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Sammanfattning
Transitionen in i vuxenlivet är en utmanande tid.
Den främjar både till
självständighet och självförverkligande men kantas också av tuffare prövningar som
kan vara svåra att hantera. Psykiska utmaningar i transitionen till vuxenlivet kan
påverka individen resten av livet och de senaste tio åren har upplevd oro och ångest
ökat hos personer mellan 16-29 år. Syftet med studien var att beskriva faktorer i
vardagen som orsakar ångest hos unga vuxna. Metoden var en litteraturöversikt av
kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultatet presenterades i tre huvudkategorier;
relationer, ekonomi och inre emotionella faktorer. I varje kategori identifierades två
underkategorier. I relationer ingick relationer till familj och vänner. Orsaker till
ångest var bland andra ensamhet, konflikter och frånvarande vårdnadshavare. I
ekonomi ingick inkomst och boendesituation. Orsaker till ångest var bland andra att
känna att ekonomin inte räckte till och att tvingas bo under icke önskvärda
förhållanden. I inre emotionella faktorer ingick självkänsla och motivation. Orsaker
till ångest var bland andra emotionell instabilitet och förlorad motivation.
Slutsatsen var att ångest begränsar upplevelsen av hälsa. Som sjuksköterska är det
viktigt att kunna identifiera faktorer som orsakar ångest hos unga vuxna för att
kunna se deras hälsa ur ett helhetsperspektiv. Forskning inom området behöver
utökas för att öka förståelsen för unga vuxnas upplevelser av ångest.
Nyckelord: Unga vuxna, psykisk stress, ångest, upplevelser

Summary
The transition into adulthood is a challenging time. It promotes both independence
and self-actualization but is also outlined by challenges that may be difficult to
overcome. Psychological challenges in the transition into adulthood can affect a
person for the rest of their life and in the last ten years perceived worry and anxiety
has increased in people between 16-29 years old. The aim of the study was to
describe factors in everyday life that cause anxiety among young adults.
The method was a literature review including qualitative and quantitative articles.
The result was presented in three main categories; relationships, economy and intra
emotional factors. In each category, two subcategories were identified. Relationships
included family and friends. Causes for anxiety were among others loneliness,
conflicts and distant guardians. Economy included income and living situation.
Causes for anxiety were among others the feeling of not making ends meet and being
forced to live under undesirable conditions. Intra emotional factors included
confidence and motivation. Causes for anxiety were among others emotional
instability and loss of motivation. The conclusion was that anxiety limits the
perception of health. As a nurse it is important to be able to identify factors that cause
anxiety among young adults in order to view their health from a holistic perspective.
More research in the area is needed to increase the understanding of young adults’
experiences of anxiety.
Keywords: Young adults, psychological stress, anxiety, experiences
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Bakgrund
Transitionen in i vuxenlivet är full av förändringar. Barndomens tryggheter ställs mot
krav och förväntningar på vuxna individer. Det är en period som tvingar till frigörelse
och utvecklar känslan av självständighet. Transitioner utmanar individens självbild
och identitet och där står ungdomen på tröskeln till något nytt och kanske
skrämmande. Övergången från ungdom till vuxen är en avgörande process och kan
anses vara den mest kritiska ålderstransitionen på grund av att den ofta involverar
både normativa och sociala rollförändringar (Schulenberg, Sameroff & Cicchetti,
2004).
För de flesta sker övergången till vuxenlivet mellan 18-25 års ålder (Arnett, 2000).
Perioden innehåller stadier där den psykiska utvecklingen är väsentlig för att få de
bästa möjligheterna till att inleda vuxenlivet (Fosco, Caruthers & Dishion, 2012).
