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Abstrakt 

 

Syftet med den här studien var att få en inblick i ungdomars psykiska mående. Det är viktigt 

inom sjukskötaryrket att kunna upptäcka psykisk ohälsa bland ungdomar i tid och kunna 

hänvisa ungdomarna vidare. 

Min frågeställning i studien var: hur är ungdomars psykiska mående? 

Som datainsamlingsmetod ändvände jag mig av kvantitativ metod, med en enkätstudie. Min 

undersökning gjorde jag med 3 klasser som gick på årskurs 7. I min undersökning deltog allt 

som allt 53 elever, varav 26 stycken var flickor och 27 stycken pojkar. Efter gjordes statistik på 

basen av enkäterna. Resultatet av enkäterna framförs i form av cirkeldiagram.  

Resultatet av studien visar att eleverna mår relativt bra. Men man kan se att det förekommer 

nedstämdhet och en liten andel mindre än ¼ har eller har delvis tankar på att skada sig själv. 

De flesta av eleverna lever i en trygghemmiljö och trivs relativt bra i skolan. Alla eleverna hade 

vänner och endast en liten andel hade blivit utsatt för mobbning.  
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Summary 

The purpose of this study is to get some insight in adolescents mental wellbeing. It’s important 

in nursing profession to be able to notice mental illness amongst adolescents in time and to 

redirect them to the right treatment.  

My question to this study is: How is the mental wellbeing of adolescents.  

For date collection I used a quantitative approach utilizing a questioner. For my research I 

include 3 different classes of 7 graders. In all 53 students was questioned where from 26 where 

girls and 27 where boys. There after the statistics where made based on the questionnaires. 

Results were displayed as a circle diagram.  

The studies show that the mental wellbeing of students is mostly positive. All though occasional 

depression accrues and bit less than ¼ sometimes have thoughts of hurting themselves. Most of 

the students live in a safe environment and content in school. All students have friends and very 

few have experienced being bullied.               
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1 Inledning  

Jag har valt att skriva om psykisk ohälsa bland ungdomar eftersom jag tycker det är ett väldigt 

intressant ämne. Jag har under mitt liv stött på personer som drabbats av psykisk ohälsa och 

själv varit med om det under min högstadietid. Jag tror det är viktigt att få mera information 

och kunskap om det här ämnet. Mitt syfte med examensarbete är att skriva om psykisk ohälsa 

bland ungdomar. Det är viktigt att som sjukskötare, kunna upptäcka psykisk ohälsa i god tid 

och kunna hänvisa vidare till t.ex. psykolog. I mitt arbete kommer jag att fokusera på ungdomar 

som går på årskurs 7 i högstadiet för att se hur de mår.  

 “Psykisk ohälsa är så vanligt bland unga i dag och många tar livet av sig. Mobbning kan vara 

en orsak” Vasabladet (2019) Andra orsaker till den psykiska ohälsan är många, hur känsliga vi 

är för påfrestning varierar från person till person. Med påfrestning menas t.ex. oro, ångest, sorg 

samt stress. Psykisk ohälsa är ett tillstånd som påverkar hur man tänker och känner. Hur man 

fungerar i det vardagliga livet d.v.s. hur man beter sig, hur man klarar av att utföra arbetet samt 

hur man fungerar med andra. (Kitchener, Jorm, Kelly, Lassander och Karila-Hietala, 2010 9–

10) Psykiska störningar är vanliga och uppträder oftast första gången i ungdomen. Enligt THL 

(2016) lider ca. 20–25% Finländare av någon form av psykiskohälsa. Man kan ha flera olika 

psykiska störningar samtidigt. Enligt WHO (2017) lider mer än 300 miljoner människor av 

depression i världen. Många av dem lider av depression på grund av något funktionshinder eller 

ångest. Enligt WHO (2018) är den sociala och emotionella utvecklingen viktig för det psykiska 

välmående i ungdomsåldern. Det är viktig att ungdomarna får tillräckligt med sömn, motionerar 

regelbundet, lär sig att lösa problem, hantera känslor viktigt med bra stöd från familjen och 

skolan.   

Enligt THL (2018) blir depression samt symtom på depression allt vanligare hos ungdomar. 

vanligaste åldern att insjukna i depression är 15–18 år. Var femte finländare insjuknar i 

depression under sitt liv och över hälften av dem insjuknar på nytt. (THL, 2015) Enligt THL 

(2018) visar det sig att det är två gånger vanligare hos flickor än hos pojkar.  I vissa fall kan det 

bli kroniskt. Det är 2–3 gånger större risk att man insjuknar i t.ex. kranskärlsjukdomar p.g.a. 

depression.   I värsta fall kan också depression leda till självmord.  

Enligt svenska YLE (Fagerström, Ekholm & West, 2018) begår allt fler finländare självmord. 

I jämförelse med de andra nordiska länderna, begås cirka två gånger mera självmord i Finland. 

Antalet självmord bland unga kvinnor i Finland har ökat. I Finland begås mest självmord i 

Norra Savolax, Lappland och Kajanaland. 
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Enligt en undersökning som gjorts mellan åren 2015 – 2017 av (Helliwell, Layard & Sachs 

2018, 20–21) kom Finland på första plats för det lyckligaste landet. I undersökningen var det 

156 länder som rangordnades. I Hbl (Landor, 2018) funderar man dock kring hur detta kan vara 

möjligt eftersom vi har så pass många som mår dåligt i dagens samhälle.  

 

2 Syfte 
 

Mitt syfte med examensarbete är att skriva om psykisk ohälsa bland ungdomar. Eftersom det är 

viktigt som sjukskötare, att kunna upptäcka psykisk ohälsa i tid och kunna hänvisa vidare. Jag 

kommer fokusera på ungdomar som går på årskurs 7 i högstadiet för att se hur de mår.  

Min frågeställning är: hur är ungdomars psykiska mående? 

 

2 Bakgrund 

I början av mitt arbete tar jag upp ungdomens utveckling och hjärnans utveckling. I den senare 

delen fokusera jag på att skriva om depression, ångest, fobier självskadebeteende och 

ätstörningar under ungdomsåren.  

 

3.1 Ungdomens utveckling 

Under ungdomsåren sker en stor omställning i kroppen. Man kommer in i pubertet och det 

börjar ske både förändringar in i kroppen och utanpå. (Hwang, Frisén och Nilsson 2018, 59) 

Pojkar kommer vanligen i puberteten i åldern 9 – 13 och flickorna i 8 – 13 års ålder. (Duodecim, 

2017) Det sker tre saker under ungdomsåren, tänkesättet ändras, kroppsformen ändras och man 

blir mera självständig. (Berg 2014, 22)    Hwang, Frisén och Nilsson (2018, 59- ) menar att man 

i början av puberteten ser ut som ett barn och inom några år ser man ut som en vuxen. 

Ungdomens kroppsform ändras och utvecklas och längden ökar i genomsnitt med 25 cm. 

Ungdomens tänkande ändras i tonåren, man börjar tänka mera på sina egna egenskaper och 

framtidsplaner. Man försöker hitta sin individuella plats här i världen för att kunna ta emot och 

ge kärlek samt omsorg. (Berg 2014, 22) Det är heller inte alls ovanligt att man plötsligt ändrar 

klädstil, musiksmak eller hobby, det är en del av utvecklingen i att hitta sin egna identitet och 

veta vad man själv tycker om och inte tycker om. (Vårdguide, 2012) I ungdomsåren sker även 

en frigörelse från föräldrarna medan vänner och partner blir allt viktigare. Man spenderar mera 

https://www.hbl.fi/profil/susannalandor
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tid med vänner och allt mindre tid hemma med familjen. (Tetzchner. S-V., 2016, 666) Eftersom 

vänskap har en så pass stor betydelse i ungdomsåren kan det bli väldigt jobbigt om relationen 

till vänner inte fungerar. En orsak till detta kan tillexempel vara att man utsätts för mobbning 

eller blir utfryst. Vänner fungerar som en förebild och som stöd om man går igenom jobbiga 

saker som man kanske inte vill ta upp med sina föräldrar. Ungdomar utsätt också därför oftast 

av grupptryck eftersom man vill vara som de andra i sin egen ålder. (Hwang et al. 2018, 153 – 

154)  

Hwang, Frisén och Nilsson anser (enligt Steinberg, 2017, 59) att puberteten känns som något 

som kommer plötsligt, men att det är något som påbörjas småningom redan vid fosterstadiet. 

När ungdomen kommer in i puberteten sker ändringar i hormonregleringen, de vill säga att 

flickor böjar producera mer av hormonet östrogen och hos pojkar ökar androgenproduktionen. 

Utsöndringen av hormonen sker utifrån könskörtlarna, hypofysen och hypotalamus. Hormonen 

utsöndras från en eller flera körtlar och därifrån vidare till blodomloppet som i sin tur leder till 

att kroppens olika delar blir stimulerade och reagerar på ett visst sätt. Det är alltså hormonernas 

ökning under puberteten, som gör att det sker förändringar i kroppen. (ibid, 61) 

Man talar om primära könsdrag och sekundära könsdrag. Med primära könsdragen menas en 

könsmognad under puberteten och sekundärt könsdrag är när exempelvis bröst och 

könsorganen utvecklas. Hos flickor är första tecknet på att man blivit könsmogen när 

menstruationen börjar. Det första året kan man ha menstruation utan ägglossning, därför 

behöver det inte alltid betyda att man kan bli gravid när menstruationen börjar. Under 

puberteten hos flickorna utvecklas brösten, behåring på könsorgan.  Hos pojkarna är första 

tecknet på könsmognad när de får sin första utlösning. Andra saker som sker under puberteten 

hos en pojke är att testiklarna och pungen växer, behåring på könsorgan och på kroppen och 

målbrott, det vill säga förändringar i rösten. Hudförändringar så som akne och svettlukt sker 

både hos flickor och pojkar. Det sker på grund av att de körtlar som utsöndrar talg och svett 

förändras. (ibid, 61–63) 

Under puberteten sker som tidigare nämnt en ökning i tillväxten både hos flickor och pojkar. 

