att de undvek 
sociala sammanhang.

En persons förmåga att använda sig av copingstrategier var avgörande för hur hon 
klarade att hantera påfrestningar. Det var stor skillnad mellan kvinnors och mäns 
copingstrategier enligt Sung, et al. (2006). Enligt Wilson, Pritchard och Revalee (2005) 
ökade användningen av alla copingstrategier (problemfokuserad coping, undvikande 
coping, känslomässigt fokuserad coping) i takt med att mängden psykologiska och 
somatiska symptom ökade. Kvinnor hade högre förekomst av dessa symptom än män. 
Sung, et al. (2006) visade att de strategier som användes berodde på psykosociala 
aspekter. Vidare belyste Sung, et al. även att personer som visade ilska oftare använde sig 
av undvikande strategier än konfronterande strategier medan personer med oro och ångest 
tenderade att använda sig av båda strategierna. Personer med depressiva symptom ökade 
användningen av båda formerna i takt med att symptomen ökade. Wilson, et al. (2005) 
visade att ungdomar som hade problem ofta använde sig av felaktiga copingstrategier för 
situationen vilket resulterade i psykologiska problem. Då de använde sig av stödsökande 
strategier var detta positivt för deras psykosociala hälsa. Brown, et al. (2006) 
åskådliggjorde att även problemlösande modeller var positiva strategier. De ansåg att 
copingstrategier ledde till mindre psykiska hälsoproblem och därför var det viktigt att 
ungdomar fick dessa som redskap. Unga kvinnor som hade problem tenderade att vända 
sig till föräldrar, internet, vänner, lärare eller läkare alternativt sjuksköterskor för att få 
bättre kunskap om sina problem. Nästan hälften av dessa kvinnor vände sig till 
föräldrarna medan knappt 5 % vände sig till vårdpersonal. Mer än hälften av unga kvinnor 
med problem som var oroliga eller stressade pratade med vänner eller föräldrar. Nästan en 
fjärdedel höll problemen för sig själva och endast 6,9 % gjorde något åt problemen. 
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Diskussion

Metoddiskussion 
Det sågs som negativt att det nästan endast gick att finna kvantitativa studier i ämnet. Det 
visade sig att inga djupgående känslor och upplevelser framkom med denna metod. I de 
kvantitativa artiklarna framkom det framförallt att psykosociala faktorer påverkade den 
psykiska hälsan positivt eller negativt, samt vilka faktorer som påverkade. Det ansågs att 
denna modell riskerade att orsaka bias i och med att den objektiva dimensionen beskrevs 
och den egentliga subjektiva påverkande faktorn kanske missades. Den kvantitativa 
forskningen visade hur det såg ut men inte den bakomliggande processen vilket den 
kvalitativa forskningen visade. 

Populationen i artiklarna var inte endast fokuserad på unga kvinnor. Ofta bestod 
populationen av denna grupp kvinnor samt yngre och äldre kvinnor och män i olika 
åldrar. De artiklar som tog upp en åldersgrupp behandlade endast en del av 
åldersintervallen som denna uppsats problematiserade. Det var även ofta förekommande 
att kvinnor och män ingick i populationen och då gjorde forskarna jämförelser mellan 
dessa. Information som inte stämde överens med denna uppsats syfte valdes bort. 

Styrkan med denna uppsats låg i att den hade många artiklar från olika delar av världen 
som riktade in sig på olika grupper samt att de stämde väl överens med den litteratur som 
tagits upp i bakgrunden. Detta gjorde att det var möjligt att skapa sig en överblick av 
fenomenets utbredning. Till följd av arbetets tidsbegränsning blev inte artikelsökningen så 
bred och grundlig som eftersträvats. 

Resultatdiskussion
Föreliggande uppsats byggde på fjorton vetenskapliga artiklar, tolv av artiklarna var 
kvantitativa, en var kvalitativ och en var både kvalitativ och kvantitativ. Flera av de 
kvantitativa artiklarna hade kvalitativa inslag. När dessa artiklar kvalitetsgranskades med 
hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar bedömdes elva artiklar som Grad 
I och tre artiklar som Grad II. Artiklarnas styrka var att de beskrev många olika 
psykosociala faktorer som påverkade den psykiska hälsan. Svagheterna låg i att de inte 
diskuterade interaktionerna mellan faktorerna. De kopplade endast faktorn till hälsan men 
de kopplade inte faktor till faktor. Studierna var gjorda i Asien, Europa och Nord-
Amerika. Samtliga artiklar berörde unga kvinnor och de psykosociala aspekter som 
påverkade deras psykiska hälsa. En artikel utgick från unga kvinnor med suicidala tankar, 
trots detta valdes artikeln eftersom den problematiserade inverkan av psykosociala 
faktorer och vad de unga kvinnorna upplevde påverkade deras psykiska hälsa. 
Populationen i två artiklar bestod till stor del av invandrare, trotts detta togs artiklarna 
med eftersom artiklarna inte uteslutande diskuterade påverkan av att vara invandrare. 
Dessa två artiklars fokus låg på unga personers psykiska hälsa och påverkande 
psykosociala faktorer.

