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Sammanfattning 
Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna i samhället och har utvecklats 
till ett folkhälsoproblem i Sverige och resten av världen. Den psykiska ohälsan 
påverkar den unga personens mående i nutid men kan också påverka deras liv i 
framtiden. Syfte: Syftet var att beskriva hur unga personer med psykisk ohälsa 
upplever mötet med hälso-och sjukvården. Metod: En litteraturstudie som 
grundar sig på kvalitativa vetenskapliga artiklar som genom systematisk sökning 
hittas i omvårdnadsrelaterade databaser. Därefter användes HKRs 
granskningsmall för att granska artiklarnas kvalitet samt genomfördes kvalitativ 
textanalys. Resultat: Upplevelser av mötet med hälso- och sjukvården speglades 
sig i fyra huvudkategorier: bristande tillit, svårigheter som skapar frustration, att 
inte bli bekräftad samt stigmatisering. Diskussion: Utifrån Shentons (2004) 
trovärdighetsbegrepp diskuteras litteraturstudiens styrkor och svagheter i 
metoddiskussionen. I resultatdiskussionen lyfts tre centrala fynd från resultat som 
diskuteras utifrån Halldórsdóttir (1996) omvårdnadsteori “Caring and uncaring 
encounters” samt ur ett etiskt- och samhällsperspektiv. Slutsats: Litteraturstudien 
belyser de unga vuxnas upplevelser av mötet med hälso-och sjukvården där 
resultatet visar på starkt negativa upplevelser och en önskan av ett bättre 
bemötande. 
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Abstract 
Background: Mental illness is increasing among young adults in society and has 
developed into a public health problem in Sweden and the rest of the world. 
Mental illness affects the young person's mood in the present but can also affect 
their life in the future. Aim: The purpose was to describe how young people with 
mental illness experience the encounter with health care. Method: A literature 
study based on qualitative scientific articles that are systematically found in 
nursing-related databases. Subsequently, HKR's review template was used to 
review the quality of the articles and a qualitative text analysis was performed. 
Results: Experiences of the encounter with health care were reflected in four main 
categories: lack of trust, difficulties that create frustration, not to be validated and 
stigmatization. Discussion: Based on Shenton's (2004) concept of credibility, the 
strengths and weaknesses of the literature study are discussed in the method 
discussion. In the results discussion, the three central findings are highlighted 
from results discussed based on Halldórsdóttir (1996) nursing theory "Caring and 
uncaring encounters" as well as from an ethical- and societal perspective. 
Conclusion: The literature study sheds light on the young adults' experiences of 
the encounter with health care, where the results show strong negative experiences 
and a desire for a better encounter.  
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Inledning 
Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna i samhället och har utvecklats till ett 

folkhälsoproblem i Sverige och resten av världen. Den psykiska ohälsan påverkar 

den unga personens mående i nutid men kan också påverka deras liv i framtiden. 

Det är viktigt att i ett tidigt skede identifiera ohälsan för att förhindra att den 

utvecklas och blir till större problem. Kunskap om hur unga personer med psykisk 

ohälsa upplever mötet med hälso- och sjukvården behövs i omvårdnad för att 

kunna bemöta dessa unga personer som i sin tur ger oss möjligheten att kunna ge 

personcentrerad vård. I rollen som sjuksköterska tillsammans med andra kollegor 

är det av betydelse att kunna bemöta på ett sätt så att de unga vuxna känner sig 

trygga i mötet med vårdpersonalen. 

Bakgrund 
WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där 

varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, 

arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i (WHO, 2022). Man 

kan säga att god psykisk hälsa hjälper oss att klara av livets olika utmaningar men 

det kan också vara en tillgång för samhället om människor mår psykiskt bra och 

kan vara produktiva (Folkhälsomyndigheten, 2021b). Att drabbas av psykisk 

ohälsa som ung vuxen kan riskerar att ge konsekvenser, som en påverkad 

skolgång men också det framtida arbetslivet. Unga vuxna är en känslig grupp när 

det gäller inträde i arbetslivet och om de också upplever en psykisk ohälsa blir det 

svårare och risken är stor att hamna i ett utanförskap (Liljeholm, 2019). Unga 

vuxna 18–29 år vårdas oftare i psykiatrin och det kan bero på att många 

psykiatriska tillstånd startar i övergången till vuxenlivet och att fler unga än äldre 

får specialistvård (Folkhälsomyndigheten, 2022). 

 

Vår psykiska hälsa används ofta som ett paraplybegrepp där psykiskt 

välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd ingår 

(Folkhälsomyndigheten, 2021b). Psykisk ohälsa är idag ett uttalat 
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folkhälsoproblem både i Sverige och i resten av världen och ökningen bland 

ungdomar har pågått sedan mitten av 1980-talet (Folkhälsomyndigheten, 2020). 

När vi pratar om psykisk ohälsa idag så är begreppet brett och kan rymma allt från 

självrapporterade besvär, som lättare ångest och depression till svåra psykiska 

störningar som schizofreni eller en svår depression. Men det kan dessutom också 

vara svårigheter och kriser, som kan debutera när som helst i livet och åldern 

spelar ingen roll (Socialstyrelsen, 2013). Andelen unga som idag uppger att de har 

återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats sedan studien om 

skolbarns hälsovanor startade 1985/86. Psykosomatiska symtom antas ha ett 

mentalt ursprung som visar sig som fysiska symtom. I psykosomatiska symtom 

ingår sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation, nervositet, huvudvärk, ont i 

magen, ont i ryggen och yrsel (Folkhälsomyndigheten, 2020). Att lida av psykiska 

besvär kan innebära svårigheter att klara sin vardag, men uppfyller kanske inte 

kriterierna för en psykisk diagnos. Psykiatriska tillstånd är däremot en 

diagnostiserad psykisk ohälsa och delas in i psykiska sjukdomar och syndrom, 

samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som exempel ADHD och autismspektrumsyndrom 

debuterar i barndomen och kvarstår oftast hela livet (Folkhälsomyndigheten, 

2021b). Men för att en diagnos ska kunna ställas måste ett flertal symtom finnas 

och de ska ha funnits under en längre sammanhängande tid och 

funktionsförmågan ska vara nedsatt (Folkhälsomyndigheten, 2021b).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2020) är den andel som har fått vård inom den 

specialiserade öppenvården för psykisk diagnos eller läkemedelsbehandling störst 

i gruppen unga vuxna 18–24 och då i synnerhet bland unga kvinnor. Tidigare 

studier pekar på att allvarlig depression i tonåren är förknippat med 

återkommande depressioner senare i livet (Pine et al., 1999). Depression är också 

en riskfaktor för suicid och år 2020 dog totalt 124 personer av suicid i 

åldersgruppen 15–24 år, där 92 var pojkar och 32 var flickor 

(Folkhälsomyndigheten, 2021a).  
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Det är svårt att på ett enkelt sätt beskriva alla saker som kan påverka den psykiska 

hälsan. Det finns riskfaktorer och skyddsfaktorer som har betydelse för hälsan. 

Riskfaktorerna kan handla om dåliga sociala relationer, vara arbetslös, drabbas av 

svår sjukdom eller känna sig ensam eller utanför på något sätt. Det kan också vara 

att man dricker för mycket alkohol eller använder narkotika. Vid skadligt bruk av 

alkohol eller droger kan missbruket i sig vara orsaken till psykisk ohälsa eller 

tvärtom att den psykiska ohälsan kan leda till missbruk (Kuehn, 2010). När 

missbruk förekommer tillsammans med psykiska problem kallas det 

samsjuklighet. Med samsjuklighet menas att en person uppfyller diagnostiska 

kriterier för flera sjukdomar. Samsjuklighet komplicerar diagnostik och 

behandling och ställer krav på samverkan mellan beroendevård och psykiatri 

(Socialstyrelsen, 2019). 

 

Faktorer som förklarar varför substansbrukssyndrom och psykisk ohälsa ofta 

hänger ihop är de genetiska och miljömässiga faktorerna. Kronisk användning av 

narkotika som kan medverka till förändringar i amygdala som spelar en stor roll 

för att reglera känslomässiga reaktioner och tros vara involverad i depressioner. 

En annan av de miljöfaktorer som förhöjer risken att utveckla psykisk ohälsa eller 

hamna i ett substansbrukssyndrom är att under barndomen har utsatts för stress, 

fysiska övergrepp, sexuella övergrepp eller föräldrar som har försummat barnet. 

Att lida av allt från ångest och depression till ADHD/ADD och Schizofreni kan 

öka riskerna för att experimentera med läkemedel och droger för att lindra sina 

psykiatriska tillstånd (Kuehn, 2010). 

 

Sedan 2015 har det skett en ökad invandring av unga personer från krigshärjade 

länder. Folkhälsomyndigheten (2019) menar på att den internationella 

forskningslitteraturen pekar på att personer med flyktingbakgrund har ökad risk 

för psykisk ohälsa på grund av traumatiska händelser i hemlandet, men också 

förändrade livsvillkor i ett nytt land. Enligt (Folkhälsomyndigheten, 2019) finns 

det kunskapsluckor hur asylsökande barn och ungdomar upplever sina 

levnadsförhållande och sin hälsa i Sverige. Detta innebär att vi behöver en ökad 

kunskap och förståelse för att främja och förebygga åtgärder på befolkningsnivå, 
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både på kort och lång sikt. Men också vikten av ett bemötande grundat på respekt 

för den särskilda situation som de befinner sig för att kunna stärka deras 

självkänsla och egen makt.  

 

Bemötande i vården handlar om att visa en respekt och skapa trygga möten. Det är 

av stor vikt att patienten och vårdsökande bemöts på ett sätt som ger dem lika 

rättigheter och möjligheter så att de känner sig trygga och respekterade. Att kunna 

se människan bakom sjukdomen och att kunna lyssna och samtala är en 

förutsättning för att göra patienten delaktig. När patienten är delaktig får vården 

mycket viktig information som gynnar återhämtningen (Socialstyrelsen, 2015). I 

denna aktuella litteraturstudie har vi valt att titta på hur unga vuxna upplever 

bemötandet från hälso- och sjukvården. Definition av upplevelse är enligt svenska 

akademins (u.å.) ordboken något som en person upplevt samt har en erfarenhet av. 