Hos flickor börjar oftast tillväxtspurten två år innan pojkarna. Flickornas tillväxt börjar oftast 

med att de blir långa och smala i ett senare skede ökar fettmassan och brösten och höften blir 

större, man får mera kvinnlig form. Hwang, Frisén och Nilsson (2018,63) menar att detta kan 

vara ett jobbigt stadie från flickorna att övergå från lång och smal till att småningom få mera 

kvinnlig form. Hos pojkar som är sena i puberteten kan det där emot kännas tungt att vara kort 

i jämförelse mot de som är i samma ålder. 
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3.2 Hjärnans utveckling hos ungdomen 

Under tiden som unga utvecklas sker det även förändringar i hjärnan. Den del av hjärnan som 

det sker mest utveckling i är prefrontala hjärnbarken, som har hand om impulskontroll, kunna 

bedöma risker och göra planer. Det sker också förändringar i utsöndringen av serotonin och 

dopamin som är en signalsubstans i hjärnan. Serotonin påverkar intryck av olika 

sinnesstämningar, medan dopamin har att göra med belöningssystemet. Förändringarna som 

sker i hjärnan under puberteten påverkar ungdomen. De blir mera emotionella, har försämrad 

förutsättning att hantera stress, blir socialt känsligare och har ett ökat intresse för extrema 

aktiviteter. Eftersom man har svårare att hantera stress och är mera sårbar för stress under 

puberteten, tror man att det kan ha ökad benägenhet att utsättas för depression eller användning 

av narkotika. (Hwang at al., 76, 78). När den sociala delen av hjärnan utvecklas, börjar 

ungdomen kunna avläsa reaktioner i omgivningen och tolka dem. Enligt Berg (2014, 52) har 

ungdomar svårt att kunna uppfatta ansiktsuttryck rätt.  

Sömnen är något som har en stor betydelse vid utvecklingen av hjärnan. Den unga behöver 

rikligt med sömn och regelbundna sovtider. Användning av narkotika eller alkohol är skadligt 

för hjärnan under den tiden som hjärnan utvecklas. Vid stress har hjärnan inte möjlighet att 

återhämta sig och påverkar hjärnans utveckling negativt. (Berg 2014, 54) 

 

3.3 Självkänsla och kroppsuppfattning 

Det är vanligt att många unga funderar hur ens kropp ser ut och hur andra ser på den, det kan 

orsaka att den unga blir allt för kritisk till sin egen kropp. Att ha en negativ inställning till sin 

kropp eller utseende kan orsaka negativ självkänsla. Negativ självkänsla innebär att man inte 

anser sig själv vara lika mycket värd som andra, att man tycker man inte duger till eller kritiserar 

sin egen kropp. En ungdom som har en negativ självkänsla kan ha svårt att hantera ironiska 

kommentarer om till exempel utseende. Har man däremot positiv självkänsla, har man ett skydd 

för saker som skulle kunna förstöra kroppsuppfattningen. Enligt Hwang et al., (2018, 74) är det 

viktigt att hitta ett positivt tänkande om sin egen kropp, man skall inte förknippa kroppen med 

enbart utseende utan tänka på funktionen som kroppen har. För att få en positiv 

kroppsuppfattning.  (Hwang at al., 73) 
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Sociala medier är något som lägger press på ungdomarna. Många av ungdomarna känner press 

över att ge ett positiv bild av sig själva på sociala medier. Sökande efter bekräftelse hos 

ungdomar, sker via sociala medier, som till exempel Facebook. Bekräftelsen kan ske genom att 

man lägger ut bilder på sig själv för att se hur många gillande man får. Om bilden inte får några 

gillande uteblir bekräftelsen. Att bli utsatt för negativa kommentarer om utseende, kan ge 

upphov till en negativ kroppsuppfattning. De ungdomar som blir utsatta för nätmobbning 

påvisar mer missnöje över sin kropp. Enligt Hwang et al. (2018, 74) är den viktigaste 

utvecklingsuppgiften för ungdomarna att acceptera kroppen, efter alla förändringar som sker i 

puberteten. (ibid, 72) 

 

3.4 Psykisk ohälsa hos ungdomar   

Det finns olika former som den psykiska ohälsan kan förekomma i. Vissa av dessa former är 

mera vanliga så som ångestsyndrom och depression. De mera ovanliga är t.ex. bipolär sjukdom 

och schizofreni. Ibland talar man om dubbeldiagnos, eftersom det inte är ovanligt att man 

drabbas av psykisk ohälsa i olika former på samma gång. Man kan t.ex. drabbas av, 

rusmedelsmissbruk och ångest samtidigt. (Kitchener, Kelly, Lassander & Karila-Hietala 2010, 

9–10)  

Enligt THL (2016) utgår man från svårighetsgrad och symtom. Vid svåra störningar kan det 

orsaka försämrad funktionsförmåga, försämrad livskvalitet samt subjektivt lidande. Det är helt 

normalt att man kan drabbas av en psykisk ohälsa någon gång i livet t.ex. under en svår 

livssituation. Stress är också en faktor som kan utlösa störningen. Man kan alltså säga att de 

psykiska problemen kan vara allt från lindriga problem till att man har så svåra symtom att det 

kräver diagnos. (Kitchener et al. 2010, 10)  

Även om finländarnas fysiska hälsa blivit bättre så har inte den psykiska hälsan förbättrats. I 

Finland upplever årligen mera än 1 miljon personer psykisk ohälsa i någon form. Oftast handlar 

det om depression, beroendesyndrom eller ångest. Man talar om att varannan människa i 

Finland, insjuknar i psykisk ohälsa vid något tillfälle under livet. (Kitchener et al. 2010, 10)  

Enligt vårdguiden (2017) kan den psykiska ohälsan framkomma med symtom så som 

nedstämdhet, känner sig ensam, hör samt ser saker som andra inte gör, orolig, mår dåligt under 

än längre tid eller sömnproblem.  
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3.5 Depression bland ungdomar 

Det är skillnad på att vara deprimerad och känna sig nedstämd för en tid. Alla kan vi känna oro, 

ångest och nedstämdhet någon gång. Depression är en känsla av nedstämdhet samt orkeslöshet 

som varar i mera än två veckors tid varje dag. Man känner ingen glädje av att göra saker som 

man tidigare tyckt om att göra. Enligt vårdguiden (2016) har depression en inverkan på hur 

personen klarar av att fungera i relationer till andra samt fungera i sin vardag. Det är mera 

kvinnor än men som insjuknar i depression. Hos männen är det 10 % som insjuknar i depression 

någon gång under sitt liv. Medan hos kvinnorna är det hela 20 %. (Kitchener et al. 2010, 26) 

Enligt THL (2015) insjuknar var femte person i Finland i depression någon gång under sitt liv, 

mer en hälft av dem får återfall. Berg (2014,156) menar att det inte är ovanligt att ungdomar är 

nedstämda eller har självmordstankar ibland. Hon menar att det beror på att ungdomar ofta har 

humörsvängningar. Hos äldre ungdomar och flickor är det vanligare med nedstämdhet och 

självmordstankar. Berg (2014,156) påpekar att den nedstämdhet hos ungdomar som kans ses i 

enkäter, kan tyda på de normala humörsvängningarna. Eftersom det inte alls är ovanligt att 

tankarna pendlar mellan negativa och positiva tankar. Som jag tidigare nämnt redan under 

kapitel 3.2 ändras ungdomarnas tankeförmåga. Tankesättet om framtiden blir allt mer realistisk, 

som kan leda till nedstämdhet. Det här beror på att man inser att alla drömmar som man haft 

om framtiden inte kommer bli verkliga. Man skall vara uppmärksam ifall en ungdom som 

annars är väldigt glad, plötsligt blir väldigt nedstämd. (ibid, 157) 

Vad som kan orsaka depression och vad som händer i hjärnan när man drabbas av depression 

vet man inte helt klart eftersom det inte finns så mycket kunskap om det. Men där emot finns 

en del olika teorier om vad som kan orsaka en depression. Enligt Medibas (2018) orsakas 60–

70 % av miljöfaktorer och 30–40 % av ärftlighet. De menar också att det finns visst samband 

mellan personliga upplevelser och depression t.ex. att personen går genom någonting jobbigt 

som att någon närstående dör, eller att personen har haft en jobbig barndom som gör att hen är 

mera sårbar. Som tidigare nämnts är det större chans att få återfall om man tidigare haft 

depression eller om man har någon familjemedlem som lider av depression. Andra riskfaktorer 

är användning av läkemedel som till exempel benzodiazepiner, att man lider av kronisk smärta 

eller av någon ohälsa som påverkar funktionsförmågan. Minskad sömn och stress kan också 

orsaka depression. (Ibid, 2018) 

Det är viktigt att komma ihåg att symtomen på depression hos en ungdom kan vara lite annan 

än symtomen hos en vuxen. Eftersom ungdomar inte alltid kan uttrycka sig på samma sätt som 
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en vuxen. Skillnader kan man se t.ex. på att ungdomen visar tecken att hen är ilsken eller 

frustrerad. Man kanske inte alltid visar klara symtom på nedstämdhet. Hos ungdomar kan man 

se symtom som sjuk mage, huvudvärk, andningsproblem, svettningar eller frusenhet och 

hjärtklappning. Ungdomens fritidsintressen kanske mitt i allt lämnar som varit så viktiga eller 

börjar prestera sämre i skolan, kanske t.om. börjar undvika att åka till skolan eller börjar fundera 

på att hoppa av studierna. Mitt i allt kanske ungdomen har jättesvårt att göra egna val i livet, 

blir mera beroende av att lägga tid på sitt utseende och börjar hata sig själv. Alla dessa symtom 

kan vara tecken på att en ungdom lider av en depression. (Vårdguiden, 2016) 

Man kan dela in depression i 4 olika delar. Den första är lindrig depression som innebär, att 

symtomen och funktionsförlusten är lindrig. Den andra är medelsvår depression märkbar 

symtombild samt en måttlig funktions förslut, ingen direkt självmordsrisk. Den tredje är svår 

depression, märkbar symtombild. Här är självmordstankarna vanliga och personen har svårt att 

ta hand om sig själv glömmer till exempel få i sig mat och vätska. Den fjärde är ihållande 

depression detta innebär att depressionen blivit kronisk. Om man under 2 års tid haft endast 2 

månader som man ej haft symtom på depression, innebär det att man lider av en kronisk 

depression. (Medibas, 2018)  