Stora delar av det som diskuterades i artiklarnas resultat bekräftades av föreliggande 
uppsats bakgrundslitteratur. Under arbetets gång framkom två kategorier med 
subkategorier för huvudämnet som svarade på syftet med uppsatsen. 
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Sociala faktorer
Sju studier (Charoensuk, 2007; Denton et al., 2004; Fagg et al., 2006; Glendinning & 
West, 2007; Khanlou, 2004; Sun & Hui, 2007; Sung et al., 2006) tog upp subkategorin 
familj och uppväxt. Genomgående i dessa beskrevs vikten av barndomen samt att den 
påverkade individens förmåga att klara påfrestningar under livet. Framförallt var 
kontakten mellan barn och föräldrar samt stödet från föräldrarna betydelsefullt. Vidare 
visade dessa studier att konflikter inom familjen och svåra krav från föräldrarna 
påverkade individens psykiska hälsa negativt. Det sågs även att familjestrukturen och 
föräldrarnas utbildningsnivå hade påverkan på hälsan. Denton, et al. (2004) påpekade att 
familjestrukturen var viktig och då speciellt för unga kvinnor. Just unga kvinnor 
påverkades extra mycket av mödrarnas utbildningsnivå menade Khanlou (2004). Fagg, et 
al. (2006) beskrev specifikt i sin studie att ungdomar som levde i nyskapade familjer 
mådde sämre än de som levde i ursprungsfamiljer. De ovan nämnda sju studierna visade 
att föräldrarnas utbildning påverkade ungdomarnas hälsa. Att föräldrarna var 
betydelsefulla för barnet vilket de sju studierna belyste styrks av Eriksons (2004) teori 
som påpekar att föräldrarna är grunden till barnets sociala och psykologiska faktorer vilka 
påverkar personlighet, utveckling och mognad. Enligt Cullberg (1991) samt Sundelin och 
Kjellberg (1991) ökar risken för psykisk ohälsa med antalet psykosociala faktorer 
individen är utsatt för. Karlsson (2004) menar att en upplevd faktor under barndomen 
senare i livet kan visa sig ha betydelse genom att individen klarar nya påfrestningar sämre 
och har en ökad psykisk känslighet. Sundelin och Kjellberg (1991) beskriver samspelet 
mellan familjen och individen som betydelsefullt för ungdomens psykiska hälsa, detta var 
också en viktig aspekt i Charoensuks (2007) studie. Även Sun och Huis (2007) studie 
avspeglade detta genom att nämna att konflikter mellan förälder och barn påverkade 
ungdomens psykiska hälsa negativt. Vi anser att den egna utbildningen är viktigare för 
hälsan och en mer betydelsefull faktor, än föräldrarnas utbildningsnivå. Det kan också 
diskuteras om föräldrars utbildningsnivå har en direkt påverkan på barnens hälsa, eller om 
det snarare är så att sambandet mellan barns hälsa och föräldrars utbildningsnivå är mer 
indirekt genom att föräldrars utbildningsnivå kan antas påverka familjens ekonomi och 
hälsa. Det samband mellan psykisk ohälsa och antalet psykosociala faktorer individen 
utsätts för under livets gång indikerar att individen inte klarar alltför många påfrestningar 
och visar också hur uppväxten speglar hur framtida belastningar kan hanteras. 

Att socialt nätverk och sociala relationer var viktiga för den psykiska hälsan sågs i 
samtliga studier (Denton et al., 2004; Khanlou 2004; Nagurney 2007; Pantzer et a., 2006; 
Sun & Hui 2007; Sung et al., 2006; Thomson et al., 2005) som tog upp subkategorin 
socialt nätverk. I ovanstående sju studier sågs även att dagliga aktiviteter samt att få stöd 
främjade hälsan. De visade även att förekomsten av vänner hade stor betydelse för hälsan 
och Sun och Huis (2007) studie visade att det inte var mängden vänner som var viktigast 
utan att någon ställde upp och fanns där när det behövdes. En person som var känslig för 
omgivningen och andras tankar fick lättare dålig psykisk hälsa menade Nagurney (2007) i 
sin studie. Att ett bra socialt nätverk är viktigt för hälsan beskrevs redan 1991 av Sundelin 
och Kjellberg och även Cullberg (1991) menade att nätverket hjälper individen med 
problemlösningskunskaper och bidrar med känslomässigt stöd, kamratskap och 
uppskattning. Även Härenstam, et al. (1996) menade att det sociala nätverket påverkar 
hälsan och påpekade att minskad delaktighet i detta samt bristande stimulering påverkar 
hälsan negativt. Enligt Wasserman (2003) påverkar även hälsan av den sociala situation 
individen befinner sig i. Härav kan slutsats dras om att det inte är mängden vänner som är 
viktig utan att det alltid finns någon som ställer upp och att det är bättre att ha få men nära 
vänner än att ha många ytliga bekantskaper. Det sociala nätverket är mycket viktigt för 
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individens välbefinnande, men hur det gestaltar sig beror på individens behov. En person 
som inte mår psykiskt väl och gör sig osynlig saknar ofta ett socialt nätverk. De klarar 
inte av att vända sig utåt till sociala relationer och söka hjälp. De väljer istället att dra sig 
undan och därmed göra sig osynliga istället för att agera hjälpsökande och bli synliga. 