Birkler (2007) lyfter att upplevelse är subjektivt som varierar från individ till 

individ. Livsuppfattning grundar sig på individens perspektiv, därför är det av vikt 

att förstå att de unga vuxnas upplevelser av vården kan se annorlunda ut jämfört 

med vårdpersonalens perspektiv. Begreppet ung vuxen kan vara svårt att sätta en 

åldersgräns på. Enligt svensk MeSH (u.å.) definiera ung vuxen som en person 

mellan 19 och 24 år. Däremot i denna litteraturstudie har författarna valt att 

definiera en person mellan 18–35 som ung vuxen eftersom författarna anser att 

de unga vuxna fattar större beslut senare i livet. Övergångstiden från ung till 

vuxen har förskjutits och kan eventuellt bero på den ökade individualiseringen 

något som Arnett (2000) bekräftar. 

 

Alla kategorier i hälso- och sjukvården måste ha kunskaper kring den psykiska 

ohälsan och hur bemötandet kan främjas, men också förstå vilka akuta behov som 

finns. Unga vuxnas psykiska hälsa påverkas av hur vuxna bemöter dem. 

Bristfälligt bemötande från hälso- och sjukvården kan innebär att deras förtroende 

skadas och det skapas en misstro som leder till att de undviker att söka hjälp i 

framtiden. Inom sjukvården finns ett stort behov av att belysa detta ämne för att 

kunna förebygga och lindra psykisk ohälsa hos unga personer (Socialstyrelsen, 

2015) Inte minst behövs denna litteraturstudie för att få fördjupad kunskap om 
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vilka upplevelser unga personer med psykisk ohälsa har av mötet med sjukvården. 

Genom den kunskapen så kan vi främja välbefinnandet men även arbeta 

hälsofrämjande och personcentrerat med denna patientgrupp. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur unga personer med psykisk ohälsa 

upplever mötet med vårdpersonalen inom hälso-och sjukvården. 

Metod 

Design 
En litteraturstudie som metod användes som baserades på kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Innebörden av en litteraturstudie är att man använder sig av 

publicerade forskningsresultat där en sammanställning av aktuell forskning för det 

valda området görs (Friberg, 2017a). Syftet med att använda kvalitativa studier är 

för att få en möjlighet till en ökad förståelse av patienternas upplevelse av 

fenomenet (Henricson & Billhult, 2017). 

Sökvägar och urval 
Utifrån syftet definierades nyckelbegrepp och en inledande sökning har 

genomförts i databasen Cinahl Complete som innehåller vetenskapliga 

tidskriftsartiklar med inriktning omvårdnad (Karlsson, 2017). Därefter har en mer 

systematisk sökning även genomförts i databasen PsycINFO samt i PubMed efter 

relevanta vetenskapliga artiklar. PsycINFO inriktar sig på beteendevetenskap och 

psykologi medan PubMed innehåller tidskriftsartiklar med inriktning av det 

biomedicinska området (Karlsson, 2017). Nyckelorden översattes till engelska 

med hjälp av svensk MeSH och sökorden var Young Adult, Patient Attitudes, 

Mental Disorders, Nurse, Qualitative Studies med relevanta synonymer. Sökorden 

söktes i fritext samt ämnesord som bildade olika sökblock med hjälp av booleska 

operatorer (se bilaga 1). Fritextsökning innebär en mindre specifik sökning där 

man söker på en eller flera ord i sökrutan. Däremot innebär ämnesordssökning en 

mer specifik eftersom den beskriver artiklarnas innehåll, blir en tagg på artikelns 
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innehåll (Karlsson, 2017). Med hjälp av booleska operatorer placeras sökorden i 

sökblock med termerna OR och AND (Karlsson, 2017). Andra söktekniker som 

användes var frassökning, trunkering samt begränsningar för att få relevanta 

träffar. Frassökning innebär att man använder citattecken på de ord som ska hållas 

ihop och trunkering användes på de ord som har olika böjningsformer (Karlsson, 

2017). Begränsningar som användes i Cinahl Complete var engelskspråkiga samt 

peer-reviewed och resulterade en träff på 106 artiklar. I PsycINFO användes 

begränsningar som engelskspråkiga och peer-reviewed som resulterade en träff på 

706 artiklar. I PubMed användes engelskspråkiga som begränsning men inte peer-

reviewed eftersom denna funktion inte var tillgänglig i PubMed vilket resulterade 

en träff på 145. Begränsningar görs för att simplifiera urvalet genom att ta bort 

artiklar som inte är relevanta för studien (Östlundh, 2017). Inklusionskriterier för 

denna studie var unga personer mellan 16–35 år med psykisk ohälsa som har varit 

i kontakt med hälso- och sjukvården, kvalitativ design samt etiskt granskade 

artiklar. Efter läsning av titlar och abstract valdes 6 artiklar i Cinahl, 7 artiklar i 

PsycINFO samt 4 artiklar i PubMed ut som ansågs vara relevanta för studiens 

syfte. Vidare granskning gjordes genom att läsa artiklarna i fulltext för att utläsa 

om artiklarna svarade på studiens syfte samt uppfyllde inklusionskriterierna. De 

17 artiklar som valdes ut utifrån sökningarna i Cinahl, PsycINFO samt i PubMed 

för vidare granskning resulterade att 10 artiklar togs bort eftersom artiklarna inte 

uppfyllde inklusionskriterierna för denna studie samt de artiklar som var 

dubbletter. Urval utgick från ändamålsenligt urval eftersom författarna valde ut 

artiklar. Ändamålsenligt urval innebär att de artiklar som väljs ut är inte 

slumpmässiga (Henricson & Billhullt, 2017). Förutom ovanstående sökningar 

gjordes manuella sökningar i PubMed samt i PsycINFO som resulterade i 3 

artiklar hittades. 

Granskning och analys 
De artiklar som inkluderades i litteraturstudien granskades med hjälp av HKR 

granskningsmall. Kvalitetsgranskning med hjälp av HKR granskningsmall för 

kvalitativa artiklar användes för att säkerställa artiklarnas kvalitet (Blomqvist et 

al., 2016). Faställdes och redovisades i artikelöversikt (se bilaga 2). Granskningen 
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utfördes av båda författarna först enskilt för att sedan kunna diskutera och 

jämföra. Resulterades till att 10 artiklar valdes ut för vidare analys.  

Kvalitativ textanalys används som inspirerades av Fribergs (2017b) analysmodell. 

Artiklarna lästes först igenom enskilt i sin helhet av författarna ett antal gånger. 

Därefter valdes text ut gemensamt och fastställdes som svara på studiens syfte. 

Texten organiserades i form av likheter och skillnader från respektive artikel. 

Vidare tolkades och kodades texten som slutligen blev studiens kategorier som 

presenterades i litteraturstudiens resultat. Kvalitativ textanalys innebär att 

innehållet i texterna tolkas, kodas och grupperas i kategorier (Danielson, 2017). 

Induktiv ansats genomfördes. Induktiv ansats innebär att utgå från innehållet i 

texten och inte från en bestämd teori eller modell (Danielson, 2017). 

Analysprocessen (fig 1) beskrivs som att först se helheten för att sedan kunna ta ut 

delar som tillsammans sätts ihop och skapar en ny helhet med resultat få de 

involverade artiklarna (Friberg, 2017 b). 

 
Figur 1: Tillvägagångssätt vid analys inspirerat av Fribergs (2017b) 
analysmodell. 

Etiska överväganden 
Forskningsetiska överväganden är av betydelse och innebär riktlinjer om hur 

forskningsmaterialet ska vidtas samt hur informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och anonymitetsprinciperna bör ta hänsyn till (Petersson, 2017). 

Författarna inkluderade enbart artiklar som hade gjort etiska övervägande. Etisk 

godkända artiklar innebär att forskaren har tagit hänsyn till deltagarnas rättigheter 

och människovärdet vid forskningen (Kjellström, 2017). Förförståelsen skrevs ner 

innan studien påbörjas och oberoende av författarnas förförståelse redovisades 

resultatet objektivt. Förförståelse ger möjlighet till att bedöma om författarna har 

påverkat resultatet genom tidigare kunskap och värderingar om forskningsområdet 
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(Priebe & Landström, 2017). Dessutom inkluderades allt som svara på 

litteraturstudiens syfte. 

Förförståelse 
Vi har en förförståelse om att det är vanligt med psykisk ohälsa i samhället och 

inte minst bland unga personer. En av författarna har erfarenhet av att ha hamnat i 

psykisk ohälsa med panikångest som följd. Att arbeta för mycket och hamna i en 

utmattningsdepression är en orsak till psykisk ohälsa men det finns många fler och 

vissa blir kanske aldrig återställda igen. Vi har båda en uppfattning om att det är 

viktigt med att få rätt hjälp tidigt men att det kanske inte ser så ut i dagens 

samhälle. Det är långa köer för att få hjälp inom psykiatrin och man hänvisas till 

att själv uppskatta sitt mående genom att fylla i enkäten digitalt. Psykisk ohälsa 

tas inte på samma allvar som en fysisk åkomma och när man väl söker hjälp så 

kan det förekomma mycket skam och skuld. 

Resultat 
Resultatet i litteraturstudien utgörs av 10 kvalitativa artiklar där studiernas kontext 

utgår från primärvården, psykiatriska slutenvården samt särskild tjänst inom 

primärvården för unga vuxna med psykisk ohälsa. Totalt ingick 286 unga vuxna 

och 196 av dem var kvinnor och 90 var män med varierande psykiska diagnoser. 

Deltagarnas ålder varierade mellan 16–35. De 10 utvalda artiklarna var från 

Australien (4), Irland (1), Storbritannien (1), USA (1), Norge (1) och Sverige (2) 

mellan 2004–2021. Artiklarna har alla utgått från ett patientperspektiv där de unga 

vuxna beskrev sina upplevelser av mötet med hälso-och sjukvården som genererar 

i både positiva och negativa upplevelser som speglas i fyra huvudkategorier 

bristande tillit, svårigheter som skapar frustration, att inte bli bekräftad samt 

stigmatisering, se figur 2. 
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Figur 2: Resultatets huvudkategori som visar hur unga vuxna med psykisk ohälsa 
upplever mötet med vårdpersonalen inom hälso-och sjukvården. 
 

Bristande tillit 

I de flesta artiklarna framkommer det att unga vuxna upplever hinder i vårdmötet 

för att kunna bygga ett förtroende till vårdpersonalen på grund av bristande tillit 

(Kuwabara et al., 2007; Lindgren et al., 2015; Mccauley et al., 2020; Tatlow-

Golden & McElvaney, 2015; Ådnanes & Steihaug, 2016; Webster & Harrison, 

2008a; Webster & Harrison, 2008b). Ett av de hinder som beskrivs vara den 

underliggande stress och spänning som de unga vuxna kände när de blev pressade 

till att öppna upp sig, trots att de inte var redo (Kuwabara et al., 2007; Mccauley 

et al., 2020; Tatlow-Golden & McElvaney, 2015). De unga vuxna upplevde också 

en granskning och tvång i vårdmöten då det kändes som ett förhör och en 

retraumatisering, när frågor om tidigare trauman ställdes abrupt (Tatlow-Golden 

& McElvaney, 2015). Anledningen var att frågorna ställdes för tidigt innan de 

hade hunnit skapa en känslomässig intimitet med vårdpersonalen, och att bygga 

upp tillit tar tid betonades av de unga vuxna (Tatlow-Golden & McElvaney, 

2015). Att vårdpersonalen var välbekant uppfattades som en trygghet när de kände 

sig i sämre skick (Ådnanes & Steihaug, 2016). 