 

3.5.1 Diagnostisering 

För att ta reda på om personen lider av depression går man genom en del symtom. Symtom på 

depression är frustation, ingen ork att göra saker, känner ingen glädje och är nedstämd. Av 

dessa symtom skall minst 1 stämma in på personen. Symtom så som sömnproblem, ändrad 

matlust, sömnig och utmattad, dödstankar, koncentrationsproblem och negativa tankar om sig 

själv, skall minst 3 stämma in på en person för att kunna ge diagnosen depression. Om man 

misstänker att man själv eller någon i sin omgivning lider av depression behöver man söka 

hjälp. (Vårdguiden, 2016)  

 

3.5.2 Behanding  

När det kommer till behandling av depression är första steget att kontakta familjen. Familjens 

uppgift är att ge mera tid åt ungdomen. Den allmänna stressen bör minskas och inte lägga för 

stora krav från skolans sida, en hälsosammare livsstil med riklig sömn och motion är viktigt att 
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uppmuntra till. Samtal med psykolog eller skolkurator kan vara bra. Om dessa 

självbehandlingar inte ger önskat resultat kan man överväga att påbörja läkemedel mot 

depression. (Berg 2014,157 – 158) Vid lindrig depression kan man tillfriskna med hjälp av 

självbehandlingsmetoder. Läkemedel är mera viktigt vid svårare depressioner. Om personen 

börjar prata om självmord eller har självmordstankar bör man ta kontakt till professionell hjälp. 

Man kan också ta hjälp av ungdomspsykiatrins specialvård genom att ringa dit eller via 

skolhälsovården vägleda ungdomen dit. (THL, 2015) Att tillfriskna från en svår depression kan 

ta tid och det finns risken för återfall efter en allvarlig depression. (Berg 2014, 158) 

 

3.6 Ångest bland ungdomar 
 

Ångest är ett tillstånd som vi alla någon gång kan känna av. Hur svår ångest man har varierar 

från person till person, vissa har bara lindrig ångest medan andra har så svår ångest och lider av 

panikångest. Fast detta är en obehaglig känsla så har den en viss betydelse, vår kropp kanske 

försöker få oss att undvika någon kritisk situation samt hjälper oss att lösa problem i vardagen. 

Man kan lida av ångest i allt mellan någon minut till flera år. (Kitchener et al. 2010, 44). Enligt 

THL (2018) lider 4–11 % av ångest, flickor är mera utsatta än pojkar. Ungefär 30–40% av 

ungdomarna som lider av depression lider också av ångest. Hos ungdomar är det vanligt med 

förbigående ångest. Det är frågan om ångest när ungdomen lider eller det orsakar problem i 

ungdomens sätt att fungera i vardagen. (ibid)  

Vid ångest reagerar kroppen med symtom så som, hög puls, ont i huvudet, smärtor över bröstet, 

hjärtklappning, får inte in draget luften djupt i lungorna utan börjar hyperventilera, svindel, 

domningar samt stickningar, känsla av att ha en klump i halsen, orolig mage, svårt med sömnen, 

värk i musklerna, nervositet, irriterad, overklighetskänsla, glömmer saker samt sömnproblem. 

Personen kan bli inåtvänd eftersom man undviker sociala situationer och har svårt att fatta 

beslut. (Kitchener et al. 2010, 45) 

Man vet inte exat vad som orsakar ångest. Men enligt terveyskirjasto (2018) finns det vissa 

riskfaktorer så som medfödda orsaker, olika former av belastningsfaktorer under utvecklingen, 

stress och traumatiska upplevelser i livet, litet socialt stöd, stort kaffe intag, tobak och alkohol 

som kan orsaka ångest. Man kan också utveckla ångest om man varit med om något jobbigt i 

sitt liv. (Vårdguiden, 2016) 
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3.6.1 Olika former av ångest  

Paniksyndrom innebär enligt Ottoson och Ottoson (2007, 53) när panikångestattacker kommer 

upprepat och oväntat i situationer som egentligen inte är farliga eller livshotande. När en person 

får en panikångestattack får de en känsla av att de förlorar kontrollen, eller håller på att bli 

tokiga men också en känsla av att de kommer dö. När en attack inträffar kommer den oftast 

utan några förvarningstäcken. Attacken lägger oftast så djupa spår hos personenen att man 

börjar undvika platsen där attacken uppstod, eller undviker sakar som kan ge samma effekt som 

en panikångestattack till exempel träning. Vad som kan orsaka paniksyndrom är bland annat 

skräck, stress och narkotika. (Kitchener et al. 2010, 46 - 47) Panikattack kan ge symtom som, 

ökad puls, hyperventilerar, smärtor över bröstet, svettas, känsla av att man förlorat kontrollen, 

känslor av overklighet, klump i halsen känsla av att man kvävs, svindel, skakning och känsla 

av att man kommer dö. (Ottoson & Ottoson 2007, 53) 

Det är skillnad på paniksyndrom och panikattacker, man behöver veta skillnaden på dessa. Bara 

för att en person lidit av panikattack innebär det inte att de automatiskt utvecklar paniksyndrom. 

Med paniksyndrom menar man att det börjar ta över ens liv man är så rädd att man skall få en 

panikattack på nytt så man börjar undvika vissa saker i livet. Man kanske inte längre vågar 

utsätta sig för att gå på bio eller andra platser där det är mycket människor.  Om man märker 

att man mera och mera börjar undvika saker i livet, bara för att man känner så stark rädsla att 

få en panikattack på nytt. Kan det vara bra att uppsöka vård och få hjälp. (Vårdguiden, 2016) 

Generaliserat ångest är en ångest och oro som man dagligen lider av i en längre tid, som 

påverkar ens liv negativt. Man går och känner sig ständigt orolig man kan inte koppla av och 

har ingen känsla av trygghet. Tankar som kan uppstå om man lider av generaliserat 

ångestsyndrom är rädsla av att någon nära människa skall dö eller lämna en eller att något 

hemskt skall inträffa. Känslor som man kan känna är till exempel oro, otålighet, spändhet och 

negativa känslor. (Vårdguiden, 2016). En person som lider av just denna typ av ångest, känner 

stark oro över exempelvis sin hälsa, jobbet, släkt och ekonomin. Det behöver inte finnas någon 

anledning till oron. Det kan bli svårt att kunna fokusera på jobbet eller vardagen, eftersom denna 

typ av ångest är svår att kontrollera. (Kitchener et al. 2010, 46)  

En fobi innebär en rädsla av någonting som ger dig ångest eller känsla av panik, som du gör allt 

för att kunna fly ifrån. Man kan ha fobi för bland annat olika djur, någon speciell situation som 

höga eller instängda platser, blod och nålar, spyor. Det kan påverka ens liv negativt genom att 

man börjar undvika vissa saker eller situationer i livet då behöver man fundera på att söka hjälp 
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för sin fobi. (Vårdguiden, 2016) Enligt Terveyskirjasto, (2018) lider ca 10 % av befolkningen 

av någon form av fobi som påverkar på ett eller annat sätt vardagen.  

Man kan också lida av social fobi som innebär att man har svårt att fara på evenemang med 

mycket folk, att äta framför andra eller uppträda. Man är rädd att utsätta sig för en situation där 

man känner att andra kan kritisera en eller att man gör bort sig. En rädsla av att andra skall se 

på en negativt eller rädd för vad andra har för åsikter. Om man som barn är blyg kan man 

utveckla den här typen av fobi. Det här är en fobi som är vanlig här i Finland och ca 1 % drabbas 

av denna typ och behöver få vård. (Kitchener et al. 2010, 47) 

Agorafobi är en fobi som innebär att man är rädd för att vara på offentliga platser, man är rädd 

för att man till exempel skall utlösa en panikattack. Man är rädd för att man ska hamna i en 

situation som man inte kan ta sig bort från. (Ibid, 48) 

Posttraumatiskt stressyndrom innebär att man upplevt någonting hemskt som till exempel en 

olycka av något slag. Symtom som kan uppstå är Flashbacks, drömmar eller att man känner 

rastlöshet när du hamnar ut för en situation som påminner dig om det traumatiska man gått 

igenom.  Att undvika platser eller situationer som påminner en om händelsen, sömnlöshet, 

irritation och frustation är också vanliga symtom. Om man varit med om något hemskt är det 

normalt att man känner ångest några dagar som kallar akut stressreaktion. Men när ångesten 

inte ger med sig kan det utvecklas till posttraumatiskt stressyndrom. (Ibid, 48 - 49) 

Ett tvångssyndrom innebär att man har vissa saker man måste göra som till exempel räkna, ha 

allt symmetriskt eller duscha sig ofta. Man lindrar sin ångest genom att utföra det tvångsmässiga 

beteendet. Den här typen av ångest utvecklas oftast redan i ungdomen. (Ibid, 49) 

 

3.6.2 Behandling  

Hos en person med ångestsyndrom är det viktigt att anhöriga och kompisar vet att detta är ett 

tillstånd som orsakar lidande hos den drabbade. Man behöver förstå detta för att personen inte 

skall må ännu sämre. Det finns olika sätt att själv försöka behandla sitt ångestsyndrom genom 

att undvika stress, alkohol och koffein, göra olika avslappningsövningar, regelbunden 

sömnrytm och träning. Vid ångest som man har svårt att kontrollera själv kan det vara bra att 

uppsöka hjälp av läkare, psykiatri eller psykolog. Man kan ändvända sig av läkemedel också så 

som antidepressiva och andra läkemedel för ångest. Enligt Terveyskirjasto, (2018) kan man 

ibland också kombinera både läkemedel och psykoterapi. Vid psykoterapi kan man använda sig 
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av KBT (Vårguiden, 2016). KBT står för kognitiv beteendeterapi och innebär att man jobbar 

med sina tankar och tankemönster med hjälp av terapeut. Man försöker få ändrade tankemönster 

så att man skall må bättre. Man kan till exempel ändvända sig av mindfulness som är en slags 

avslappning. (Vårdguiden, 2018)   

 

3.7 Självskadebeteende bland ungdomar 

Med självskadande beteende menas att man försöker skada sig själv eller tar livshotande risker. 