I Glendinning och Wests (2007) samt Khanlous (2004) studier framkom att en positiv 
inställning till skolan förbättrade elevernas självkänsla. Khanlou (2004) påpekade 
framförallt att positiva händelser stärkte självkänslan och Glendinning och West (2007) 
ansåg att även den psykiska hälsan var bättre då personen hade en positiv inställning till 
skolan. Krabbe (1996) menade att problemen fanns redan innan personen börjar skolan 
men att de blev synliga där vilket Brown, et al. (2006) vidare belyste i sin studie. Detta 
styrktes av Sun och Hui (2007) och Charoensuk (2007) påpekade att rådgivning i skolan 
hade god inverkan på elevers psykiska hälsa. Det framkom även av fyra studier (Denton 
et al., 2004; Glendinning & West, 2007; Khanou, 2004; Kull, 2005) att graden av 
utbildning påverkade hälsan. Denton, et al. (2004) menade att många och höga 
samhällskrav på individen riskerade den psykiska hälsan i och med att oro och stress 
skapades. Sundelin och Kjellberg (1991) pekar på vikten av utbildning, speciellt för 
kvinnor, eftersom deras psykiska hälsa påverkas mer av utbildningsnivå än männens. 
Cullberg (1991) beskrev att de som ingick i lägre socialgrupper lättare drabbas av 
negativa livshändelser som ökar risken för försämrad psykisk hälsa. Vi anser att 
motgångar och problem i skolan kan påverka den psykiska hälsan negativt och därför 
vore det bra om skolans personal kan uppmärksamma och fånga upp elever med problem 
eftersom det var här de blev synliga. Samhällskrav kan också påverka hälsan negativt 
men krav i lagom mängd är förmodligen en kraft i motivation och kan då vara positivt för 
hälsan.

Fyra studier (Fagg et al., 2006; Glendinning & West, 2007; Kull, 2005; Pantzer et al., 
2006) beskrev att psykisk hälsa påverkades negativt av dålig ekonomi. Pantzer, et al. 
(2006) nämnde även ekonomins inverkan på livskvalitén, främst unga kvinnor nämndes 
som en riskgrupp. I årsbok från Statens ungdomsråd (Sörbom, 1996) belyses också att det 
är speciellt kvinnor som påverkas av dålig ekonomi och att oroar sig för att ekonomin ska 
gå ihop, även när det gäller vardagslivets nödvändigheter. Vi anser att sämre ekonomi och 
medföljande faktorer påverkar den psykiska hälsan negativt. 

Som sammanfattning kan ses att sociala faktorer så som familj och uppväxt, socialt 
nätverk, skola och samhälle samt ekonomi inverkar på psykologiska faktorer. Om de 
sociala faktorerna är negativa ger de i sin tur en negativ inverkan på de psykologiska 
faktorerna. 