“…You have to somehow train new people each time, and it is very tiring 

after so many years. And it takes a very long time. I need help there and 

then. Then it doesn’t work with people who don’t know me and stuff, to see 

when I’m in a bad condition.” (Ådnanes & Steihaug, 2016, s. 3). 

Att känna stabilitet och en trygghet var en förutsättning för att de unga vuxna 

skulle kunna bygga ett förtroende för vården och för det krävdes det kontinuitet 
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över tid (Ådnanes & Steihaug, 2016). När detta brast påverkades de unga vuxna 

negativt i deras utveckling mot bättre mående (Kuwabara et al., 2007). 

Upplevelsen av att vårdpersonalen hanterade vårdmöten på rutin gav ett intryck av 

att vården inte brydde sig och de unga vuxna upplevde detta som ett ytterligare 

hinder för att bygga tillit som skapade en känsla av meningslöshet (Tatlow-

Golden & McElvaney, 2015; Ådnanes & Steihaug, 2016). De unga vuxna kände 

sig i vissa fall respektlöst behandlade och avvisade av vårdpersonalen när de tog 

upp problem i barndomen, missbruk, tidigare trauman eller när de inte fick vara 

med vid beslut (Lindgren et al., 2015; Ådnanes & Steihaug, 2016). 

Vårdpersonalens ibland fördömande attityder och bristande förståelse resulterade i 

att de unga vuxna inte kände sig trygga med att öppna upp sig och prata fritt om 

sitt mående (Tatlow-Golden & McElvaney, 2015; Webster & Harrison, 2008a; 

Webster & Harrison, 2008b). Konsekvenserna av denna dåliga kommunikation 

gjorde att de unga vuxna känner sig försummade, osäkra och otrygga, (Lindgren 

et al., 2015) vilket skapade en känsla av att bli svikna av hälsosystemet (Tatlow-

Golden & McElvaney, 2015) samt upplevde av en förlorad strid (Mccauley et al., 

2020). 

Svårigheter som skapar frustration 
I flertal artiklar beskriver de unga vuxna upplevelser av frustration och oro på 

grund av svårigheter i vårdmöten (Kuwabara et al., 2007; Lindgren et al., 2015 

Malmström et al., 2016; Mccauley et al, 2021; Ådnanes & Steihaug, 2016; 

Webster & Harrison, 2008a). Känsla av oro och frustration uppstod när de unga 

vuxna kände att de inte själva kunde navigera i systemet samt att olika 

vårdinstanser inte kommunicerade med varandra (Webster & Harrison, 2008a). 

När de unga vuxna upplevde bristande information (Malmström et al., 2016; 

Ådnanes & Steihaug, 2016) eller kände sig missförstådda så upplevde de en 

känsla av hopplöshet (Malmström et al., 2016). Denna känsla skapade oro och en 

misstro till vården (Kuwabara et al., 2007). Det framkom att ha många olika 

vårdgivare upplevdes som tröttsamt och tidskrävande (Ådnanes & Steihaug, 2016) 

och en känsla av att bli övergivna uppstod (Malmström et al., 2016). I Ådnanes 

och Steihaug (2016) påtalade de unga vuxna som upplever positiva och långvariga 
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relation med sin vårdpersonal vikten av detta för att vara framgångsrik, men de 

unga vuxnas problem var dock mindre komplexa i detta fall. Vidare beskrev 

Mccauley et al, (2020) att upplevelsen av frustration uppstod i samband med att få 

en diagnos, där de unga vuxna ansåg att detta skapade problem i mötet med 

vården eftersom vården misslyckades med att ta itu med bakomliggande 

orsakerna. Det framkom dock att de unga vuxna upplevde olika med att få en 

diagnos, vissa upplevde det positivt för att det underlättade mötet med vården och 

vardagen (Lindgren et al., 2015) medan andra upplevde att blev placerade i ett 

fack där de unga vuxna upplevde att de inte blev lyssnade på (Ådnanes & 

Steihaug, 2016). Känsla av att vårdpersonalen ibland behövde använda 

bedömningsinstrument för att ställa en diagnos upplevdes av de unga vuxna 

förödmjukande och förminskande (Mccauley et al., 2020). 

“ I was given a sheet of paper with ‘can you do this here?’ And they are 

really debilitating questions… Like ‘can you clean yourself and stuff like 

that? When I look back …ye feel so small!... “ (John) (Mccauley et al., 

2020, s. 798). 

Upplevelser av att få kämpa sig igenom vården beskrevs som en känsla av 

hopplöshet och frustration som bidrog till att de unga vuxna förlorade sin 

motivation (Lindgren et al., 2015; Malmström et al., 2016) när inga framsteg 

gjordes (Tatlow-Golden & McElvaney, 2015; Ådnanes & Steihaug, 2016; 

Webster & Harrison, 2008a). Men också när diagnoserna uppfattades som ytliga 

och lättvindigt ställda så uppstod ett missnöje, det unga vuxna upplevde en känsla 

av att var en försökskanin (Malmström et al., 2016; Ådnanes & Steihaug, 2016). 

Upplevde en avsaknad av specialiserad kunskap (Ådnanes & Steihaug, 2016; 

Webster & Harrison, 2008a).  

Att inte bli bekräftad 
I flertal artiklar framkommer det en önskan om att bli bekräftad och förstådd där 

behovet av att få support var framträdande (Lindgren et al., 2015; Malmström et 

al., 2016; Mccauley et al., 2020; Webster & Harrison, 2008a; Tatlow-Golden & 

McElvaney, 2015). De unga vuxna upplevde att inre motivation var viktigt men 
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betonade att behovet av support var av stor betydelse för att göra förändringar 

(Lindgren et al., 2015). 

“There is no good just saying something without the action being followed 

through behind, saying we are going to help you recover but then not 

having the infrastructure in place to help you do that…cus that is false 

promises almost! (Robert)” (Mccauley et al., 2020, s. 798). 

Att uppleva bristande support beskrevs av de unga vuxna som en avsaknad av 

förståelse, där de kände att inte bli lyssnad på samt att vårdpersonalen upplevdes 

som omotiverad (Tatlow-Golden & McElvaney, 2015; Webster & Harrison, 

2008a). Däremot beskrev de ung vuxna att upplevelse av att få support i 

vårdmötet påtalade en tillfredsställelse med att uppfattas som en unik person, där 

inslag av makt inte förekom (Lindgren et al., 2015 & Malmström et al., 2016). De 

unga vuxna kände sig förstådda, tagna på allvar samt rättvist och respektfullt 

behandlad som indikerade ett positiv engagemang från vården sida (Malmström et 

al., 2016; Tatlow-Golden & McElvaney, 2015; Ådnanes. & Steihaug, 2016). Till 

exempel beskrev de unga vuxna upplevelsen av acceptans för sin behandling av 

sitt mående (Kuwabara et al., 2007). De kände en glädje över den behandlande 

terapin och de uppföljningar som skedde (Malmström et al., 2016) och det 

framkom att de kände sig involverad i processen (Ådnanes & Steihaug, 2016). 

Behandlingen upplevdes att det gjordes med försiktighet och effekten övervakas 

av vårdpersonalen. Medicinering var ett led i den breda behandlingen och all 

fokus lades inte där utan inkluderade en uppföljning inom primärvården (McCann 

& Lubman, 2012b). Den respektfulla kommunikationen innebar att de unga vuxna 

upplevde att de blev lyssnad på, sedda och kände en omsorg från vårdpersonalen 

(McCann & Lubman, 2012a). En del unga vuxna lyfter även vikten av att blir 

värdesatt (Tatlow-Golden & McElvaney, 2015) där en stöttande miljö var av 

betydelse (Lindgren et al., 2015). De unga vuxna som upplever att de var nöjda 

med vårdpersonalens attityder beskrev vården som vänligt. Positiv engagemanget 

beskrev som en snabb reaktion på problemen och säkerställandet av kontinuitet i 

mötet av en lugn och uppmärksam vårdpersonal (Malmström et al., 2016; 

McCann & Lubman, 2012b). I Tatlow-Golden och McElvaney (2015) påtalades 
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att vårdpersonalens förhållningssätt möjligjorde en terapeptisk dialog, som 

medförde att de unga vuxna kände sig involverade i sin vård genom att vara 

delaktiga i exempelvis att välja datum och tid för möten som gav en känsla av 

kontroll. 

“It kind of made me feel like I was in some form of control…” (Tatlow-

Golden & McElvaney, 2015, s. 10). 

Stigmatisering 
I en del artiklar framkommer det en känsla av att inte vilja söka hjälp på grund av 

att vården upplevs otillgänglig och stigmatiserande (Kuwabara et al., 2007; 

Lindgren et al., 2015; McCann & Lubman, 2012a; Tatlow-Golden & McElvaney, 

2015; Webster & Harrison, 2008b). De unga vuxna beskrev en svårighet med att 

etablera en första kontakt med vården (Lindgren et al., 2015.) eftersom det var 

svårt att få tider och vården kändes svår att nå överlag (McCann & Lubman, 

2012a; Tatlow-Golden & McElvaney, 2015). Svårigheterna handlar bland annat 

om att väntetiderna var långa och frustrerande vilket innebar att detta kunde 

avskräcka till att söka hjälp (Kuwabara et al., 2007; McCann & Lubman, 2012a). 

Tidigare upplevelser av att bli tvingad vård visade sig var ett ytterligare hinder för 

att söka hjälp (Webster & Harrison, 2008b). Även andra faktorer var av betydelse 

som stigmatiseringen. De unga vuxna beskrev att de kände en självstigmatisering 

med att vara inom hälso-och sjukvården samt har drabbats av psykisk ohälsa som 

orsakade skam och på så sätt påverkade de unga vuxnas öppenhet och hotade 

relationer (Tatlow-Golden & McElvaney, 2015). Vidare beskrev de unga vuxna 

att man skämdes för att berätta eftersom man inte ville uppfattas som galen 

(Tatlow-Golden & McElvaney, 2015). 