Beteendet kan vara indirekt eller direkt. Vid ett indirekt beteende kan personen ta livshotande 

risker, men har inte som baktanke att ta sitt liv eller skada sig själv. Olika exempel på indirekt 

självskadande beteende är till exempel drogmissbruk eller att ta risker i trafiken. Med direkt 

självdestruktiva beteende menas att man har självmordstankar, pratar om att ta självmord, 

försöker ta självmord eller tar självmord. Ungdomar funderar mycket på tankar kring liv och 

död. Ibland kan det komma stunder när man tänker att livet inte är värt att leva. Självdestruktivt 

beteende är oftast symtom på psykisk störning. Det finns oftast inte bara en orsak utan utvecklas 

av flera olika faktorer. Men om det händer något speciellt i ens liv kan det vara den utlösande 

faktorn för självskadande beteende. När man har dessa mörka tankar beror det oftast på att man 

har känslor som man inte kan hantera, som till exempel att man skäms eller känner sorg så 

mycket över någonting att man bara inte orkar med den känslan längre. (Mielenterveystalo u.å) 

Självskadebeteende brukar vara ett sätt för personen att lindra sin ångest. Men när man inte får 

bort den hemska känslan kan det leda till självmordshandlingar. (Ottoson & Ottoson 2007, 202) 

Varje år försöker 2000 – 2400 människor ta självmord. Av dem försöker var tredje på nytt och 

var tionde dör vid självmordsförsök. I Finland är försök på självmord som störst hos personer 

som är 20 – 40 år. Risker för självmord är bland annat, tidigare självmordsförsök, närståendes 

självmord och psykisk ohälsa. (THL, 2015) 

År 2012–2015 gjordes en hälsoundersökning, om hur många människor i Finland som uppsöker 

vård på grund av psykiska problem. Man kan se i undersökningen att det inte har ändrats så 

mycket på hur många som söker sig till vård för psykiska och missbrukarproblem mellan år 

2012–2015. Hos kvinnorna var det 11–12 % och bland männen 7–8% som under den här tiden 

använde någon form av sjukvård för psykisk ohälsa. Det visade sig att unga hade mest 

självmordstankar. Hos de som led av självmordstankar hade bara en del sökt hjälp. Andelen 
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som sökte hjälp av de äldre människorna med självmordstankar hade minskat under den här 

undersökningen. (Duodecim, 2017)  

I en undersökning som gjordes av Arkins, B., Tyrrell, M., Herlihy, E. & Crowley, B., (2013) 

deltog 21 patienter mellan 16 – 24 år, alla de som deltog i undersökningen hade hamnat in på 

akuten på grund av självskadebeteende. Av dem var 7 män och 14 kvinnor. 75 % av 

respondenterna hade innan de hamnat på akuten bråkat med en familjemedlem eller vän. Man 

kunde se ett högre risktagande beteende hos dem. Nästan hälften hade ändvänt alkohol inom 

24 h innan de hamnat på akuten. Studien visar att hälften av respondenterna har varit till akuten 

på grund av självskadebeteende inom det senaste året. Det tyder på att det kan finnas något 

underliggande problem som inte blivit identifierat eller behandlat. Männen hade högre 

risktagande beteende. Hälften av respondenterna berättar att de på grund av sin 

alkoholkonsumtion skadat sig själv eller andra inom det senaste året. Nästan alla kvinnor hade 

upplevt en konflikt med någon annan inom 24h innan de kom till akuten, medan endast 1/3 av 

männen. Studien visade också att kvinnor har större risk för självskadebeteende. I studien som 

gjordes såg man att det borde finnas bättre stöd och behandling för ungdomar.  

I undersökningen tog man också upp riskfaktorer till självskadebeteenden som är risktagande 

beteende, narkotikamissbruk, stridigheter mellan två personer som kan var utmattande.  Det har 

påvisats att stödet från familj, vänner och skola har en viktigare betydelse för att motverka 

självmord än vad stöd från utomstående har. 

 

3.8 Ätstörningar 

Ätstörningar hos unga innebär att äta för lite eller okontrollerbart och har fel tankesätt om maten 

och sin egen kropp och vikt. Ätstörningar utvecklas oftast i ung ålder. Det kan påverka 

ungdomens funktion och påverka den psykiska, sociala och fysiska utvecklingen negativt, 

genom att utvecklingen blir långsammare. Vid svåra ätstörningar finns det alltid en risk för 

dödsfall. Till ätstörningar hör bulemia nervosa, anorexia nervosa och hets ätning. Anorexi och 

bulemia är de vanligaste ätstörningarna. Anorexia insjuknar man oftast i tidiga ungdomsåren 

medan bulemia oftast lite senare i livet. Ungefär 1–5 % insjuknar i bulemia och ca 1 % av unga 

kvinnor insjuknar i anorexia. (THL, 2018)  

I Uleåborg gjordes en undersökning av Nurkkala, M., Korpelainen, R., Teeriniemi, A-M., 

Keinänen-Kiukaanniemi, S. & Vanhala, M. (2017) på 922 pojkar. De som deltog i undersökning 
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genomgick en hälsogranskning och fick berätta om sina levnadsvanor. Hos 129 pojkar kunde 

man se någon typ av ätstörning beteende av dem var 57 överviktiga eller led av fetma. Var 

fjärde av de överviktiga led av ätstörnings beteende, vanligaste tankarna var tvång till 

viktnedgång. Vanliga symtom var att de ofta funderade på viktnedgång och rädsla att mista 

kontrollen över sitt ätande.  

En annan undersökning gjordes av Suokas, J., Gissler, M., Haukka, J., Linna, M., Raevuori, A. 

& Suvisaari, J. (2015 på en ätstörningsklinik Hyks mellan åren 1995 – 2010 på 2450 patienter. 

Av dem var 95% kvinnor i åldern 18 – 62. Man kom fram till att dödsrisken är sex gånger större 

hos patienter med anorexia och hos hetsätnings patienter tre gånger högre i jämförelse med 

befolkning i samma ålder.  

Anorexia börjar oftast i ungdomsåren som redan tidigare nämnt. Problemet kan börja från 

psykisk ohälsa, någon kris i livet eller att man är missnöjd med sin egen kropp och börjar banta. 

Bantningen börjar gå över och man har inte längre kontroll och varje gång man skall äta får 

man ångest. Man böjar sluta äta och dricka och istället börjar träna väldigt aktivt. Kräkning hör 

också till anorexia att försöka få upp den mat man kanske ätit. Användning av laxeringsmedel 

förekommer också. De här blir ett sätt för personen att leva. De kan inte själva stoppa 

bantningen eftersom, de har en förvrängd självbild och ser sig själv som tjocka, fast de i själva 

verket är undernärda. De förstår heller inte hur farligt det är att vara undernärd. (Höglund & 

Ahlström 2014, 44 - 45) 

Alla de fysiska symtomen man får kan leda till döden. Kroppen ställer in sig på svältningsläge, 

ämnesomsättning blir sämre som i sin tur leder till långsammare hjärtslag och sänkt blodtryck. 

Personen fryser hela tiden, blåa fötter och händer eftersom cirkulationen är så dålig och 

kroppstemperaturen låg. Trots träning bygger man inte upp muskler utan raka motsatsen man 

bryter ner dem. (Ibid, 45) 

Bulimi är mycket svårare att upptäcka eftersom de ofta kan var normalviktiga. Det kan ta upp 

till flera år innan de får hjälp. Man äter mycket mat t.ex. kex och godis det skall helst vara 

sådant som är lätt att spy upp. Personen isolerar sig oftast vid de tillfällen som hetsätningen sker 

det brukar vara 2 – 3 dagar per vecka. Personen hetsäter och spyr sedan upp det eller använder 

laxeringsmedel för att få bort maten som personen ätit. När personen inte hetsäter så äter hen 

mycket lite eller inget alls. (ibid, 45–46) 

Som tidigare nämnt är personen allt som oftast normalviktig, men lider av andra fysiska 

problem. Bukspottskörtelinflammation och magkatarr är inte så ovanliga symtom. Tänderna tar 
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skada på grund av det sura maginnehållet som fräter på tänderna och kräkningen minskar 

utsöndringen av saliv. Vid kräkningen och mycket användning av laxeringsmedel minskar 

salterna och vätska i kroppen. Muskel och njurskador kan förekomma på grund av kaliumbrist. 

(Ibid, 46) 

Riskfaktorer för att utveckla ätstörningar är bland annat hur dagens samhälle lägger krav på hur 

man skall se ut. Att man har en förvrängd kroppsuppfattning, om familjen inte gett tillräckligt 

stöd, olika sociala faktorer, man har en rädsla att inte kunna kontrollera sitt ätande eller om man 

som barn eller ung blivit utsatt för sexuella övergrepp. En störning i identitetsutvecklingen kan 

också vara en orsak att man drabbas av anorexi. Samhället i dagens läge gör mycket reklam om 

vältränade kvinnor smala långa kvinnor och lätt mat som är till exempel kolesterolfritt. Man 

har helt enkelt format ett utryck som smal och snygg. Fast en det inte behöver vara så att man 

skall vara smal och snygg för att kunna vara framgångs rik. (ibid, 46–48) 

Vid svår anorexi kan eventuellt inte behandlingen ske i öppen vård utan man behöver läggas in 

på psykiatrisk avdelning. Behandlingen går ut på att vikten skall öka och man skall kunna hålla 

vikten efter ökningen. Det kan vara viktigt att ha uppföljning eftersom man inte kan vara säker 

på att personen inte börjar banta när hen kommer hem. (Ibid, 48) 

 

3.9 Mobbning bland ungdomar  

När en person blir kränkt eller utsatt för obehagliga saker vid flera tillfällen kan man kalla det 

mobbning. Mobbning kan ske på olika sätt man kan bli utsatt för direkt mobbning, med det 

menas att man blir utsatt för hot, fysiskt våld eller förnedrade kommentarer. Man kan också bli 

utsatt för indirekt mobbning, som innebär att kompisar fryser ut en, att mobbaren talar illa om 

en eller hindrar en från att få nya vänner.  Att bli retad flera gånger trots att personen visar 

täcken på obehag är också något som klassas som mobbning.  (Olweus 1999, 9–10) 

Man kan se en viss skillnad i pojkarnas och flickornas mobbning. Pojkarna använder sig oftast 

av fysisk och verbal mobbning. Det ät lättare för omgivningen att se pojkarnas mobbning, 

eftersom de ofta är mera högljudda. Medan flickornas mobbning däremot oftast är svår för 

omgivningen att upptäcka. Det beror på att flickorna oftast ändvänder sig av tyst mobbning. 