Psykologiska faktorer
Fem studier (Charensouk, 2007; Glendinnning & West, 2007; Khanlou, 2004; Kim, 2003; 
Sung et al., 2006) beskrev självkänslan som en viktig grund för den psykiska hälsan. 
Självkänslan stärktes av stöd från familj och jämnåriga, detta beskrevs redan 1996 av 
Lindström som poängterade föräldrarnas betydelse i detta sammanhang. Brown, et al. 
(2006) och Denton, et al. (2004) nämnde även att aktiviteter och sociala sammanhang var 
positiva för den psykiska hälsan. Glendinning och West (2007) beskrev att personer med 
dålig självkänsla oftare än personer med bra självkänsla var inblandade i konflikter och 
Sung, et al. (2006) menade att kvinnors självkänsla var lägre än männens och att de därför 
hade högre risk för psykisk ohälsa. Hällström (1996) påpekar att självkänslan hos unga 
kvinnor minskar under puberteten och menar att detta hänger samman med den 
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kroppsliga utvecklingen. Brown, et al. (2006) och Denton, et al. (2004) visade i sina 
studier att personer som var nöjda med sin egen kropp hade god psykisk hälsa. Brown, et 
al. (2006) menade att kroppsideal och otillfredsställelse över kroppen ledde till oro, dålig 
självkänsla och dessutom påverkade den psykiska hälsan negativt. Det visade sig även i 
denna studie att dessa kvinnor undvek sociala sammanhang. Just detta beskrev Krabbe 
redan 1996 och påpekade specifikt att dessa kvinnor ofta undvek situationer där de 
exponerade sin kropp och blev synliga. Hällström (1996) kopplar kroppsupplevelsen till 
självuppskattning och självförtroende. En studie (Charoensuk, 2007) fokuserade på det 
negativa tänkandet, den utpekade det negativa tänkandet som en stark negativ påverkande 
faktor på psykisk hälsa. Vardagsstress, dåliga familjeband samt dålig självkänsla ökade 
det negativa tänkandet. Vidare nämnde studien att negativt tänkande ledde till ännu sämre 
självkänsla och var en stark indikator för depressiva symptom vilket även Hällström 
(1996) beskrev. Vi anser att det är viktigt att läraren noterar de ungdomar som undviker 
situationer som innebär kroppslig exponering vilket kan ses som ett försök att hålla sig 
osynlig. Det behövs insatser för att minska vardagsstress, stärka familjeband och 
självkänsla. En ond cirkel sågs, bestående av negativt tänkande, dålig självkänsla och 
psykisk ohälsa. Det negativa tänkandet var den styrande faktorn som antingen häver eller 
underhåller den onda cirkeln. För att lyckas bryta denna onda cirkel ska det negativa 
tänkandet påverkas. 

Coping var viktigt för att kunna hantera problem. Tre studier (Brown et al., 2006; Sung et 
al., 2006; Wilson et al., 2005) tog upp vikten av användandet av adekvata 
copingstrategier. Wilson, et al. (2005) påpekade att kvinnor använde sig mer av 
copingstrategier än män eftersom kvinnorna var mer drabbade av psykologiska och 
somatiska symptom. De tre ovan nämnda studierna visade även att användandet av 
copingstrategier ledde till mindre psykiska hälsoproblem. Antonovsky (2005) nämnde 
både inre och yttre resurser som viktiga. Antonovsky diskuterade vidare betydelsen av 
KASAM och att den gör tillvaron meningsfull, begriplig och hanterbar och individen 
upplever livet som en helhet. KASAM grundas under barndomen och utvecklas under 
livets gång, en person kan ha en stark eller svag KASAM. Stark KASAM är kopplat till 
en stabil person med bra självkänsla och stark identitet. Cullberg (1991), Karlsson (2004), 
Sjödén (1994) samt Sundelin och Kjellbergs (1991) litteratur överensstämde med 
föregående genom att påpeka att förutsättningarna för att klara påfrestningar under livet 
grundas under barndomen. Wrangsjö och Winberg Salomonsson (2006) kopplade till 
föregående då de beskrev självkänslan och identiteten som grund för hur personen klarar 
ungdomsåren. Brown, et al. (2006) nämnde att en person alltid använde en copingstrategi. 
Brown, et al. noterade även att unga kvinnor som hade psykiska problem helst vände sig 
till sina föräldrar och i sista hand till vårdpersonal för att få mer kunskap om sina 
problem.  Vi anser att grunden för en stark KASAM bygger på inre och yttre resurser. En 
stark KASAM anses leda till att personen har förmåga att välja copingstrategi beroende 
på situationen. Vidare anses det att det är viktigt att en person använder en strategi för att 
kunna hantera problem. Det antas att oberoende av hur en individ hanterar situationen vid 
problem eller konflikter i livet använder hon sig av olika copingstrategier. Om hon väljer 
att inte göra något åt situationen använder hon sig av undvikandestrategin vilket kan leda 
till psykologiska eller somatiska symptom. Utifrån detta anses det vara viktigt att 
föräldrarna har kunskap om problemet och om adekvata copingstrategier.
Sammanfattningsvis kan nämnas att, om de psykologiska faktorerna är negativa, påverkas 
de sociala faktorerna negativt. Detta kan i sin tur leda till psykiska och psykosomatiska 
symptom som kan vara tecken på psykisk ohälsa.
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Enligt kompetensbeskrivningen (SOS, 2005b) ska sjuksköterskan agera förebyggande och 
förhindra ohälsa. Hultgren (2008) belyser att skolpersonalen ofta upplevs vara 
otillgänglig. Även Charoensuk (2007) nämnde vikten av tidig identifiering i sin studie 
genom påpekandet att effektiv screening (att noggrant och effektivt sortera ut individer 
med riskfaktorer) var nödvändig för att kunna upptäcka antydan till psykisk ohälsa. 
Vidare menade Charoensuk att det tidiga ingripandet var viktigt för förebyggandet av 
psykiska symptom och beskrev detta som ett tyst problem. Lägesrapporten 2007 (SOS, 
2008) visar att det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och sämre sociala 
förhållanden. SOS (2008) menar att detta gäller speciellt för unga vuxna. Enligt Krabbe 
(1996) söker unga kvinnor ofta för psykosomatiska symptom på akutmottagningen och 
vårdcentralen. Vi anser att förebyggande arbete och förhindrande av ohälsa är viktigt 
eftersom individens psykiska hälsa grundas redan under barndomen och sätts på prov 
under ungdomstiden. Sjuksköterskans närvaro är viktig inom skolan. I och med den stora 
påfrestning det innebär för individen att lämna barndomen och träda in i vuxenvärlden är 
det viktigt att den psykiska hälsan beaktas extra mycket under denna tid. Det är viktigt att 
skolpersonal har insikt i elevernas hemsituation samt noterar hur de beter sig i skolan 
eftersom detta är tecken på hur de mår. Personalen behöver vara lättillgänglig och synas 
för att kunna identifiera och hjälpa personerna. I och med att alla psykologiska och 
sociala faktorer interagerar med varandra är det viktigt att sjuksköterskan kan identifiera 
osynliga riskfaktorer. Hon ska även kunna uppmärksamma de personer som redan har en 
faktor för att tidigt kunna identifiera och förebygga ytterligare faktorer. Vidare ska hon 
tidigt kunna identifiera riskfaktorerna för psykisk ohälsa oberoende om personen försöker 
göra sig synlig eller osynlig. En koppling mellan psykisk ohälsa och sämre sociala 
förhållanden kan ses. Aktiviteter och sociala sammanhang är viktiga för hälsan och därför 
ska sjuksköterskan och övrig personal motivera personer med dålig psykisk hälsa till ökat 
socialt umgänge. Sjuksköterskan ska stödja personen och hjälpa henne till fungerande 
copingstrategier för situationen. Eftersom många unga kvinnor söker hjälp för 
psykosomatiska symptom anses det viktigt att sjuksköterskor beaktar detta hjälpsökande 
samt att sjuksköterskan tillgodogör sig kunskap om den psykiska ohälsans utseende och 
den oroande utvecklingen av unga kvinnors psykiska ohälsa i samhället. 