“I was ashamed…there`s such a stigma around it. Kids in care, you`re not 

normal” (Tatlow-Golden & McElvaney, 2015, s. 10). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
En metoddiskussion innebär att fastställa hur kvaliteten har säkerställt i 

litteraturstudien genom att diskutera studiens styrkor och svagheter med ett 

kritiskt förhållningssätt (Henricsson, 2017). För att överväga litteraturstudies 

kvalitet bör författaren reflektera över trovärdigheten av resultatet som har 

skapats. Denna metoddiskussion kommer att bedöma litteraturstudiens kvalitet 

utifrån Shenton (2004) trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet. 

 

Shenton (2004) beskriver att tillförlitlighet (credibility) bedöms genom att se om 

resultatet från studien svarar på syftet samt avgör tillförlitlighet av hur 

information har framtagits genom datainsamling, analys och granskning. 

Kvalitativ design anses vara lämplig för denna litteraturstudie eftersom syftet var 

att beskriva unga vuxnas upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården vid 

psykisk ohälsa, där användning av lämplig metod stärker studiens tillförlitlighet. 

Litteraturstudiens tillförlitlighet stärks ytterligare eftersom relevanta databaser 

som Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO, specifikt tre databaser inom 

omvårdnad, har använts. Sökning gjordes i tre olika databaser vilket innebär 

generellt en bredare datainsamling vilket anses stärka tillförlitligheten. Artiklar 

har även kompletteras genom manuella sökning vilket stärker litteraturstudiens 

tillförlitlighet genom att relevant information fångas upp. Däremot kan det anses 

vara en svaghet till varför dessa artiklar inte framkom i sökningarna vilket sänker 

tillförlitlighet. I studien har relevanta sökord, sökblock samt sökstrategier använts 

på ett korrekt sätt som stärker tillförlitligheten. Valet av att behålla sökblocket 

“nurse” är på grund av studiens huvudämne som är omvårdnad vilket är 

sjuksköterskan ansvarsområde. När sökblocket “health service” används gav detta 

inga ytterligare artiklar på patientperspektivet utan enbart en större träff med 

andra olika professioner inom hälso- och sjukvård. Granskning av artiklarna har 

gjort med hjälp av Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa 

artiklar som medför att artiklar med hög kvalitet (Blomqvist et al., 2016) har 
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använts i resultatet vilket stärker litteraturstudiens tillförlitlighet. Tillförlitlighet 

stärks eftersom resultatet svara på studiens syfte samt anser studiens kategorier 

speglarna deltagarnas upplevelser, därmed svara på syftet som studiens 

undersökte. Författarna anser att litteraturstudiens resultat inte har tagit med annat 

av intresse än de unga vuxnas upplevelser av mötet med hälso- och sjukvården 

samt att kategori benämningen stämmer överens med efterföljande text, vilket 

anse styrka tillförlitligheten. Det som anses sänka studiens tillförlitlighet är att 

litteraturstudien inte har begränsat kontext i sitt urval. Litteraturstudien har under 

hela processen lästs och granskat kritiskt under handledningstillfällen, 

grupphandledning samt seminarium av både lärare och medstudenter, vilket anses 

styrka tillförlitligheten.  

 

Vidare beskriver Shenton (2004) att verifierbarhet (dependability) bedöms genom 

hur väl litteraturstudien är beskriven som möjliggöra att studien kan göras om och 

få fram ett liknande resultat, som grundar sig på en väl beskriven litteratursökning 

samt väl beskriven analysprocess. Litteraturstudiens verifierbarhet stärks eftersom 

litteratursökning finns väl beskrivet i text under sökvägar och urval samt bifogas i 

ett sökschema (bilaga 1) som möjliggör en tydlighet där utomstående kan följa 

och göra om sökningen. Analysprocessen finns väl beskrivet under granskning 

och analys i form av text samt illustrerat med en figur för att beskriva 

tillvägagångssätt för analysprocess ytterligare, vilket stärker litteraturstudiens 

verifierbarhet. Författarna har inte tidigare genomfört en litteraturstudie vilket kan 

anse vara en svaghet och därmed påverka litteraturstudiens verifierbarhet.  
 

När det kommer till pålitlighet (confirmability) beskriver Shenton (2004) att 

pålitlighet bedöms genom hur väl författarna har beskrivit sin förförståelse. 

Innebär bland annat om resultatet kommer i från de ingående studierna och inte 

från författarnas fördomar samt om resultatet från dessa studier har hanterats 

rättvist. Litteraturstudiens pålitlighet stärks eftersom båda författarna deltog i 

analysprocessen där författarna analyserades och diskuterade artiklarna 

tillsammans för att medvetet nå objektivt tänkande. Innan litteraturstudien 

påbörjades skrev författarna ner sin förförståelse kring det valda ämnet vilket 
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anses vara en styrka som stärker litteraturstudiens pålitlighet. Trots det liknar 

endast en liten del av resultatet förförståelsen vilket kan sänka pålitligheten. Något 

som förvånade författarna var att de unga vuxna upplevde vårdmötet mer negativt 

än förväntats samt de professionella inte skapade förutsättning för en bättre 

upplevelse för de unga vuxna, vilket kan anse att förförståelsen inte har påverkat i 

alltför hög grad. De ingående artiklarnas resultat har på ett dignitet sätt bearbetas 

vilket kan påvisas genom att artiklarna har fått ungefär lika stort utrymme i 

litteraturstudiens resultatdel vilket stärker pålitligheten. Pålitligheten sänks 

eftersom urvalet i artiklarna var engelskspråkiga som inte är författarnas 

modersmål, vilket kan medföra en risk för felaktig översättning i analysprocessen. 

 

Slutligen beskriver Shenton (2004) att överförbarhet (transferability) bedöms 

genom hur väl beskriven de ingående studiernas kontexten är samt analysens 

abstraktionsnivå. Vidare belyser Shenton (2004) att överförbarheten i en kvalitativ 

studie är begränsad på grunda av att de ofta innefattar en avgränsad kontext vilket 

gör det svårare att överföra. Överförbarhet visar om de resultat som gjorts i 

studien är möjliga att överföra till andra situationer eller andra deltagare 

(referenser). Litteraturstudiens resultat baseras på artiklar som är från Australien 

(4), Irland (1), Storbritannien (1), USA (1), Norge (1) och Sverige (2), där det kan 

anse förekomma olikheter i sjukvårdssystem samt samhällsstruktur som kan 

påverka överförbarheten till svensk kontext. Däremot kan litteraturstudien 

överförbarhet stärkas mot dessa länders med liknande sjukvårdssystem samt 

samhällsstruktur eftersom resultatet baseras på upplevelser. Abstraktionsgraden i 

kategoribenämningarna anses ligga på en balanserad nivå vilket stärker 

överförbarheten. Litteraturstudiens kategorier beskriver upplevelser som kan 

påträffas i flera kontexter. Behovet av att bli förstådd kan överföras till flertal 

personer som är inom vård och omsorg och inte specifikt enbart till personer som 

lider av psykisk ohälsa. Litteraturstudiens överförbarhet stärks eftersom 

författarna anser att det finns en styrka i att författarna har analyserat upplevelser 

från många unga vuxna, som ger en bredd i det material som samlat in. En 

ytterligare styrka är att författarna inte har begränsat kön på de unga vuxna som 

bidragit med sina upplevelser. Dock kan inte resultat spegla upplevelser av mötet 
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med hälso- och sjukvården hos unga vuxna generellt utan talar mer för det 

kvinnliga könet eftersom studien innefattar dubbelt så många kvinnor, vilket 

sänker överförbarheten till det manliga könet. Inledningsvis sattes ålderskriterier 

mellan 18–29 hos de unga vuxna som skulle inkluderas i litteraturstudien. 

Myndigheter, organisationer och forskare använder sig dock av olika åldersspann. 

På grund av bristande forskning inom det valda området medförde att författarna 

ändrade ålderskriterier till 16–35 år, trots att man enligt svensk lag är myndig först 

vid 18 års ålder. Därav inkluderades 2 artiklar från särskild tjänst inom 

primärvården som hade ett åldersspann på 16–22 som visade på betydelsen av att 

ha en kontakt mellan skolan och primärvården för de unga vuxnas positiva 

upplevelser av vården. Detta kan påverka resultat i litteraturstudien genom att det 

inte kan överföras till en snäv kontext. Litteraturstudien resultat återförs till 

primärvården samt psykiatrisk slutenvården och kan därmed tillämpas i dessa 

vårdkontexter och troligtvis kan överföras till andra åldersgrupper inom liknande 

vårdkontext. 

Resultatdiskussion 
I denna litteraturstudie var syftet att beskriva hur unga personer med psykisk 

ohälsa upplever mötet med vårdpersonalen inom hälso-och sjukvården. Resultatet 

beskriver de unga vuxnas upplevelser av att möta vården som resulterades i fyra 

övergripande huvudkategorier som bristande tillit, svårigheter som skapar 

frustration, att inte bli bekräftad samt stigmatisering. Huvudfynden i 

litteraturstudiens resultat var att det fanns många stigman i mötet för de unga 

vuxna med psykisk ohälsa. Samtalet var viktigt för att skapa tillit som gynnar den 

fortsatta återhämtningen. Behovet av ett stödjande vårdsystem som främjar 

kontinuitet i samtalet och motiverar de unga vuxna att göra förändringar för ett 

bättre mående. Resultatdiskussionen kommer vidare att diskuteras utifrån tre 

centrala fynd från resultatet och knyta an till SígrídursHalldórs dóttírs 

omvårdnadsteori “Caring and uncaring encounters”. Den valda 

omvårdnadsteorien presenterar två generella metaforer där “bryggan” 

symboliserar en öppenhet i mötet mellan vårdpersonalen och patienten som 

innebär att mottagaren av vård upplever mötet som omsorgsfullt. Däremot i den 
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andra metaforen som är “väggen” symboliserar ett hinder i mötet som leder till att 

parterna inte kan nå fram till varandra, där mottagaren av vård kan uppleva mötet 

som nonchalant (Halldórsdóttir, 1996). Fynden som resultatdiskussionen kommer 

att presenteras är att bli traumatiserad på nytt på grund av bristande tillit som 

framkom ur huvudkategorin bristande tillit, bristande delaktighet kan leda till 

känsla av hopplöshet som framkom ur huvudkategorin svårigheter som skapar 

frustration samt en känsla av stigmatisering som skapades av den otillgängliga 

vården som framkom ur huvudkategorin stigmatisering. 