Det vill säga de fryser ut andra och använder sig oftast av mera personlig mobbning. Att bli 

utsatta för mobbning får ofta personen att känna skam och smärta över det. (Höistad G. 2001, 

86–87, 24) 
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 Den som mobbar mår oftast själv inte bra, känner sig inte trygg och har oftast inget bra 

självförtroende. Man menar att den som mobbar ständigt känner ett behov av att dominera över 

någon. Vill känna att hen har makt och är rädd över att förlora sin makt. Det finns en del olika 

saker som man menar kan ha betydelse för att man blir en mobbare. Avundsjuka på en annan 

människa kan vara en orsak. Man kan kalla det missunnsamhet med ett annat ord. Med 

missunnsamhet menas att, man är avundsjuk på en annan människa, man klarar inte av att någon 

är bättre än man själv på någon sak. Andra orsaker kan vara att man tidigare under sin barndom 

blivit utsatt för kränkning och helt omedvetet känner att man vill hämnas. De barn som inte 

känt att de blivit tillfrågade om hur de känner eller vad de tycker, utan föräldrarna istället har 

svarat för dem. Tappar oftast sin jag bild och identitet. När man i ett senare skede i livet skall 

forma sin egen identitet, kan det hända att man vill känna att man är någon. Genom att ta makten 

över en annan människa för att inte känna sig maktlös. (Höistad 2001, 58 – 63) 

Mobbaren är den som bestämmer vem som får vara med och vem som inte får vara med. Därför 

är det många som dras med i att mobba eftersom de själva känner sig rädda av att bli mobbade, 

om de inte är sams med mobbaren. Höistad (2001, 60) menar att rädslan att bli utstött eller själv 

ett mobboffer kan få oss att göra hemska saker. Som till exempel att stöta ut sin egen kamrat på 

grund av mobbarens vilja. Vi måste försöka förstå den här rädslan hos de unga som hamnar ut 

för att göra som mobbaren vill. Mobbarens aggression till mobboffret är oftast inte offrets fel, 

utan handlar om mobbarens egna aggression.  

 ”det är mobbaren som har problem, men det är mobboffret som får problem” Höistad (2001, 

67) 

I en undersökning beskriver Mishna, F., Cook, C., Gadalla, T., Daciuk, J. & Solomon, S. (2010) 

Att nätmobbning innebär att man vill orsaka skada genom att använda sig av exempelvis e-

mail, telefoner, textmeddelande eller internetsidor. Det kan vara att hota, trakassera, skämma 

ut eller socialt utesluta någon. Det kan också handla om sexuella trakasserier genom t.ex. 

snuskiga bilder eller frågor om att ha sex. Nätmobbning är något som sker upprepade gånger, 

sker det endast en gång kan det inte definieras som nätmobbning. Faran med nätmobbning är 

att vem som helst kan läsa och se bilder och dessa kan skickas vidare, därför är det svårt för 

mobboffret att stoppa mobbningen. Det här är ett stort problem i dagens samhälle. Att bli utsatt 

för nätmobbning kan orsaka emotionella, psykiska och social problem enda in i vuxen ålder. 

Många skolar försöker motverka nätmobbning. Studerande som har upplevt nätmobbning 

känner sig ledsna, ångestfyllda och rädda och har svårigheter att koncentrera sig i skolan. 

Ungdomar som utsattes för nätmobbning hade ökad risk för skolkning, depression, 
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drogmissbruk och brottslighet. Själva mobbaren hade också ökad risk för brottrslighet, 

missbruk, bryta mot regler men även aggression. (ibid) 

 

En undersökning som gjordes av Mishna, F., Cook, C., Gadalla, T., Daciuk, J. & Solomon, S. 

(2010) i Canada år 2010 om nätmobbning, deltog 2186 elever i åldern 13 – 17 av dem var 55 

% flickor och 45% pojkar.  Undersökningen visade att endast 25% var medvetna om att man 

inte kan ta bort sådant man laddat upp på nätet. Hela 49,5 känner att de blivit nätmobbade under 

de senaste 3 månaderna. Vanligaste nätmobbningen var att använda förolämpande ord. Andra 

slag av nätmobbning var ryktesspridning, lossats vara någon annan, fått sexuella bilder mot sin 

vilja, hotelser, förfrågan om att göra något sexuellt och fått sina bilder delade mot sin vilja. I 36 

% av fallen var det vänner som mobbade varandra, men också andra studeranden, okända 

personer eller studerande från andra skolor. Känslor som nätmobbningen orsakade var ilska, 

skam, nedstämdhet och rädsla. Största andelen har inte gjort något åt mobbningen som de sett, 

blivit utsatta för eller utsatt andra för, endast 3 % har kontaktat läraren. Av de som blivit 

mobbade tror största delen att utseendet är orsaken till mobbningen. (ibid) 

 

33,7 % har utsatt någon annan för nätmobbning. Den vanligaste nätmobbningen var att kalla 

andra för förolämpande ord, låtsas vara någon annan eller att sprida rykten. Hela 52% erkänner 

att de utsatt en kompis för nätmobbning.  41 % har inte känt någon slags ånger efter att de utsatt 

någon annan för nätmobbning och 1/4 har känt sig roliga. Resten har känt sig skyldiga och 

ångrat det. Största delen har mobbat offret på grund av utseendet. I de yngre klasserna upplevde 

flickor och pojkar lika mycket mobbning. Medan i äldre ålder var det större chans att flickor 

blev utsatta för mobbning än pojkar. Man såg en viss skillnad i nätmobbnigen bland flickor och 

pojkar. Flickor hade större chans att bli kallade fula saker, medan pojkar utsattes för mera 

hotelser. Flickor var mera utsatta för ryktesspridning och utsattes för mera sexuella trakasserier 

eller att andra spred bilder på dem utan tillåtelse. (ibid) 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt hälsans idé av Eriksson (1996). Hon beskriver hälsa 

som en naturlig sak som finns hos oss människor. Medan ohälsa är något som vi kan råka ut för 

vid olika svårigheter och som man som människa hamnar att ta sig igenom. Att känns sig hel 

som människa innebär att ha hälsa. Med hälsa som helhet menas att man alltid tar in nya 

lärdomar som fås om en själv. Enligt Eriksson (1996, 29) är känsla av välbehag, friskhet och 
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sundhet en förutsättning för hälsan och är nödvändig. Vid sjukdomsdiagnos eller frånvaro på 

grund av sjukdomsdiagnos är något som Eriksson (1996, 29) inte anser vara nödvändig eller 

tillräcklig förutsättning för hälsa. Eriksson menar att man kan känna sig frisk trots att människor 

i omgivningen ser den drabbade som sjuk.  

 

Som tidigare nämnt menar Eriksson (1996, 35) att de tre sakerna som utgör hälsa är sundhet, 

friskhet samt känsla av välbefinnande. Sundhet beskriver hon med att vara nyttig och sansad. 

Sundhet innebär även friskhet som kan beskrivas som, hastig, kry, skicklig, välvårdad och rask. 

För att man skall kunna nå en god hälsa behöver man veta vad det är som innebär att vara frisk 

och sund. Begreppet sund innebär både hälsosam och psykisk sundhet. Med hälsosam syftar 

man på människans gärningar och konsekvensinstinkt. Psykisk sundhet innebär däremot att 

människan är förnuftig och sansad. (ibid, 36)  

 

En mänsklig känsla av både psykiskt och fysiskt allmän tillstånd beskriver Eriksson (1996, 37) 

som hälsa. Däremot känsla av ohälsa beskrivs som illabefinnande. Hos varje person är hälsa 

något som är unikt och olika hos alla personer. Enligt Eriksson (2018, 55) kan vi inte ge en 

annan människa hälsa, däremot kan vi ge stöd åt en annan människa för att hen skall kunna 

uppnå hälsa. Hälsa är inte oföränderligt utan ett föränderligt tillstånd där flera faktorer 

samspelar. Hälsa kan kopplas ihop med friskhet, sundhet och känsla av välbefinnande men inte 

nödvändigt som uteblivande av handikapp eller sjukdom. Den psykiska hälsan betecknar 

sundhet och den fysiska friskheten (Ibid, 44, 76)  

 

Att utvidga gränser och få nya handlingsmöjligheter sker enligt Eriksson (1996, 124) genom 

läkande, lärande och ansning. Ansa, leka och lära är vårdandets kärna, som är en grund för 

förbättring av hälsa. Med ansning menar Eriksson (2000, 19–24) närhet, värme och beröring 

som innebär att man vill en människa väl. Det betyder också en slags rening av kroppen för att 

kunna må bra andligt, kroppsligt och själsligt. Ansning som också betyder omvårdnad, är något 

som vi naturligt har i oss men som tyvärr glömts bort hos vissa personer. Människans 

moralutveckling menar Eriksson att också hänger samman med att vårda. Om vi exempelvis tar 

hand om en människa skall vi endast hjälpa till om människan inte klarar av det själv, annars 

skall vi försöka stimulera människan att på egen hand göra det.  Eriksson menar att lek och 

inlärning ligger nära varandra. Att man genom lärandet kan överföra beteendemönster samt 

traditioner. Genom leken sker utveckling och grupprelationer genom leken får man tillit och 

anses som tillfredställande.   