Konklusion

De psykosociala faktorer som upptäcktes under uppsatsens gång var familj och uppväxt, 
socialt nätverk, skola och samhälle, ekonomi, självkänsla, negativt tänkande, 
kroppsuppfattning samt coping. Alla psykologiska och sociala faktorer interagerade med 
varandra. Ungdomstiden var den tid då störst press sattes på individen samtidigt som 
individen inte var trygg i sig själv. På grund av detta var det viktigt att sjuksköterskan och 
övrig personal inom hälso- och sjukvård samt skola var extra observanta på ungdomarnas 
riskfaktorer under just denna tid. Det var betydelsefullt att identifiera riskfaktorerna för att 
kunna fånga upp dessa ungdomar i tid och därmed förhindra att problem uppstod. Det 
kunde vara svårt att se vilka dessa individer var eftersom de kunde dölja riskfaktorerna. 
Ungdomar som mådde dåligt dolde ofta sina problem eller gömde sig bakom en fasad, 
deras sätt att bete sig gjorde att de blev synliga eller osynliga. Inom skolan var den stora 
uppgiften att identifiera riskfaktorerna och därmed se personen och vidare få individen att 
inse dess behov av ytterligare hjälp och förmedla den vidare till rätt instans. Inom hälso- 
och sjukvården var den väsentliga delen att se vilka de bakomliggande riskfaktorerna var 
när personerna sökte för psykosomatiska symptom eller ångestsymptom. För unga vuxna 
som mådde psykiskt dåligt var det viktigt att få kunskap om rätt redskap som de kunde 
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använda som copingmodeller. Krav kan ses som en gemensam nämnare bland de olika 
påverkande faktorerna, exempelvis krav från föräldrar och samhälle, krav på sig själv och 
krav från skolan.

Implikation

Trots att det finns mycket forskning om psykisk hälsa hos unga kvinnor saknas det dock 
fungerande åtgärder i samhället, hälso- och sjukvården samt skolan. Forskning saknas till 
stor del på psykisk ohälsa hos genomsnittliga personer i samhället. Kvalitativ forskning 
saknas till stor del. Det bör forskas mer kring hur sjuksköterskan kan arbeta förebyggande 
gällande psykisk ohälsa. 