 

 
Figur 3: (Inspirerad av) Halldórsdóttírs omvårdnadsteori “Caring” och 
“uncaring”. Fritt översatt efter Wiman och Wikblad, 2004. 
 
Halldórsdóttir (1996) beskriver hälsa som ett föränderligt tillstånd av 

välbefinnande, vilket kan främjas eller försämras genom i detta fall 

vårdpersonalens handlande. Således kan hälsa och välbefinnande främjas eller 

försämras genom möten. Vårdpersonalen kan alltså i sig själv vara en viktig 

tillgång till patientens upplevelse av hälsa och välbefinnande. I litteraturstudien 

visade det sig att bland annat vårdpersonalens engagemang och medkänsla 

efterfrågas. 

 

De unga vuxna upplever en traumatisering i stressfulla vårdmöten, när de inte 

känner sig redo att öppna upp sig på grund av brist på tillit till vårdpersonalen. 

Tillit är något som tar tid att bygga och är viktigt för att kunna skapa relationer 

som bygger på förtroende. I majoriteten av studierna som ingick litteraturstudien 
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påtalades att en bristande tillit uppstod när vårdpersonalen inte var närvarande i 

samtal som dessutom saknade kontinuitet. De unga vuxna beskriver att det är 

jobbigt att ständigt få träffa ny personal som förde samtal på rutin. De efterfrågade 

en närvaro och respekt genom att mötas av vårdpersonal som var motiverad. När 

de kände sig respektlöst behandlad av vårdpersonal som de uppfattade som 

främlingar, medförde detta en förlorad tillit samt en svårighet att öppna upp sig 

känslomässigt i vårdmötet. När vårdpersonalen lyssnar och upplevs som 

engagerad resulterade det i en positiv känsla som skapade en grund för en bra 

relation. Vikten av en god relation och tillit i samtalet betonades även inom andra 

åldersgrupper. I likhet med delar av litteraturstudiens resultat beskriver Erdal 

(2019) hur en god relation mellan patient och vårdpersonal gjorde att patienterna 

blev tryggare. Detta medförde att det blev lättare för deltagarna i studien att öppna 

upp sig känslomässigt, vilket verkade för ett gott tillfrisknande. I McCabe (2003) 

studie uppgav deltagarna liknande resultat av när det upplevde relationen med 

vårdpersonalen som öppen och ärlig, så kände de sig trygga och tillitsfulla med att 

öppna upp sig känslomässigt i mötet. Halldórsdóttir (1996) beskriver i sin teori att 

betydelsen av att vårdpersonalen är fullt närvarande i dialogen med patienten för 

att kunna skapa bryggan som skapar öppenhet i vårdrelationen. Hörberg et al. 

(2004) betonade att tryggheten i relationen mellan sjuksköterska och patient 

bygger på känslor av tillit och genuinitet i relationen till vårdpersonalen. 

 

Vårdpersonalen ska främja och respektera de unga vuxnas värderingar och åsikter 

som i sin tur leder till att de unga vuxna känner tillit och kan samtala öppet med 

vårdpersonalen, detta understryks i lagtext. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, 2017) ska vård ges med respekt för människors lika värden samt för den 

enskilda människans värdighet. Närhetsetiken lyfter i relation till vårdandet 

betydelsen av att kunna möta patienten som person. Utgångspunkten bygger på att 

människan är ömsesidigt beroende av varandra och att det finns en viss sårbarhet 

(Sandman & Kjellström, 2018). Det beskrivs att mötet bör eftersträvas enligt 

Martin Bubers teori där man frångår ”jag-det” relationen och strävar i stället efter 

att uppnå ”jag-du” relationen. Det finns två olika sätt att förhålla oss till andra 

människor. När vi möter andra människor med närvaro oavsett vad vi själva får 
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tillbaka skapas ”jag-du” relationen som betonar att det krävs närvaro, öppenhet 

samt även medvetenhet. Gott vårdande och ett etiskt bemötande kräver enligt 

närhetsetiken en förmåga att etablera ”jag-du” relation. Däremot ”jag-det” relation 

innebär att vi förhåller oss till den andre i mötet mer distanserade och sakligt där 

personen kan ses mer objekt samt i vården som ett sjukdomsfall. Detta hindrar 

båda partnerna och möjligheten till att möten ska ske på ett djupare plan försvåras 

(Sandman & Kjellström, 2018). Fynden i litteraturstudie styrker detta etiska 

förhållningssätt genom att understryka vikten av närvaro i möte. När de unga 

vuxna var trygga med att dela med sig om sina problem fick vårdpersonalen en 

djupare förståelse för deras situation. Det belystes i litteraturstudien att de unga 

vuxna som upplever positiva och långvariga relation med sin vårdpersonal 

påtalade vikten av detta vara framgångsrik i samband med återhämtning, vilket 

bekräftas i Laugharne et al. (2012) studie att vikten av kontinuitet i vården var 

framträdande för att kunna bygga förtroende och tillit, därav uppskattade 

deltagarna i studien långvariga relationer. När de unga vuxna upplevde stressfria 

vårdmöten och en tillit till vårdpersonalen uppstod inte känslan av att bli 

traumatiserad på nytt. 

 

De unga vuxna upplever en hopplöshet i mötet med vårdpersonalen när de tvingas 

att kämpa mot ett vårdsystem som inte främjar delaktighet utan leder till en ökad 

sårbarhet. I litteraturstudien känner de unga vuxna en hopplöshet när de blev 

avvisade i mötet, där samtalen upplevs som styrda och besluten inte kändes 

involverande. Känslan av hopplöshet visade sig när de inte kände sig delaktiga i 

sin vård och det ledde i sin tur till en minskad motivation. I litteraturstudien 

framkom ett centralt problem där de unga vuxna upplevde att de få kämpa för att 

få tillgång till vård. De fick kämpa för att få tider, få en diagnos eller behandling. 

Uppfattningen att diagnoserna var lättvindigt satta medförde ett missnöje och 

känslan av hopplöshet som i sin tur resulterade i en sämre återhämtningsprocess. 

Upplevelsen i mötet med vårdpersonalen var att de inte känner sig delaktiga i sin 

vård och därav mer sårbara. Det kunde även röra sig om bristande information 

gällande behandling som skapade en misstro och missnöje när de inte kände 

kontroll och de unga vuxnas självbestämmande glömdes bort. I Dahlöf (2013) 
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studie framkom det att söka hjälp för psykiska problem var krävande och skapade 

frustration där patienterna beskriver en ökad sårbarhet när de söker hjälp. 

Sårbarheten handlade om att behöva erkänna för sig själv att det fanns ett problem 

men också en osäkerhet och förväntan att behöva kämpa mot systemet för att få 

hjälp (Dahlöf, 2013). Men i studien av Tveiten (2011) kände deltagarna att vården 

representerade möjligheter och förutsättningar för delaktighet. Detta skapar större 

förutsättningar för ett tillfrisknande när personerna upplevde “empowerment”. 

Halldórsdóttír (1996) beskriver i sin teori hur individens självbestämmande och 

betydelsen av att personen känner en form av kontroll i sin situation kan stärkas i 

mötet mellan vårdpersonalen och personen. Vilket resulterar till ökat 

välbefinnande och främjad hälsa. De av de unga vuxna som upplever en acceptans 

för vård i litteraturstudien kände sig involverade i processen och därmed ett 

förtroende för vårdpersonalen. Enligt patientlagen (PL, 2014) påtalas vikten av att 

de ska inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens 

ställning samt främja patientens delaktighet självbestämmande och integritet. En 

avgörande faktor för att vara delaktig i sin vård var att de unga vuxna har 

möjlighet till självbestämmande och därmed upplevde de inte en känsla av 

hopplöshet. 

 

När de unga vuxna drabbas av psykisk ohälsa tvingas de att möta en otillgänglig 

vård som uppfattas stigmatiserande. Resultat som framkom ur litteraturstudien var 

att den otillgängliga vården innebar bland annat att det var svårt att etablera en 

första kontakt genom långa väntetider men också en bristande support som 

upplevdes avskräckande. Denna bristande support handlade om en avsaknad av en 

förståelse av de unga vuxnas situation. Denna brist förstärkte känslan av 

stigmatiseringen och de unga vuxna blev distanserade och detta påverkade deras 

öppenhet mot vårdpersonalen. Halldórsdóttír (1996) menar i sin teori att 

vårdpersonalens brist på engagemang och distansering från personen kan leda till 

att relationen blockeras av den symboliska väggen. Detta kan medföra en ökad 

risk för att individen inte känner support. Det betonades i litteraturstudien att 

genom känslan av att bli förstådd, tagen på allvar och respektfullt bemötande kan 

var en bidragande faktor för upplevelsen av support. Enligt Halldórsdóttír (1996) 
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upplevs ett genuint engagemang från vårdpersonalen som en förutsättning för 

detta. I Stenhouse (2011) studie påtalade deltagarna att de sjuksköterskor som inte 

kom fram och samtalade med deltagarna uppfattades som ointresserade och visade 

en bristande omsorg. Denna upplevelse skapade en känsla av alienation. Däremot 

understryks det i studien att när sjuksköterskan lyssnade på deltagarna samt deltog 

i sociala samtal att deltagarna under dessa interaktioner kände sig stöttande och 

omhändertagna. Liknande resultat lyft även i McCabe studie (2003). De av de 

unga vuxna som upplevde support i vårdmötet påtalade också en tillfredsställelse 

med att uppfattas som en hel person, där inslag av makt inte förekom. Svårigheten 

när makt förekommer beskrivs i Laugharne et al. (2012) studie som visade att 

deltagarna upplevde ett behov av en dynamisk maktbalans. Maktbalansen innebar 

att de var beroende av sjukvårdens expertis i början av sin sjukdom men 

förväntade sig att makten skulle förflyttas till dem själva när de fick mer kunskap 

om sitt tillstånd. När detta inte skedde så blev det en ojämn maktfördelning som 

skapade oro och en försämrat mående. 

 

Vidare beskriver litteraturstudien att stigmatiseringen även handlade om att de 

unga vuxna upplevde en självstigmatisering som genom skam och skuld 

resulterade i svårigheter att söka vård. Självstigmatisering kunde även påverka 

deras öppenhet mot vården som gjorde att vårdmötet påverkas negativt. 