18 
 

Genom att ansa får vi renlighet och välbehag, genom lekandet får vi tillit och tillfredställande 

och genom lärandet sker utveckling. (ibid, 19–24) 

 

Eriksson (2018, 26) menar att för att kunna vara lojal mot en annan människa behöver man tro 

på sig själv. Man behöver tro på sin egen kärlek för att kunna ta fram kärlek i en annan 

människa. Eriksson (1996, 30) anser att kärlek, tro och hopp är något vi behöver livet igenom 

för att kunna mogna och växa som människa. 

 

 

5 Metod 

 

I kapitel 5.1 tar jag upp om hur urvalet av deltagarna gjordes, i kapitel 5.2 beskrivs 

datainsamlingsmetoden, kapitel 5.3 behandlar dataanalys och i kapitel 5.4 beskriver jag vilka 

etiska principer man skall tänka på när man utför sin undersökning.  

 

Vid kvantitativ metod är vanligaste utgångsättet intervju eller enkätundersökning. Man gör en 

undersökning som analyserar i form av siffror. (Eliasson, 2006, 28) 

 

5.1 Urval  

När det kommer till urval av deltagare till undersökningen måste det vara rättvist. Det vill säga 

alla deltagarna skall ha samma fördelar och nackdelarna med att medverka i undersökningen. 

Det är inte rätt att välja ut deltagande som är svaga bara för att man tycker att det skulle vara 

lättast. Vid val av deltagande till undersökningen skall man välja de som gynnas av 

undersökningen och som har möjlighet att kunna läsa resultatet av undersökningen. (Henricson 

2012, 80 – 81) 

Jag tog kontakt med högstadiets rektor via telefon och frågade om jag fick göra min 

undersökning där. Hon tyckte att det passade bra och vi bokade in ett datum när jag skulle 

komma dit med mina enkäter.  I mitt fall hade biträdande rektorn på skolan valt ut slumpmässigt 

tre klasser på årskurs sju. Alla som var på plats deltog i min undersökning. 

 

5.2 Datainsamling 
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Jag valde att göra min undersökning med hjälp av gruppenkäter, de vill säga flera är samlade 

på samma ställe när man delar ut sin enkät. Då har man bra tillfälle att redovisa vad det är man 

gör för undersökning. (Trost 2012, 10) Med enkät menas frågeformulär (Eliasson 2013, 28) 

Min enkät valde jag på basen av ett annat examensarbete som jag hade läst. (Viitanen, 2018) 

Tyckte frågorna var ungefär som jag hade tänkt mig. Jag ändrade om några frågor för att få 

enkäten passande för min undersökning. Jag hade från första början bestämt mig att jag endast 

ville ha 4 svars alternativ för att undvika att eleverna kryssar i mitt rutan genom hela enkäten. 

Mitt krav var också att enkäten inte skulle bli mera än en sida lång. Min enkät innehöll slutna 

frågor och öppna frågor. Jag valde att lägga två öppna frågor på slutet där deltagarna fick chans 

att berätta lite mera om de ville. Min enkät består av variabler som inte går att rangordna det 

vill säga nominalvariabler. (Eliasson 2013, 38) Jag fick komma på egen hand till skolan och 

dela ut enkäterna.  

 

Jag valde kvantitativ metod eftersom jag ville fokusera på ungdomar i högstadiet och visste 

med egen erfarenhet att det kan vara lite känsligt ämne att tala om öppet. Enkäten gjordes i 

pappersformat för att undvika tekniska problem eller elever som istället surfar runt på nätet vid 

en online enkät. Jag gjorde min studie med tre klasser på årskurs sju. Jag började med att kort 

presentera mig för klassen. Berättade kort att jag studerar till sjukskötare och skriver mitt 

examensarbete om psykisk ohälsa bland ungdomar och vad mitt syfte med undersökningen är. 

De fick information om att det är frivilligt att delta, att de kommer vara anonyma, att enkäterna 

kommer behandlas konfidentiellt och att enkäterna kommer förstöras efter att jag analyserat 

resultatet. Jag gav information om var mitt arbete kommer publiceras om man vill läsa det. 

Respondenterna hade ingen specifik tid på sig att svara på enkäten men jag hade räknat med att 

det tar ungefär 15 – 20 minuter.  

 

5.3 Dataanalys 

Det har ingen större betydelse hur man går tillväga med att få ut enkäterna. Men att få så många 

besvarade enkäter som möjligt är viktigt. Där kan tillvägagångsättet ha en viss betydelse i hur 

hög svarsprocenten blir. Vid för låg svarsprocent kan resultatet vara missvisande. Därför bör 

man tänka igenom tillvägagångsätt, för att ha möjlighet att få så hög svarsprocent som möjligt. 

Enkätundersökning är ett bra alternativ om man vill undersöka en stor grupp. Andra bra sidor 

med kvantitativ metod är att det går ganska snabbt att analysera och materialet kan analyseras 

mer än en gång om första gången skulle misslyckas till exempel. Nackdelen med kvantitativ är 
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att man inte kommer in på djupet av ämnet på samma sätt som med kvalitativ. När en enkät 

läggs upp behöver den vara väl planerad, ordentligt förberedd och ha en bra struktur.  (Eliasson, 

2006, 28 – 31). 

Min dataanalys gjorde med Excel som hjälpmedel. Eftersom jag endast hade 53 enkäter, valde 

jag att dela upp enkäterna i två olika högar flickor och pojkar. Sedan delade jag in högarna i 5 

enkäter per hög för att lättare kunna räkna ut hur respondenterna svarat på mina enkäter. Enligt 

Trost (2012, 127) kan man själv dela upp frågeformulären i högar och analysera dem, men när 

det börjar röra sig om över 50 rekommenderas det att analysera enkäterna med någon specifik 

teknik, så som nålkort eller SPSS. När jag analyserat enkäterna och kommit fram till hur 

respondenterna hade svarat på frågorna, använde jag mig av Excel och gjorde upp så kallade 

pajdiagram. Enligt Eliasson (2013, 70) skall man använda sig av antalet svar om det inte är så 

många som svarat på frågan men om fler än 100 stycken svarat bör man ge svaret i procent. 

Enligt Trost (2012, 159–160) bör man tänka till lite innan man bestämmer sig för vilket diagram 

man skall ändvända sig av. Det är viktigt att tänkta på vem diagrammet är avsett för, de vill 

säga läsarna inte mig själv. I mitt fall hade jag 53 stycken som svarade på min enkät och valde 

att göra ett pajdiagrammen med antal svar. Orsaken till att jag valde att göra ett pajdiagram var 

för att jag tyckte att det skulle vara tydligast i mitt fall. Jag tänkte även på att ett pajdiagram 

kanske är lättast att avläsa för de som läser mitt arbete och för de ungdomarna som deltog i min 

undersökning.  

 

5.4 Forskningsetik 

Det är viktigt att man är medveten om forskningsetiken när man gör sin undersökning. Varje 

enskild individ har möjlighet att själva välja om hen vill delta i en undersökning eller inte. 

Deltagande har rätt att avsluta undersökningen när som helst och har rätt att avstå från saker 

som hen inte känner sig trygg med. Eftersom vi samlar in vår kunskap genom att använda 

människor som medel. Bör vi också kunna garantera skydd åt de personer som deltar i 

undersökningen. Etiskt tänkande är något som man bör fundera på genom hela arbetet. När 

undersökningen görs bör man beakta att ingen människa blir kränkt, utnyttjas eller skadas. 

Undersökningen som görs behöver vara något som har en mening. (Henricson 2012, 70 – 71, 

76)  
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Informerat samtycke är viktigt att komma ihåg när man gör sin undersökning. Det finns tre krav 

för informerat samtycke. Första kravet är att respondenterna skall få information om arbetet. 

Det andra kravet är att respondenterna förstår informationen som de fått och att de kan fatta ett 

beslut. Man skall gärna ge respondenterna tid att fatta ett beslut om de vill delta eller inte. Det 

sista kravet är att respondenterna inte skall känna sig tvingade till att delta, man får till exempel 

inte ändvända sig av pressning, hotelse eller opassande lockelse. (ibid, 82–83) 

När man utför sin undersökning skall man vara medveten om att alla deltagarna har rätt till 

konfidentialitet. Det vill säga att man inte tillåter andra människor ta del av 

undersökningsmaterialet. Eftersom andra inte har rätt till att kunna identifiera respondenten och 

för att känsliga uppgifter inte skall komma ut. Respondenten har rättighet att bevara sin 

integritet och vara privat.  Därför bör man tänka på hur man förvarar materialet från 

undersökningen för att obehöriga inte skall kunna ta del av det. Man kan till exempel ha 

materialet inlåst. Man skall också tänka på hur man muntligt och skriftligt redovisasar 

materialet så att det inte kan återföras till en individuell människa, till exempel genom att byta 

ut ort. Man kan bara tala om anonymitet när ingen inte ens forskaren själv känner till deltagarnas 

identitet. (Ibid, 86 – 87) 

Vid min undersökning fick respondenterna en muntlig information om att det är frivilligt att 

delta och alla kommer vara anonyma endast kön skulle kryssas i. Jag informerade också om att 

endast jag och min handledande lärare kommer få ta del av enkäterna. Efter att enkäterna blivit 

analyserade kommer jag förstöra dem. Jag gav information om var man kunde se resultatet och 

läsa mitt examensarbete. Respondenterna meddelades att man kunde ta kontakt vi rektorn om 

man lämnade att fundera på något kring enkäten. Rektorn fick ett följebrev där det bland annat 

stod mina kontaktuppgifter ifall de lämande att fundera kring något angående enkäteten.   

 

6 Resultat 

Här har jag presenterat resultat i form av diagram som gjorts i Excel. Underökningen gjordes 

med en kvantitativ metod och redovisas här med cirkeldiagram. I min enkät hade jag både öppna 

och slutna frågor. Svarsalternativen som respondenterna fick var stämmer helt, stämmer delvis, 

stämmer sällan och stämmer ej. I slutet av min enkät hade jag två öppna frågor. I första 

öppnafrågan skulle de svara på vem de pratar med om de känner sig ledsna och i den andra 
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öppnafrågan fick respondenterna möjlighet att berätta vad som helst. Här var det endast få som 

skrivit något och därför kommer jag bara lägga in citat av detta i kapitel 7.1.  