Vi anser det viktigt att alla personer med psykisk ohälsa får hjälp. De osynliga får inte 
missas bara för att de är tysta och snälla. De synliga får inte endast bli uppmärksammade 
på grund av de problem deras beteende skapar utan att de även får hjälp för de 
bakomliggande orsakerna. Ungdomen behöver få hjälp att lära sig hantera de krav som 
ställs och se till sin egen förmåga. Angeläget är även att föräldrar får kunskap om 
riskfaktorerna hos dagens ungdomar eftersom föräldrarna är de första ungdomarna vänder 
sig till. Även hälso- och sjukvårdspersonal behöver få ökad kunskap om detta för att 
kunna föra kunskapen vidare till föräldrar och skolpersonal. Vuxna blir därmed mer 
uppmärksamma på varningssignalerna, kan agera tidigare och hjälpa ungdomarna att 
arbeta systematiskt med riskfaktorerna och därmed minska unga kvinnors psykiska 
ohälsa. Fler resurser krävs för att skapa en god psykisk hälsa åt dagens unga. Det behövs 
omarbetade metoder för att uppmärksamma och möta individer med risk för problem 
samt för att åtgärda problemet, för att detta ska fungera behövs mer personal, pengar och 
kunskap. Ett förslag till förbättrad psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa kan 
vara att tidigt skriva ut psykosocial aktivitet på recept, som till exempel att ingå i en 
aktivitetsgrupp. Att kunna få hjälp som är lättillgänglig kan vara ett effektivt alternativ för 
att få fler personer att söka hjälp när de inte mår bra. För att bevara hälsa bör det främst 
satsas på att stärka de faktorer som skapar hälsa. 
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Published in the last 5 years; 
Language: English; Humans or 
animals: Humans; Subsets: Nursing 
journals; Ages: Adolescent 13-18 
years

7 1 1 1



Bilaga I:2

Databas Datum Sökord Limiters Antal träffar Lästa 

abstrakt

Urval 1 Urval 2: 

valda artiklar
CINAHL

Fritext sökning

2008-02-28 adolescent psychology AND 
adolescent AND anxiety AND 
stress

Publication Year from: 2003-2009; 
Research Article; Language: 
English; Age Groups: Adolescence, 
13-18 years 

3 1 1 1

CINAHL

Fritext sökning

2008-02-28 psychosocial factors AND 
adolescen* AND stress AND 
anxiety AND female NOT aged 
NOT abuse NOT ( HIV OR AIDS 
) NOT cancer NOT disorder NOT 
religion 

Publication Year from: 2003-2009; 
Research Article; Language: 
English; Age Groups: Adolescence, 
13-18 years  

56 5 0 0

PubMed

Fritext sökning

2008-03-02 psychosocial factors AND female 
AND mental health

Published in the last 5 years; 
Language: English; Humans or 
animals: Humans; Subsets: Nursing 
journals; Ages: Adolescent: 13-18 
years 

41 7 2 1

PsycINFO

Fritext sökning

2008-03-02 mental health AND psychosocial 
factors AND female NOT abuse 
NOT drug abuse NOT sexual 
abuse NOT disorder NOT chronic 
NOT HIV NOT review NOT 
AIDS

Publication Year from: 2003-2008; 
Language: English; Age Groups: 
Young adult, 18-29 years

49 17 6 6

ScienceDirect

Fritext sökning

2008-03-03 mental health AND psychosocial 
factors AND female AND 
adolescen*

Dates: 2003 to present; Include: 
Journals; Subject: Social sciences, 
Psychology, Nursing and health 
professions, Medicine and dentistry 

30 5 1 1



Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga II:1

Publikationsår 

& Land

Författare Titel Syfte Metod & 

Urval

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet
2006, USA Brown S L;

Teufel J A;
Birch D A;
Kancherla V

Gender, Age, and 
Behavior 
Differences in 
Early Adolescent 
Worry.

Att undersöka ungdomars 
oro, relaterat till skillnader 
i kön, ålder och beteende. 
Hur påverkas ungdomars 
oro om deras bekymmer 
ökar?

Kvantitativ
& 
n=1004

Ungdomar oroar sig mer med stigande 
ålder. Flickor och pojkar oroar sig över 
olika saker. Har de bekymmer väljer de 
ofta att gå till sina föräldrar eller skaffa sig 
information via Internet. Det behövs fler 
hälsoutbildare eller annan skolpersonal 
som kan känna igen ungdomars olika 
problem och behov.

Grad II

2007, Thailand Charoensuk S Negative thinking: 
a key factor in 
depressive 
symptoms in Thai 
adolescents.

Att undersöka hur 
negativt tänkande, 
självkänsla, 
föräldrabindning och 
vardagsstress är 
relaterat till depressiva 
symptom.

Kvantitativ, 
randomiserad
&
n=791, 
487 kvinnor, 
304 män

Negativt tänkande var det centrala och det 
kunde ge depressiva symptom. Negativt 
tänkande förmedlar effekterna av 
föräldrabindning, vardagsstress och 
självkänsla hos thailändska ungdomar. Det 
krävs preventiva åtgärder för att reducera 
ungdomars negativa tänkande, öka deras 
självkänsla och skapa positiva band mellan 
barn och föräldrar.