Stigmatisering av psykisk ohälsa är ett samhällsproblem, en norm i samhället 

skapar en skillnad i vårdens kvalitet. I Björkman et al. (2008) framkom det att det 

fanns förutfattade meningar om psykisk ohälsa bland vårdpersonalen, vilket 

bekräftas i Enarsson et al. (2007) studie att förutfattade meningar inom vården kan 

vara problematiserande som resulterar i att påverka vårdpersonalens bemötande 

omedvetet. Liknande resultat påträffas i Natan et al. (2015) studie som på 

understryker att stigmatiseringen dock var vanligare hos sjuksköterskor utan 

psykiatrisk erfarenhet. När de unga vuxna upplevde en tillgänglig vård med 

fullständig support uppstod inte känslan av stigmatisering i likvärdig utsträckning. 

 

Avslutningsvis beskriver majoriteten av de unga vuxna i litteraturstudiens resultat 

en negativ upplevelse av mötet med hälso-och sjukvården vid psykisk ohälsa. 
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Detta motsägs i två studier som sticker ut när det gäller positiva upplevelser från 

litteraturstudien resultat. Detta var studier från en särskild tjänst inom 

primärvården för unga vuxna med psykisk ohälsa, där man hade skapat en naturlig 

brygga från skolan till primärvård. 

Slutsats 
Mötet med unga vuxna med psykisk ohälsa bör präglas av kontinuitet i vårdmötet 

då det ger optimala förutsättningar för att förtroende skapas. Det är dessutom en 

stor fördel om förtroendet får skapas över tid. Det är även av vikt att vårdpersonal 

är medvetna om hur deras bemötande kan göra stora skillnader för att bygga upp 

en relation grundad på tillit. Det var förvånande att det dåliga bemötandet från 

vårdpersonalen var ett så framträdande tema, där man sannolikt kan misstänka att 

det fattas kunskap inom området. Dessutom fanns en otillgänglighet i den 

psykiska vården som får konsekvenser för de ungas vuxnas möjlighet till 

återhämtning, genom att det är svårt att få tider till samtal. Den psykiska vården 

föreslås bli mer tillgänglig så de unga vuxna kan få hjälp när de behöver och ett 

mer lättmanövrerat vårdsystem för en vårdgrupp som behöver mycket support. 

Dessa upplevelser som framkom av de unga vuxna i litteraturstudien skulle kunna 

användas i utbildningssyfte för färdigutbildade sjuksköterskor men författarna 

anser även att erfarna sjuksköterskor som möter patienter med psykisk ohälsa är 

behov av denna kunskap. Ur samhällsperspektiv leder detta till att vi genom en 

större förståelse kan hjälpa de unga vuxna i ett tidigt stadie som gör att vi kan 

identifiera ohälsan och förhindra att den utvecklas och blir till större problem.  

I denna litteraturstudie har unga vuxnas perspektiv inom akutvården saknats. 

Ytterligare forskning kan anses behövas göras inom mer specifika kontext för att 

eventuellt upptäcka skillnad i vårdpersonalens bemötande, då den aktuella 

litteraturstudien inriktade sig på hälso- och sjukvården i sin helhet. Ett framtida 

forskningsområde skulle då kunna vara att undersöka skillnader i bemötande 

bland sjukvårdspersonal. 
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Bilaga 1. Sökschema 
 

Databas: Cinahl 
Datum: 6/4-2022 

Syfte: Syftet var att beskriva hur unga personer med psykisk ohälsa upplever mötet med vårdpersonalen 
inom hälso- och sjukvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Unga personer Young Adult[MH] OR 
“Young people*” [fritext] OR 
“Young adult*” [fritext] OR 
“Young Adulthood” [fritext] 

318,864  

2 - Upplevelse Patient Attitudes [MH] OR 
attitude* [fritext] OR 
experience* [fritext] OR 
Perception* [fritext] OR 
“User experiences” [fritext] OR 
“Patient views” [fritext]  

897,550  

3 - Psykisk ohälsa Mental Disorders [MH] OR 
“mental disorders” [fritext] OR 
“mental illness*” [fritext] OR 
“Mental health issues” [fritext] 
“Mental Health problems” [fritext] OR 
depression [fritext] 

274,532  

4 - Sjuksköterskan Nurses [MH] OR 
Nurse* [fritext] OR 
“Registered Nurse*” [fritext] OR 
“Nurse-Patient relations” [fritext] OR 
“psychiatric care*” [fritext] OR 
Encounter [fritext]  

596,408  

5 - Kvalitativ studie Qualitative Studies [MH] OR 
“Qualitative stud*” [fritext] OR 
“Qualitative research” [fritext] OR 
interview* 

410,231  

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 108  

Begränsningar Engelskspråkig; Peer-reviewed 106 3* 

* 1 dubbelt togs bort 
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Databas: PsycINFO 
Datum: 6/4 - 2022 

Syfte: Syftet var att beskriva hur unga personer med psykisk ohälsa upplever mötet med vårdpersonalen 
inom hälso- och sjukvården. 
 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Unga personer Emerging Adulthood [Thesaurus] OR 
“Emerging Adulthood [Abstract] OR 
“Young adult*” [Abstract] OR 
“Young people*” [Abstract] OR 
“Young Adulthood” [Abstract]  

696,658  

2 - Upplevelse Client Attitudes [Thesaurus] OR 
attitude* [Abstract] OR 
experience* [Abstract] OR 
Perception* [Abstract] OR 
“User experiences” [Abstract] OR 
Patient views” [Abstract] 

1,636,691  

3 - Psykisk ohälsa Mental Disorders [Thesaurus] OR 
“Mental Disorders” [Abstract] OR 
“mental illness*” [Abstract] OR 
“Mental health issues” [Abstract] OR 
“Mental Health problems” [Abstract] OR 
depression [Abstract] 

544,619  

4 - Sjuksköterskan Nurses [Thesaurus] OR 
Nurse* [Abstract] OR 
“Registered Nurse*” [Abstract] OR 
“Nurse-Patient relations” [Abstract] OR 
“psychiatric care*” [Abstract] OR 
Encounter [Abstract] 

133,825  

5 - Kvalitativ studie Qualitative Methods [Thesaurus] OR 
“Qualitative Methods” [Abstract] OR 
“Qualitative stud*” [Abstract] OR 
“Qualitative research” [Abstract] OR  
interview* [Abstract] OR 

679,217  

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 735  

Begränsningar Engelskspråkig; Peer-reviewed 706 3 

Manuell sökning  “A bit more understanding: Young adults' views of 
mental health services in care in Ireland. Children and 
Youth Services” 

1 1 
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Databas: PubMed 
Datum: 6/4 - 2022 

Syfte: Syftet var att beskriva hur unga personer med psykisk ohälsa upplever mötet med vårdpersonalen 
inom hälso- och sjukvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Unga personer Young Adult [MeSH] OR 
Young people [Title/Abstract] OR 
young adults [Title/Abstract] OR 
Young Adulthood [Title/Abstract] 

1,060,924  

2 - Upplevelse Attitude [MeSH] OR 
attitude [Title/Abstract] OR 
experiences [Title/Abstract] OR 
Perception [Title/Abstract] OR 
User experiences [Title/Abstract] OR 
Patient views [Title/Abstract] 

1,020,028  

3 - Psykisk ohälsa Mental Disorders [MeSH] OR 
Mental Disorders [Title/Abstract] OR 
mental illness [Title/Abstract] OR 
Mental health issues [Title/Abstract] OR 
Mental Health problems [Title/Abstract] OR 
depression [Title/Abstract] 

1,620,042  

4 - Sjuksköterskan Nurses [MeSH] OR 
Nurses [Title/Abstract] OR 
Registered Nurse [Title/Abstract] OR 
Nurse-Patient relations [Title/Abstract] OR 
psychiatric care [Title/Abstract] OR 
Encounter [Title/Abstract]  

300,575  

5 - Kvalitativ studie Qualitative Research  [MeSH] OR 
Qualitative Research [Title/Abstract] OR 
Qualitative Studies [Title/Abstract] OR 
interview [Title/Abstract] 

236,395  

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 149  

Begränsningar Engelskspråkig 145 1* 

Manuell sökning  "You Never Know What Happens Next" - Young 
Adult Service Users' Experience with Mental Health 
Care and Treatment through One Year” 

1 1 

Manuell sökning “A qualitative exploration of depression in emerging 
adulthood: disorder, development, and social context” 

1 1 

* 2 stycken dubbletter togs bort 
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Bilaga 2. Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Lindgren, E et al. 
 
Swedish young 
adults’ 
experiences of 
psychiatric care 
during transition 
to adulthood 
 
Sverige, 2015 

Syftet med 
studien var att 
utforska unga 
vuxnas 
upplevelser av 
psykiatrisk vård 
under övergången 
till vuxen ålder. 

Ändamålsenligt urval 
11 deltagare (7 kvinnor, 4 män)  
Åldersintervall mellan 19–26 år 
(medelålder 21). 
Inklusionskriterier: ålder mellan 
19–26 samt erfarenheter av vård 
vid både CAP (child and adolescent 
psychiaty) och GenP (general 
psychiatry). 
Kontext: Primärvård och 
psykiatrisk klinik-unga vuxna med 
en psykisk diagnos.  
 
Semi-strukturerade intervjuer. 

Intervjuer hölls hemma hos deltagarna, 
på universitetet, på en psykiatriavdelning 
eller i patientförening. 
Intervjulängd: 25–133 min. 
Datainsamling från maj till december 
2013.  
Intervjufrågor finns beskrivet. 
Intervjuerna transkriberades och 
analyserades ordagrant. 
Analysmetod - Grounded Theory.  
 
Etiskt övervägande samt godkännande. 
Förförståelse redovisas inte. 

Resultatet visade svårigheter 
att etablera en första 
kontakt, känsla av 
hopplöshet och förlorad 
motivation. Dålig planering 
vid överflyttning mellan 
instanser gjorde att de 
känner sig försummad och 
osäker. Var behov av en 
regelbundenhet och struktur. 
Kände sig respektlöst 
behandlade när de inte fick 
vara med vid beslut.  
Citat finns beskrivet.  

Tillförlitlighet: Stärks eftersom 
resultatet svara på syftet, citat finns 
beskrivet. Verifierbarhet: Stärks 
eftersom beskrivning av intervjuerna 
och intervjufrågorna redovisas samt 
relevant analysmetod.  
Pålitlighet: Sänkts eftersom 
förförståelse inte beskrivs. 
Överförbarhet: Stärks med väl 
beskrivet urval och kontext. Resultatet 
kan troligtvis överföras till liknande 
sammanhang. 

Malmström, E et 
al. 
 
Young patients’ 
views about 
provided 
psychiatric care 
 
Sverige, 2016 
 

Syftet med studie 
var att undersöka 
synen på 
tillhandahållen 
psykiatrisk vård 
hos en grupp 
unga vuxna 
psykiatriska 
patienter ur ett 
personcentrerat 
synsätt. 
 