I min undersökning deltog sammanlagt 53 elever varav 26 stycken var flickor och 27 pojkar. 

Redovisningen av undersökningen kommer börjas med fråga 2 eftersom första frågan handlade 

om kön. 

Figur 1. Jag känner mig nöjd med mitt liv? 

 

N=53 

På frågan om jag känner mig nöjd med mitt liv, deltog 53 respondenter av 53. Största andelen 

hela 22 stycken tycker att det stämmer delvis, 18 tycker att det stämmer helt, 11 tycker att det 

sällan stämmer och 2 tycker att det inte stämmer.  
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Figur 2. Jag har vänner? 

 

  N=53 

På frågan jag har vänner, deltog 53 respondenter av 53. Här visade det sig att 46 stycken har 

vänner och 7 stycken tycker att det delvis stämmer.  

Figur 3. Jag är ofta ledsen? 
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På frågan jag är ofta ledsen, deltog 53 respondenter av 53. Av respondenterna var det 6 stycken 

som svarade att de känner sig ledsen, 14 stycken tycker att det stämmer delvis, 21 tycker det 

sällan stämmer och 12 svarade att det inte känner sig ledsen.   

Figur 4. Jag känner mig trygg där hemma? 

 

  N=53 

På frågan om de känner sig trygga där hemma, deltog 53 respondenter av 53. Här svarade 41 

stycken att det stämmer helt, 9 stycken att det stämmer delvis och 3 tyckte att det sällan 

stämmer.  

Figur 5. Jag trivs i skolan?  
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På frågan jag trivs i skolan, svarade 53 respondenter av 53 på. Störst antal det vill säga 24 

stycken tyckte att det stämmer helt, 22 tycker att det stämmer delvis, 2 svarade stämmer sällan 

och 5 svarade att de inte trivs i skolan.  

Figur 6. Jag har ofta huvudvärk? 

 

  N = 53 

På frågan jag har ofta huvudvärk, deltog 53 respondenter av 53. Största antalet det vill säga 17 

stycken svarade att det sällan stämmer, 15 stycken att det delvis stämmer, 15 stycken svarade 

att det inte stämmer och 6 svarade att det stämmer helt. 

 Figur 7. Jag har ofta ont i magen? 
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På frågan om de ofta har ont i magen, svarade 53 respondenter av 53. Störst antal 21 stycken 

svarade att det sällan stämmer, 20 svarade att det inte stämmer, 10 stycken tyckte att det 

stämmer delvis och 2 stycken tyckte att det stämmer helt.  

Figur 8. jag oroar mig för olika saker? 

 

  N = 53 

I frågan om de oroar sig för olika saker, deltog 53 respondenter av 53. Här svarade störst 

andel 18 stycken att det sällan stämmer, 17 stycken att det stämmer delvis, 10 stycken att det 

inte stämmer och 8 svarade att det stämmer helt.  

Figur 9. Jag har svårt att koncentrera mig på skolarbete? 
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På frågan om de har svårt att koncentrera sig på skolarbete, svarade 53 respondenter av 53. Här 

svarade 17 stycken att det inte stämmer, 17 stycken att det stämmer delvis, 11 svarade att det 

sällan stämmer och 8 svarade att det stämmer helt. 

Figur 10. Jag sover dåligt, är ofta trött? 

 

            N = 53 

På frågan om de sover dåligt, ofta är trött. Deltog 53 respondenter av 53. Störst andel det vill 

säga 21 stycken tycker att det sällan stämmer, 14 tycker att det delvis stämmer, 10 tycker att 

det inte stämmer och 8 tycker att det stämmer helt. 

Figur 11. Jag har ångest? 
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På frågan jag har ångest, deltog 53 av 53 respondenter. På den här frågan visade det sig att 24 

stycken inte hade ångest, 12 tyckte att det sällan stämde, 5 svarade att det delvis stämmer och 

12 svarade att de har ångest. 

Figur 12. har du någon gång blivit mobbad? 

 

               N = 53 

På frågan om de någon gång har blivit mobbade, deltog 53 respondenter av 53. Största andelen 

hela 32 stycken svarade att de inte blivit mobbade. 9 svarade att det sällan stämmer, 7 svarade 

att det stämmer delvis och 5 svarade att de har blivit mobbade någon gång.  

Figur 13. Jag har tankar på att skada mig själv? 
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På frågan jag har tankar på att skada mig själv svarade 53 av 53 respondenter. Här svarade 30 

stycken att det inte stämmer, 12 stycken att det sällan stämmer, 9 att det delvis stämmer och 2 

att det stämmer helt.  

 

7 Diskussion 

Under kapitel 7.1 kommer jag att diskutera resultatet av enkätundersökningen och reflekterat 

till min faktaunderökning.  I kapitel 7.2 kommer jag diskutera metoden som jag valde för min 

studie.  I det sista kapitlet 7.3 kommer min slutdiskussion.  

 

7.1 Resultat diskussion 

På första frågan som handlade om ungdomarna känner sig nöjda med sitt liv svarade största 

andelen att de känner sig nöjda med sitt liv. Men 11 respondenter svarade att det sällan stämmer 

och 2 att det inte alls stämmer. Det tyder på att vissa elever känner sig nedstämda. Eriksson 

(2018, 44) menar att hälsa inte är oföränderligt utan ett föränderligt tillstånd där flera faktorer 

samspelar. Enligt Berg (2014,156) är det helt normalt i ungdomsåren att humöret pendlar och 

hon menade också att det kan vara en orsak till att man ser nedstämdhet i enkäter.  

I min andra fråga ville jag ta reda på om alla har vänner. Enligt min undersökning verkar alla 

ha vänner. Då jag tolkar svaret stämmer delvis tänker jag att de har vänner men inte så många. 

Vänner är en viktig del i ungdomsåren när man frigör sig från familjen och börjar spendera 

mera tid med vänner. (Tetzchner 2016, 666) Jag hade även en fråga om de känner sig trygga 

där hemma där största delen av respondenterna svarade att de känner sig trygga där hemma, 

fanns några som svarade att de delvis stämmer och att det sällan stämmer. Det är trots allt viktigt 

att ungdomarna skall kunna känna sig trygga i hemmet trots att de spenderar allt mera tid med 

vänner.   

Den tredje frågan ville jag få veta mera om de känner sig ledsna. Här kunde man se att det var 

variationer i om de kände sig ledsna. Man kunde här också se att de var mera flickor som kände 

sig ledsna när jag analyserade materialet. Enligt Eriksson behöver man känna sig hel som 

människa för att kunna ha en god hälsa. Eriksson förknippar hälsa med känsla av välbehag, 

friskhet och sundhet. (Eriksson 1996, 29) Berg (2014, 156) menar att det är vanligare att flickor 

är nedstämda. Ungdomars tankesätt ändras och blir mera realistiskt som i sin tur kan leda till 
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nedstämdhet. Min egen uppfattning är att dessa saker kanske spelar en viss roll till att resultatet 

tyder på att en del känner sig ledsen. (Ibid, 157) 

Den femte frågan handlade om hur respondenterna trivs i skolan. Här svarade så gott som 

allihop att de stämmer helt eller delvis. En liten andel trivdes inte i skolan. Det är positivt att så 

pass många trivs i skolan eftersom de spenderar en stor del av sin dag i skolan.  

Jag valde att slå ihop frågan om respondenterna ofta har huvudvärk eller ont i magen. Jag valde 

att behandla frågorna tillsammans, eftersom huvudvärk och ont i magen kan bero på att 

ungdomarna drabbas av till exempel ångest eller depression. Resultatet tyder på att ungefär 1/3 

del tycker att det delvis eller helt stämmer att de har huvudvärk. Men en mindre andel som har 

ont i magen. Med endast det här kan man inte dra slutsatsen om att det handlar om depression 

men symtom på depression är bland annat sjuk mage och huvudvärk. (Vårdguiden, 2016) Även 

vid ångest har man symtom så som sjuk mage eller huvudvärk. (Kitchener et al. 2010, 45) 

Jag har också valt att slå ihop fråga nummer 8,9 och 10. Dessa frågor handlar om eleverna ofta 

känner oro, sover dåligt och om de har svårt att koncentrera sig på skolarbete. I ungdomsåren 

sker en hel del förändringar som kan orsaka att tankarna kanske flyger iväg och att man oroar 

sig över olika saker. Oron kan därför göra att man sover dåligt och har därför svårt att 

koncentrera sig i skolan. Eftersom ungdomarna under puberteten blir mera emotionella, har de 

svårare att hantera stress och blir känsligare. (Hwang at al., 76, 78). Enligt (Hwang et al. 

2018,63) kan förändringarna i puberteten vara något som känns jobbigt. Hos flickor kan en 

faktor vara att man får mera former och tycker det känns jobbigt att övergå från den mera smala 

kroppen. Hos pojkar handlar det ofta om att de kommer senare i puberteten och kanske tycker 

det känns jobbigt att vara kortare än andra. Det här kan enligt mig påverka att man känner oro 

och har svårt att få tag i sömnen som i sin tur tar ut sig på att man inte kan koncentrera sig i 

skolan.  

Vid frågan som tog upp ångest visade det sig att en del av respondenterna lider av ångest. 

Eriksson förknippar hälsan med ett fysiskt och psykisks allmäntillstånd. Däremot känsla av 

ohälsa beskriver Eriksson som illabefinnande. Hos ungdomar är det vanligt med förbigående 

ångest. (THL, 2018). Därför är det svårt att dra några slutsatser om de känner en ständig ångest 

eller är det bara en förbigående känsla. Eftersom man kan lida av ångest i allt mellan någon 

minut till flera år. (Kitchener et al. 2010, 44).  