Grad I

2004, Canada Denton M;
Prus S;
Walters V

Gender 
differences in 
health: a Canadian 
study of the 
psychosocial, 
structural and 
behavioural 
determinants of 
health.

Artikeln undersöker hur 
utsträckningen av 
genusgrundade 
ojämlikheter avspeglar 
olika sociala erfarenheter 
och villkor för män och 
kvinnors liv.

Kvantitativ, 
RCT-studie, 
survey studie
&
n=18 000

Studien visar värdet av modeller som 
innehåller ett brett spektra av hälso- och 
hälsobestämmande variabler och trycker 
på vikten av att titta närmare på 
könsskillnader i hälso- sammanhang.

Grad I



Bilaga II:2

Publikationsår 

& Land

Författare Titel Syfte Metod & 

Urval

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet
2006, UK Fagg J; 

Curtis S; 
Stansfeld S; 
Congdon P

Psychological 
distress among 
adolescents, and 
its relationship to 
individual, family 
and area 
characteristics in 
East London.

Att undersöka om 
grannskapets 
socioekonomiska 
förutsättningar är 
förbundna med psykisk 
hälsa och vilka de 
utmärkande dragen hos 
ungdomarna och deras 
familjer är?

Kvantitativ, 
empirisk 
analys, survey 
studie
&
n=2370, 
1258 kvinnor, 
1112 män 

Studien bekräftar betydelsen mellan 
grannskapsmiljö samt socioekonomisk 
miljö och psykosocialhälsa hos ungdomar.

Grad II

2007, Russia Glendinning A; 
West P

Young people’s 
mental health in 
context: 
Comparing life in 
the city and small 
communities in 
Siberia.

Syftet är att undersöka 
livsomständigheter och 
implikationer för den 
psykiska hälsan hos 
unga.

Kvantitativ, 
kvalitativ
&
n=712, 
373 kvinnor, 
339 män

Det går inte att peka ut sociala faktorer 
som ensamstående familjer eller hushåll 
med sämre ekonomi som en direkt orsak 
till mental sjukdom, varken i stora städer 
eller i mindre samhällen. Det stämmer inte 
heller att ungdomar som lever i familjer 
med svåra förhållanden får psykologiska 
svårigheter då de försöker anpassa sig till 
samhället. Detta stämmer ännu mindre 
bland ungdomar i glesbygden. 

Grad I

2004, Canada Khanlou N Influences on 
adolescent self-
esteem in 
multicultural 
Canadian 
secondary 
schools.

Undersöker ungdomars 
självkänsla beroende 
på kulturell bakgrund i 
en multikulturell skola.

Kvantitativ,
Survey studie
&
n=550,
288 kvinnor,
260 män,
2 neutrala

Självkänslan växer genom relationer, 
skolrelaterade händelser som uppnådda 
resultat och av attityden mot sig själv. 
Studien har gett nya strategier och 
influenser av självkänsla som har 
identifierats för att förbättra den mentala 
hälsan hos ungdomar.

Grad I



Bilaga II:3

Publikationsår 

& Land

Författare Titel Syfte Metod & 

Urval

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet
2003, South 
Korea

Kim Y Correlation of 
mental health 
problems with 
psychological 
constructs in 
adolescence: final 
results from a 2-
year study.

Att undersöka koreanska 
ungdomars psykiska 
hälsoproblem, visa faktorer 
rörande negativ psykisk 
hälsa och utforska ett 
möjligt förhållande mellan 
psykiska hälsoproblem och 
psykologiska variabler.

Kvantitativ, 
randomi-
serad, survey 
research
&
n= 2052, 
984 kvinnor, 
1068 män

Det finns en hög förekomst av känslighet, 
depression, oro och fientlighet hos 
koreanska ungdomar. Studien visar på en 
köns- och åldersskillnad hos koreanska 
ungdomars psykiska hälsoproblem och ett 
statistiskt förhållande av psykologiska 
variabler. Utveckling av bättre psykiska 
hälsoprogram för ungdomar eftersträvas. 

Grad I

2005, Estonia Kull M Depressiveness in 
estonian women: 
prevalence and 
sociodemographic 
correlates.

Syftet med vår studie var 
att bestämma förekomsten 
av depressivitet hos 
estniska kvinnor under 
mitten av 1990-talet och 
att analysera hur specifika 
sociodemografiska faktorer 
associerade med 
depressivitet. 

Kvantitativ, 
randomiserad
&
n=659,
659 kvinnor

Studien visade på hög nivå av depressivitet 
hos estniska kvinnor under stora 
förändringar i ekonomi och politik i landet. 
Starkaste indikator för utvecklande av 
depressivitet visade sig vara inkomst och 
ekonomiska ojämlikheter.

Grad II

2007, USA Nagurney A J The effects of 
relationship, stress 
and unmitigated 
communion on 
physical and 
mental health 
outcomes.