Ändamålsenligt urval 
127 deltagare ingick i studien (97 
kvinnor) Åldersintervall mellan 19–
29 år (medelålder 23). 
Inklusionskriterier: patienter med 
diagnosen BPD, BP, ADHD eller 
någon kombination av de tre. 
Exklusionskriterier: individer med 
svåra psykotiska eller maniska 
symtom under intervjutillfället. 
 
Kontext: Allmän psykiatri på 
universitetssjukhuset i Uppsala. 
 
Strukturerade intervjuer med öppna 
frågor.  

Intervjuerna hölls av fyra läkare inom 
psykiatrin var av två var praktikanter. 
Datainsamling maj 2005 - oktober 2010. 
Några av deltagarna hade löpande 
kontakt med psykiatrin, medan andra 
hade avslutat sin kontakt vid 
intervjutillfället.  
Användes en intervjuguide med öppna 
frågor. Intervjufrågor finns beskrivet.  
 
Analyserades med hjälp av kvalitativ 
metodik. Två av forskarna genomförde 
analysen.  
Etiskt övervägande samt etiskt 
godkännande.  
Förförståelse redovisades inte. 

Resultatet visade att de unga 
vuxna kände ett missnöje 
med behandlingen, att känna 
sig övergiven när de 
upplevde svårigheter med att 
få diagnostiska 
bedömningar. 
Upplevde diagnoserna som 
ytliga och slarviga, osäkra 
på diagnosernas äkthet.  
Upplever otillräcklig 
information, brist på 
professionell attityd. 
  
Citat finns beskrivet. 

Tillförlitlighet: Stärks genom att 
resultatet svarar på syftet och det finns 
citat. Sänks för att längden på 
intervjuer inte uppgavs. 
Verifierbarhet: Sänks genom att 
forskarna skrev ner svaren för hand i 
stället för att spela in och transkribera 
senare. Stärks på grund av att metoden 
beskrivs tydligt. 
Pålitlighet: Sänks då ingen 
förförståelse beskrivs men stärks 
eftersom två forskare genomförde 
analys.  
Överförbarhet: Väl beskrivet urval och 
kontext, så resultatet kan troligtvis 
överföras till liknande sammanhang. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Mccauley, C et 
al. 
 
“Surviving out of 
the Ashes” – An 
exploration of 
young adult 
service users’ 
perspectives of 
mental health 
recovery. 
 
Storbritannien, 
2020 

Syftet med studie 
var att utforska 
unga vuxnas 
perspektiv på 
återhämtning av 
psykisk ohälsa i 
Nordirland. 

Ändamålsenligt urval 
25 deltagare tillfrågades (14 män) 
Åldersintervall mellan 18–35 år 
(Medelålder 28). Inga bortfall 
Inklusionskriterier; unga vuxna 
som lever med psykisk ohälsa, 
ålder mellan 18–35, använt 
organisationen i 6 månader eller 
längre samt lämnat informerat 
samtycke. 
Exklusionskriterier: Ny 
diagnostiserad och i akut sjuka 
uteslöts. 
Ingen specifik kontext finns 
beskriven. 
Semistrukturerade individuella 
kvalitativa intervjuer. 

Rekryterades genom 
frivilligorganisationer i en region i 
Storbritannien. Intervjuer genomfördes 
mellan maj och september 2014 i 
organisationernas lokaler. 
Intervjulängd: 50–75 min. 
Transkriberades direkt efter intervjuerna 
samt datamättnad uppstod efter 25 
interjuver. 
Gadamerian-baserad hermeneutisk 
metod, en process av fyra sekventiella 
steg, användes för analys, förde en 
reflexiv dagbok under hela 
forskningsprocessen. 
Etiskt övervägande samt etiskt 
godkännande.  
Förförståelse tagit i beaktning. 

Resultatet visade en 
upplevelse av en förlorad 
strid direkt när de unga 
vuxna upplevde 
kommunikationsproblem 
och inte kunde uttrycka sina 
känslor. Mötet med 
vårdpersonalen genomsyras 
av underliggande spänning 
och stress samt att 
bedömningsinstrument var 
upprörande och 
förödmjukande.  
Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks genom att 
resultatet svara på syftet, längden på 
intervjuerna samt citat som visar en 
djupare spegling av deltagarnas 
upplevelser. Verifierbarhet: Stärks 
genom att intervjuerna och 
analysmetod är tydligt beskrivna samt 
relevant analysmetod används. 
Pålitlighet: Stärks då forskarens 
förförståelse har tagits i beaktande 
samt användning av ett bredare 
forskningsteam.  
Överförbarhet: Resultatet kan 
troligtvis överföras till liknande 
sammanhang. 

McCann, T., & 
Lubman, D 

Young people 
with depression 
and their 
satisfaction with 
the quality of 
care they receive 
from a primary 
care youth mental 
health service: a 
qualitative study 
 
Australia, 2012 
 

Syftet var att 
undersöka hur 
nöjda unga med 
depression är med 
kvaliteten på den 
vård de får av 
läkare på en 
primärvårds tjänst 
för unga med 
psykiska problem. 

Ändamålsenligt urval 
26 ungdomar (16 kvinnor) från 16 
till 22 år deltog i studien 
(medelålder 18).  
Inklusionskriterier: primär diagnos 
av depression samt i ålder 16–25. 
Exklusionskriterier: anamnes av 
psykos, för närvarande uttryck 
suicidplaner samt oförmåga att 
kommunicera på engelska. 
Kontext: Primärvårds tjänst för 
ungdomar med mental hälsa, 
belägen i Melbourne. 
Semistrukturerade intervjuer. 

De unga rekryterades genom läkare vid 
en primärvårds tjänst för ungdomar med 
mental hälsa, läkare gav dem kort 
skriftlig och muntlig information om 
studien. Kontaktuppgifter 
vidarebefordras, med tillstånd, till 
forskarna. De följdes sedan upp av 
forskarna som gav en mer detaljerad 
förklaring och svarade på frågor om 
studien, innan de fick medgivande.  
Intervjuerna varade mellan 30–60 min 
och spelades in 
Tolkande fenomenologisk analys 
användes för att analysera data. 
Etiskt övervägande och godkännande 
Förförståelse redovisas inte 

Resultatet visade 
ungdomsvänliga läkare som 
uppfattas som tillgängliga, 
stödjande, förstående och 
icke dömande.  
 
I slutändan bör vården 
underlätta återhämtning från 
depression och detta stärker 
tillfredsställelsen med 
sjuksköterskor inom 
mentalvården och andra 
läkare.  
 
Citat finns beskrivet 

Tillförlitlighet: stärks då resultatet 
svarar på studiens syfte och 
genomfördes med tillförlitlig 
datainsamling. Kan sänkas då 
intervjuerna var kort. 
Verifierbarhet: Stärks genom att 
intervjuerna och analysmetod är tydligt 
beskrivna samt relevant analysmetod 
används. 
Pålitlighet: Sänks då ingen 
förförståelse redovisas. 
Överförbarhet: stärks då kontexten är 
väl beskriver och kan troligtvis 
överföras till liknande sammanhang. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

McCann, T., & 
Lubman, D 
 
Young people 
with depression 
and their 
experience 
accessing an 
enhanced 
primary care 
service for youth 
with emerging 
mental health 
problems: a 
qualitative study 
 
Australia, 2012 

Syfte med studien 
var att undersöka 
upplevelsen av 
unga människor 
med depression 
får tillgång till en 
ny förbättrad 
primärvård för 
ungdomar med 
tonvikt på att 
förstå hur de får 
tillgång till vård 
och de hinder de 
möter i processen.  
 
 

Ändamålsenligt urval 
26 unga personer (16 kvinnor, 10 
män) Åldersintervall mellan 16–22 
år (Medelålder 18). 
 
Inklusionskriterier: primär diagnos 
av depression samt ålder 16–25 år. 
Exklusionskriterier: anamnes av 
psykos, närvarande uttryckte 
suicidplaner samt oförmögen att 
kommunicera på engelska.  
 
Kontext: primärvården  
Semistrukturerade intervjuer. 

Rekryteras genom remiss från kliniker, 
från ett enda headspace service i 
nordvästra Melbourne, Australien.  
Intervjuer genomfördes mellan mars och 
september 2009. 
Intervjulängd: 30–60 min. 
Tolkande fenomenologisk analys 
användes för att analysera data. 
En av författarna och 
en oberoende av en annan forskare 
genomförde analys. 
 
Etiskt övervägande samt etiskt 
godkännande.  
Förförståelse redovisas inte 
 

Resultatet visade de unga 
upplevde en frustrerande 
väntan och menar att detta 
kan ha avskräckt vissa 
från att hålla ut. 
Framkommer även 
upplevelsen om att det fanns 
problem med att få tillgång 
till tider på primärvården 
och de subvutinerade 
sjukvårdtjänsterna räckte 
kanske inte om man 
behövde mer konsultation 
och det avskräckte de unga 
till fortsatt behandling.  
Citat finns beskrivet 

Tillförlitlighet: stärks då resultatet 
svarar på syftet och citat finns 
beskrivet. Verifierbarhet: Stärks 
eftersom väl beskrivning av 
intervjuerna samt relevanta 
analysmetod används. Pålitlighet: 
Sänks eftersom förförståelsen inte 
redovisas men stärks eftersom mer än 
en person deltog i analysen. 
Överförbarhet: stärks eftersom 
kontexten är väl beskriver och kan 
troligtvis överföras till liknande 
sammanhang. 

Sachiko, A et al. 
 
A Qualitative 
Exploration of 
Depression in 
Emerging 
Adulthood: 
Disorder, 
Development, 
and Social 
Context 
 
United states of 
America, 2007 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
unga vuxna 
upplevde 
sökandet av 
behandling och 
deras utveckling 
samt sociala 
sammanhanget 
för deras 
sjukdom. 

Ändamålsenligt urval. 
15 deltagare (10 kvinnor, 5 män). 
Åldersintervall mellan 18–25 år 
(medelålder 23). 
Inklusionskriterier: närvarande 
upplevde antingen större eller 
mindre depression samt 
åldersspann mellan 18–25. 
Exklusionskriterier: individer med 
suicidtankar eller svår depression 
på grund av oro för att 
intervjuprocessen skulle kunna ha 
en negativ effekt på deras sjukdom. 
 