Näst sista frågan, har du någon gång blivit mobbad. Resultatet tyder på att en liten andel någon 

gång känt sig mobbade. De som blir utsatta för mobbning känner ofta skam och smärta över 
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det. (Höistad 2001, 24) Jag anser att mobbningen kan vara en orsak till att ungdomarna känner 

sig ledsna eller har självmordstankar. Eftersom undersökning visar på att mobbning kan orsaka 

emotionella och psykiska problem (Mishna et al. 2010) 

Min sista slutna fråga handlade om självskadebeteende. På den här frågan kan vi se att 2 

respondenter har tankar på att skada sig och 9 har tankar ibland på att skada sig. Enligt Berg 

(2014, 156) är det inte ovanligt att ungdomar ibland har självmordstankar, det är vanligare att 

flickor har självmordstankar. Det kunde jag även se i min undersökning att det var större andel 

flickor som hade tankar på att skada sig själv, men även några pojkar. Enligt Eriksson (2018, 

55) kan vi inte ge en annan människa hälsa, däremot kan vi ge stöd åt en annan människa för 

att hen skall kunna uppnå hälsa. Ungdomar funderar mycket på tankar kring liv och död. Ibland 

kan det komma stunder när man tänker att livet inte är värt att leva. Enligt (Ottoson & Ottoson 

2007, 202) brukar självskadebeteende vara ett sätt för personen att lindra sin ångest. Det är svårt 

att dra slutsatser om dessa respondenter som svarat har tankar om att skada sig själva. Kände 

de så just den dagen som undersökningen gjordes eller har de dagligen självmordstankar? 

I min första öppna fråga fick respondenterna berätta vem de pratar med om de känner sig ledsna.  

Här framkom att största delen av respondenterna pratar med vännerna eller föräldrarna. En del 

av respondenterna pratade med släkten, syskon, samtals terapeut, skolpsykolog eller någon 

annan vuxen. Av respondenterna var det 6 stycken som svarade att de inte pratar med någon. 

Här nedan citerar jag några svar som respondenterna skrev på den här frågan: 

”oftast ingen, vet inte riktigt vem jag kan tala med” 

”ibland pratar jag med min mamma” 

”ingen eller om någon frågar så säger jag” 

Resultatet tyder på att de flesta har någon att tala med om de känner sig ledsna. Men en del av 

respondenter har inte någon att tala med eller vet inte vart de skall vända sig. I undersökningen 

kunde man se skillnad bland pojkarna och flickorna. En större andel av pojkarna hade svarat att 

de inte pratar med någon i jämförelse med flickorna.  

I den andra öppna frågan fick respondenterna fritt skriva om det var något annat speciellt de 

ville berätta. Jag valde att lägga in ett citat även här:   

”har blivit mobbad i lågstadie och mycket utfryst vän lös!! elaka ord taget emot därför är jag 

så glad att ha en bästa vän!” 
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Jag tycker det här citatet om att man blivit utsatt för mobbning och inte haft vänner. Hur 

smärtsamt de kan vara att bli utsatt för mobbning och inte känna att man har vänner. (Höistad., 

2001, 86) Ansa, leka och lära är vårdandets kärna, som är en grund för förbättring av hälsa. 

Med ansning menar Eriksson (2000, 19–24) närhet, värme och beröring. Jag tolkar det här som 

att man kan uppnå bättre hälsa genom att få beröring, närhet och värme till exempel i form av 

en vän.  

 

7.2 Metoddiskussion 

I min studie ville jag få en inblick i hur ungdomars psykiska mående är. I min teoridel tog jag 

upp lite allmänt om ungdomens utveckling och hjärnans utveckling hos ungdomen, jag tog 

också upp om den psykiska hälsan, depression, ångest, självskadebeteende bland ungdomar, 

ätstörningar och mobbning. Orsaken till att jag ville ta upp dessa var att jag ville att läsarna 

skulle få mera kunskap om dessa ämnen.  Min frågeställning var hur ungdomars psykiskas 

mående är. Jag ville få mera kunskap inom det här området och jag lärde mig saker jag inte 

visste när jag gjorde min informationssökning. Jag anser själv att valet av metod passade mitt 

arbete bra.  

Kvantitativ metod valdes som jag tidigare redan nämnt, på grund av att jag tror ämnet kan vara 

känsligt att diskutera i 13–14 års åldern. Jag tyckte min frågeställning och frågorna till enkäten 

var relativt passande för min undersökning.  

Vid kvantitativ metod talar man om reliabilitet och validitet. Reliabilitet kan med ett annat ord 

beskrivas som tillförlitlighet. Det som menas med ordet reliabilitet är att mätningen borde ge 

samma resultat om man gör undersökningen på nytt. Enligt Trost (2012,61) borde alla 

respondenterna vara på lika bra humör när undersökningen görs. Jag själv tror inte att min 

undersökning skulle visa samma sak om den gjordes efter 1 år igen, eftersom det psykiska 

måendet är något som kan variera mellan dagar och år. Jag anser också att humöret kan variera 

beroende på dag.   

Validitet kan med ett annat ord beskrivas som giltighet. Det som menas med ordet giltighet är 

att frågan eller instrumentet(enkäten) bör mäta det som den är till för att mäta. Om man 

ändvänder sig av svåra ord eller ord som kan tolkas på fel sätt, så är sannolikheten större att 

respondenterna missuppfattar frågorna. Då blir graden av reliabilitet relativt låg. Missförstår 

många respondenter frågorna, är både reliabilitet och validiteten låg. (Ibid, 63) I min 
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undersökning anser jag att jag själv fick svar på frågorna och att frågorna inte misstolkades av 

respondenterna.  

 

7.3 Slutdiskussion  

I det här kapitlet kommer jag att diskutera vad man kan dra för slutsats av undersökningen, vad 

som är bra för sjukskötare att känna till och hur man kan forska vidare i detta ämne.  

Min studie gjordes med en enkätstudie, där mitt syfte var att ta reda på ungdomars psykiska 

hälsa. I min undersökning framkom att respondenterna verkade må relativt bra i allmänhet. 

Största andelen av respondenterna kände sig trygga där hemma och trivdes i skolan. Men en 

del av respondenterna kände sig ledsna och mindre än ¼ hade självmordstankar. Mest förvånad 

blev jag över frågan som tog upp mobbning, det var en väldigt liten andel som blivit utsatt för 

mobbning och det är en väldigt positiv sak. Alla respondenter hade vänner som är väldigt 

positivt, eftersom vännerna är en viktig del i den här åldern. Det framkom också att de flesta av 

respondenterna hade någon att prata med om de känner sig ledsna. Jag tyckte jag fick svar på 

det som jag hade som avsikt. Men jag anser att mitt resultat skulle ha kunnat vara ännu mera 

pålitligt om jag skulle ha undersökt en större grupp.  

Det är som tidigare nämnt ett viktigt ämne enligt mig att få mera information om inom 

sjukskötaryrket. Vi behöver få mera kunskap i hur vi kan hjälpa ungdomar som lider av psykisk 

ohälsa och hur vi skall ge vägledning om var man kan få hjälp. I min undersökning framkom 

det att en del av ungdomarna lider av ångest eller har tankar på att skada sig själv, trots att 

andelen inte var så stor. Det är viktigt att veta hurdana symtom som förekommer hos ungdomar 

med depression, ångest, självskadebeteende och ätstörningar. Att upptäcka om någon ungdom 

blir utsatt för mobbning är också viktigt eftersom det kan orsaka psykiska störningar.  

Jag tycker det vore väldigt intressant att göra en fortsatt studie om detta ämne. Att man till 

exempel gör en jämförelse om ungdomars psykiska hälsa med 8 eller 9 klasister. Genom att 

göra en fortsatt studie på det här arbetet kan vi få en bättre inblick i ungdomars mående i dagens 

samhälle. En annan synvinkel kunde vara att se hur skolhälsovårdarna ser på ungdomars 

mående och om de tycker att de har tillräckligt med kunskap för att kunna upptäcka psykisk 

ohälsa bland ungdomar. Jag vet att skrivandet inte är min styrka på grund av min dyslexi och 

att det finns en hel del som jag skulle ha gjort på annat sätt om jag skulle göra om arbetet. Jag 

gjorde det på mitt eget sätt och är nöjd med arbetet samt det resultat som framkom i min 
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undersökning. Jag har lärt mig mycket under det här arbetet som jag kan använda mig av inom 

mitt framtida yrke.   
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Bilagor 

Bilaga 1 (1)   

Bästa studerande 

 

Jag heter Nadja och är 3 årets sjukskötarstuderande vid Yrkeshögskolan Novia och kommer 

göra ett examensarbete om den psykiska hälsan bland ungdomar. Mitt syfte med mitt 

lärdomsprov är att få en inblick i hur dagens ungdomar mår. För att kunna göra denhär 

undersökningen behöver jag eran hjälp!  

Det är frivilligt att fylla i enkäten men min önskan är att så många som möjligt deltar för att få 

ett mera pålitligt resultat. Ni kommer att vara anonyma och behöver inte skriva era namn. 

Svaren och resultatet kommer behandlas på ett sådant sätt att inga utomstående kommer kunna 

ta del av dem, ändas jag och min handledande lärare. Jag kommer analysera och göra statistik 

på basen av enkäterna efter att jag gjort det kommer enkäterna att förstöras.  

 

Resultatet av studien kommer publiceras i mitt examensarbete och kommer finnas tillgängligt 

på www.theseus.fi 

Om du lämnade att fundera på något kring enkäten får du gärna kontakta mig på: 

nadjaojala@edu.novia.fi  

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theseus.fi/
mailto:nadjaojala@edu.novia.fi
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Bilaga 1 (2) 

 Enkät om måendet 

 

    Flicka  Pojke 

1. Jag är?   

2. Här nedan får du besvara 13 frågor, genom att lägga ett kryss i den ruta som du tycker 

stämmer bäst in på dig. 

    

                         Stämmer helt    Stämmer delvis     Stämmer sällan       Stämmer ej 

 

Jag känner mig nöjd med mitt liv? 

Jag har vänner?  

Jag är ofta ledsen? 

Jag känner mig trygg där hemma? 

Jag trivs i skolan?  

Jag har ofta Huvudvärk? 

Jag har ofta ont i magen? 

Jag oroar mig för olika saker? 

Jag har svårt att koncentrera 

mig på skolarbete? 

Jag sover dåligt, är ofta trött? 

Jag har ångest? 

Har du någon gång blivit mobbad? 

Jag har tankar på att skada mig själv?  

 

3. Vem pratar du med om du känner dig ledsen? 

 

 

4. Är det något annat du vill berätta?   
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