Studien undersökte 
skillnaden mellan män och 
kvinnor och hur de 
reagerade på psykisk stress 
i relationer eller 
förhållanden. Studien 
undersökte könsrelaterade 
skillnader.

Kvantitativ
&
n=97
63 kvinnor, 
34 män

Det visade sig att de som brydde sig mer 
om andra än sig själva, blev mer stressade 
i en relation. Det visade sig också vara 
tvärtom, att de som var mer egocentriska 
hade mindre tendens att bli stressade i en 
relation. Resultat visade att det var fler 
män som hade en större benägenhet till 
negativa stresseffekter i förhållanden än 
kvinnor. Skillnaden var liten.

Grad I



Bilaga II:4

Publikationsår 

& Land

Författare Titel Syfte Metod & 

Urval

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet
2006, Spain Pantzer K;

Rajmil L;
Tebé C;
Codina F;
Serra-Sutton V;
Ferrer M;
Ravens-Sieberer U;
Simeoni M-C;
Alonso J

Health related 
quality of life in 
immigrants and 
native school aged 
adolescents in 
Spain.

Syftet med studien är att 
jämföra livskvalitén hos 
infödda spanska ungdomar 
med invandrare, 
socioekonomiska och 
psykosociala faktorer.

Kvantitativ
&
n =1 235,
632 kvinnor,
603 män

Infödda spanska ungdomar har högre 
livskvalité än invandrare, men har sämre 
ekonomisk status, socialt stöd och 
psykologiska problem. Livskvalitén är 
högre hos pojkar än hos flickor.

Grad I

2007, China Sun R C F;
Hui E K P

Building social 
support for 
adolescents with 
suicidal ideation: 
implications for 
school guidance 
and counselling.

Studiens syfte är att kasta 
ljus över verksamheter 
med vägledning, 
tillsammans med föräldra- 
och kamratgruppsstöd i att 
bevara psykologisk hälsa 
och i att förebygga suicid.

Kvalitativ, 
selektiv
&
n=13, 
4 kvinnor, 
9 män

Eftersom ungdomar tenderar att se suicid 
som ett sätt att handskas med påfrestningar 
har skolan en betydande roll i att stötta 
ungdomars personliga styrka genom 
systematiska skolbaserade sociala och 
emotionella läroprogram för positiv 
ungdomsutveckling. 

Grad I

2006, USA Sung K M;
Puskar K R;
Sereika S

Psychosocial 
Factors and 
Coping Strategies 
of Adolescents in 
a Rural 
Pennsylvania 
High School.

Att utvärdera copingnivåer 
och bedöma könsskillnader 
vid copingstrategier och 
psykosociala faktorer hos 
ungdomar på landsbygden.

Kvantitativ 
&
n=77, 
48 kvinnor, 
24 män

Ungdomar på landsbygden visar en högre 
nivå av undvikande coping och det behövs 
mer information och hjälp att utveckla 
effektivare coping strategier. 
Studien visade på könsskillnader i coping 
strategier och skillnader i psykosociala 
faktorer som depression, oro och 
självkänsla.

Grad I



Bilaga II:5

Publikationsår 

& Land

Författare Titel Syfte Metod & 

Urval

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet
2005, USA Thomson E A;

Mazza J J;
Herting J R;
Randell B P;
Eggert L L

The mediating 
roles of anxiety, 
depression, and 
hopelessness on 
adolescent 
suicidal behaviors.

Att undersöka rollen av 
oro, depression, och 
hopplöshet som indirekt, 
påverkande faktor mellan 
kända riskfaktorer och 
självmordsbeteende hos 
ungdomar som har hoppat 
av skolan.

Kvantitativ, 
survey 
research
&
n=1.287, 
597 kvinnor, 
690 män

Studien visade på direkta effekter av 
hopplöshet, men inte depression hos 
kvinnor. Hos både män och kvinnor var 
oro en direkt effekt till depression och 
hopplöshet. Det visade också på att brist på 
familjestöd hade en påverkan på 
självmordsbeteenden för både män och 
kvinnor. Det saknas en utvecklande modell 
för framtiden, gällande 
självmordsbeteende hos ungdomar. 

Grad I

2005, USA Wilson G S;
Pritchard M E;
Revalee B

Individual 
differences in 
adolescent health 
symptoms: the 
effects of gender 
and coping.

Studiens syfte är att 
jämföra tonåriga flickor 
och pojkar för att 
undersöka könsskillnaders 
påverkan på fysiska och 
psykosociala 
hälsosymptom. 

Kvantitativ, 
randomiserad
&
n=546, 
319 kvinnor, 
223 män

Studien fann könsrelaterad skillnad 
gällande fysiska och psykologiska 
hälsosymptom och även gällande coping 
modeller. Studien fann även 
könsrelaterade skillnader mellan 
hälsosymptom och coping modeller. 

Grad I
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