Djupgående intervjuer genomfördes 

Rekryterade deltagare från en storstad i 
mellanvästern i USA, genom användning 
av annonser i tidningar, internet och på 
universitetsområden. 
Pilotintervju genomfördes med två 
deltagare. Intervjulängd: ca 75 min. 
Intervjuer spelades in, transkriberades 
ordagrant. Flera personer var 
involverade i genomförandet av analys. 
Tematisk analys genomfördes som 
bygger på principer för grounded theory, 
användes för att identifiera teman i 
individers berättelser om deras 
upplevelser av depression. Etiskt 
övervägande samt etiskt godkännande.  
Förförståelse redovisas ej. 

Resultatet visades att unga 
vuxna upplevde svårigheter 
med långa väntetider vid 
behov av kontakt med 
vården. Skapades en oro för 
tillgång till vård.  
Framkommer även vissa 
kände misstro till vården 
och de unga var oro över att 
behandlingen som erbjuds 
inte skulle vara effektiva. 
 
Citat finns beskrivet. 

Tillförlitlighet: stärks eftersom 
resultatet svarar på syftet och citat 
finns beskrivet. 
Verifierbarhet: Stärks eftersom väl 
beskriven metod och relevanta 
analysmetod samt pilotintervju 
genomfördes. 
Pålitlighet: Sänks eftersom 
förförståelsen inte redovisas men 
stärks eftersom mer än en person 
deltog i analysen. 
Överförbarhet: Resultatet kan 
troligtvis överföras till liknande 
sammanhang. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Tatlow-Golden, 
M., & 
McElvaney, R.  
 
“A bit more 
understanding: 
Young adults' 
views of mental 
health services in 
care in Ireland”. 
 
Irland, 2015 

Syftet med 
studien var att 
undersöka unga 
vuxnas med 
psykisk ohälsas 
upplevelser av 
sjukvården i 
Irland. 

Ändamålsenligt urval 
8 deltagare (7 kvinnor och 1 man)  
Åldersintervall mellan 18–27 år. 
 
Inga inklusionskriterier samt 
exklusionskriterier nämns specifikt 
men i text framkom det att 
deltagarna skulle var i mental status 
för att svara på intervjufrågorna.   
 
Kontex: Hälsocenter som 
tillhandahåller efter vårdsstöd. 
 
Semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor 
 
 

Rekryterades av yrkesverksamma på två 
byråer som tillhandahåller efter 
vårdsstöd.  
Intervjuerna hölls där deltagarna valde 
både tid och plats. Intervjulängd: 70–90 
min. Två unga tidigare patienter 
konsulterades när det gäller 
intervjufrågor och praktiska moment.  
Analys med hjälp av konsensuell 
kvalitativ forskning (Consensus 
qualitative research). Båda forskarna 
genomförde analysen.  
Etiskt övervägande samt etiskt 
godkännande  
Ingen förförståelse redovisades men 
båda författarna är kvalitativa forskare 
med erfarenhet från psykiatrisk 
erfarenhet. 

Resultatet visade en 
upplevde av avsaknad 
förståelse, brist på 
relationell kontinuitet samt 
bristande konsekvens i hur 
vårdpersonalen svarade var 
ett centralt tema i unga 
vuxnas berättelser. 
Upplevde en meningslöshet 
att bygga relationer med 
vårdpersonal som hanterar 
de unga bara på rutin. 
Behovet av att bli  
lyssna på framkom. 
 
Citat finns beskrivet. 

Tillförlitligheten stärks eftersom 
resultatet svarar på syftet och citat 
finns beskrivet. Tidigare patienter 
konsulterades när det gäller praktiska 
moment runt intervjuer och innehåll i 
frågor. 
Verifierbarhet: Stärks eftersom 
analysen finns väl beskriven. 
Pålitlighet: Stärks genom att mer än en 
person har analyserat. Sänks då ingen 
förförståelse redovisas men dock 
framgår i text att förförståelse finns. 
Överförbarhet: Stärks genom 
redovisning av deltagarnas ålder och 
kön. Kontexten är väl beskriven och 
relevant för syftet. 

Webster, S & 
Harrison, L. 
 
Constructing a 
research based 
pre-care model to 
improve mental 
health 
interventions for 
young people. 
 
Australien, 2008 
 

Syftet var att 
undersöka 
deltagarnas 
initiala 
interaktioner med 
hälsosystemet vid 
psykisk ohälsa. 

Ändamålsenligt urval 
20 deltagare (8 män, 12 kvinnor). 
Åldersintervall mellan 18–25 år 
(medelålder 21). 
Inklusionskriterier: första besöket 
på hälsocentret relaterade till 
psykiska symtom, kunna förstå och 
kommunicera på engelska. 
 
Kontext: primärvård-unga personer 
med psykisk ohälsa. 
 
Djupa semi-strukturerade 
intervjuer. 

Intervjuerna hölls hemma eller på 
hälsocentret. Intervjuerna varade 30–60 
min. Skriftligt samtycke att godkänna 
inspelning och uppföljning. 
Alla intervjuerna spelades in och 
transkriberades, kodades och all data 
jämfördes. 
Analysmetod Grounded theory 
Forskaren och en utomstående person 
genomförde analys.   
 
Etiskt övervägande samt etiskt 
godkännande. 
Förförståelsen redovisas ej 

Resultatet visade 
upplevelser så som oro, 
rädsla bland de unga vuxna. 
Resultatet illustrerar även 
misslyckande tillgång till 
effektiv vård var inte 
resultatet av personlig 
eller enbart sociala faktorer, 
men kan förvärras av brister 
i hälso- och sjukvården. 
Upplevelse om bristande 
support var framträdande.  
 
Citat finns beskrivet. 

Tillförlitlighet: Stärks eftersom 
resultatet svarar på syftet och citat 
finns beskrivet.  
Verifierbarhet: Stärks eftersom 
beskrivning av intervjuerna redovisas 
samt relevant analysmetod.  
Pålitlighet: Sänks eftersom 
förförståelsen inte beskrivs. Stärks 
eftersom två personer deltog i 
analysen.  
Överförbarhet: Stärks eftersom väl 
beskrivet urval. Resultatet kan 
troligtvis överföras till liknande 
sammanhang. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Webster, S & 
Harrison, L. 
 
Finding a way: a 
grounded theory 
of young 
people’s 
experience of the 
pathway to 
mental health 
care 
 
Australien, 2008 

Syftet med denna 
grundad 
teoristudie var att 
utforska hur unga 
människor 
upplevde 
uppkomsten av 
psykiska problem 
och att undersöka 
deras initiala 
interaktioner med 
hälsosystemet. 

Ändamålsenligt urval 
20 deltagare (8 män och 12 
kvinnor). Åldersintervall mellan  
18–25 år (medelålder 21). 
Inklusionskriterier: Första besöket 
på hälsocentret relaterade till 
psykiska hälsoproblem, förmåga att 
beskriva “verkligheten”, kunna 
förstå och kommunicera på 
engelska samt kunna lämna 
samtycke till att intervjuerna 
spelades in och medverka på 
uppföljning.  
Kontext: primärvården.  
Semistrukturerade intervjuer 
gjordes. 

Intervjuerna genomfördes hemma eller 
på hälsocentret.   
 
Alla intervjuerna spelades in och 
transkriberades, kodades och all data 
jämfördes. 
Kvalitativ studie med Grounded theory 
som analysmetod. 
 
Etiskt övervägande samt etiskt 
godkännande.  
 
Förförståelsen redovisas ej 
 

Resultatet visade att unga 
vuxna upplevde en otrevlig 
attityd från vårdpersonalen. 
De upplevde även att det de 
inte vågade öppna upp sig 
som medförde att 
vårdpersonalen inte hade 
tillräckligt med information 
för att kunna hjälpa. 
Upplevelser av 
svårigheterna med att söka 
vård vid tidigare 
erfarenheter av att bli 
tvingad vård. 
Citat finns beskrivet. 

Tillförlitlighet: stärks eftersom 
resultatet svarar på studiens syfte och 
citat finns som speglar en djupare 
förståelse.  
Verifierbarhet: Stärks eftersom 
beskrivning av intervjuerna redovisas 
samt relevant analysmetod.  
Pålitlighet: Sänks eftersom 
förförståelsen inte beskrivs.  
Överförbarhet: Stärks eftersom 
kontexten och deltagarna är väl 
beskriven. Resultatet kan troligtvis 
överföras till liknande sammanhang. 

Ådnanes, M & 
Steihaug, S. 
 
"You Never 
Know What 
Happens Next" - 
Young Adult 
Service Users' 
Experience with 
Mental Health 
Care and 
Treatment 
through One 
Year. 
 
Norge, 2016 

Syftet var att 
fånga deras 
erfarenheter och 
synpunkter på 
behandling och 
vård, med fokus 
på kontinuiteter 
och episoder som 
inträffade under 
året. 

Ändamålsenligt urval 
32 deltagare (8 kvinnor, 1 man) 
mellan åldern 18–30 år.  
 
Inklusionskriterier: unga vuxna 
inom psykiatriska vård. 
 
Kontext: Tre distrikts psykiatriska 
centra och en sjukhusavdelning 
samt två kommunala 
mentalvårdsavdelningar och en 
brukarorganisation. 
 
Semistrukturerade intervjuer 
gjordes.  

Deltagarna valde själva plats för intervju.  
Intervjulängd: 30 till 90 min. Intervjuade 
deltagarna fyra gånger under ett år för att 
undvika retrospektiv datainsamling. 
En intervjuguide togs fram; 
intervjumetod SAGE. 
Totalt genomfördes 32 intervjuer. 
 
Intervjuerna genomfördes av den första 
författaren, intervjuerna spelades in och 
transkriberades.  
Kvalitativ textanalys - systematisk 
textkondensering 
Etiskt övervägande samt etiskt 
godkännande. 
Förförståelse redovisades inte 

Resultatet visade att de unga 
vuxna upplevde tröttsamma 
och tidskrävande 
förskjutningar mellan olika 
institutioner.  Behov av 
“känt” folk beskrevs. 
Upplevde brister i 
kommunikationen mellan 
vårdpersonalen. 
Vikten av att bli sedda som 
person, bli förstådda och 
tagna på allvar. 
Behandlad med respekt. 
Behov av att få en diagnos 
var både positivt och 
negativt. 
Citat finns beskrivet 

Tillförlitlighet: stärks eftersom 
resultatet svara på syftet, citat som 
speglar deltagarnas upplevelse.  
Verifierbarhet: Stärks eftersom 
relevant analysmetod används samt 
beskrivning av intervjuerna redovisa. 
Pålitlighet: Sänks eftersom 
förförståelse redovisas ej. Stärks 
eftersom två personer deltog i 
analysen.  
Överförbarhet: Stärks eftersom väl 
beskrivet urval. Resultatet kan 
troligtvis överföras till liknande 
sammanhang. 
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