Transitioner är ett resultat av förändringar i relationer, miljö och individens upplevda
livsvärld (Meleis, Sawyer, Im, Messias & Schumacher, 2000). Individen upptäcker
nya och outforskade ansvarsområden som kommer med vuxenlivets vardag. Detta
kan exempelvis vara att ha ett heltidsjobb, hantera sin ekonomi och göra
självständiga val (Arnett, 2001). Perioden präglas av förmåga till självförverkligande
genom att utveckla viss självständighet och samtidigt försöka säkerställa en jämställd
och vuxen relation med vårdnadshavare (Arnett, 2001; Vaterlaus, Patten, Roche &
Young, 2015). I denna studie räknas individer mellan 16-29 år som unga vuxna.
Emotionell hantering av känslor och situationer förändras när en person blir äldre
(Brummer, Stopa & Bucks, 2014). Transitionen och de förändringar som följer gör
unga vuxna mer sårbara för psykisk ohälsa (MUCF, 2015). Den sårbarhet som
uppdagas påverkar och försämrar individens hantering av stressorer, enligt Meleis et
al. (2000). Utvecklande transitioner som innefattar stora förändringar i individens
sociala roll och självbild kan påverka den mentala hälsan och kan leda till
komplikationer både vid psykisk och fysisk hälsa senare i livet (Schulenberg et al.,
2004; McCloughen, Foster, Kerley, Delgado & Turnell, 2016).

Definitioner av hälsa
Begreppet hälsa kan beskrivas på flera olika sätt och ha olika innebörder beroende på
individens kulturella och filosofiska värderingar. En definition av hälsa som
exempelvis används av Socialstyrelsen (2009) är den från Världshälsoorganisationen
(WHO) som trädde i kraft år 1946. Definitionen lyder: “Hälsa är ett tillstånd av
komplett fysisk, mental och socialt välmående och inte enbart frånvaro av sjukdom”
(WHO, 2014, s. 1). Spector (2002, s. 197–198) redogör för en annan definition av
hälsa som beskrivs: “ett stadium av balans mellan kropp, sinne och själ samt känsla
av harmoni med omgivningen”.
Ett annat sätt att beskriva uppfattningen om sin hälsosituation är Känsla av
Sammanhang (KASAM). KASAM bygger på de tre faktorerna meningsfullhet,
begriplighet och hanterbarhet. Teorin menar att människan inte kan uppleva hälsa
om den inte upplever känsla av sammanhang eller att livsvärlden känns meningsfull.
För att uppnå känsla av sammanhang och i förlängningen också uppnå hälsa krävs att
all tre kategorier inkluderas. Faktorerna är nära besläktade med begrepp som
optimism, livsvilja och self-efficacy. Self-efficacy innebär förtroende i sig själv och sin
förmåga att hantera olika stressorer (Antonovsky, 1996).
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Unga vuxnas hälsa
Majoriteten av personer mellan 16–29 år i Sverige upplever sin hälsa som god
(Statistiska Centralbyrån, 2015) och åldersperioden är central för att kunna fastställa
hälsosamma vanor för resten av individens liv (Arnett, 2001; Vaterlaus et al., 2015).
Det är vanligare att unga vuxna väljer mer ohälsosamma levnadsvanor såsom
rökning, högt alkoholintag och konsumtion av ohälsosam mat, än tidigare
generationer (IOM & NRC, 2015). Riskkonsumtion av alkohol hos unga uppmättes
till 25 procent genom individuell självskattning. Dödlighet genom yttre faktorer
såsom läkemedelsförgiftning eller fallolyckor har ökat de senaste åren i åldrarna
16–29,
jämfört
med
en
minskning
hos
åldersgruppen
65-84
år
(Folkhälsomyndigheten, 2017).
Unga vuxna i dagens samhälle tar längre tid på sig att avsluta en högskoleexamen,
gifta sig och få barn än tidigare generationer (IOM & NRC, 2015). De har då även
svårare att leva oberoende från sina vårdnadshavare och få välbetalda jobb. Detta
resulterar i en svårare transition för individerna från ungdom till vuxen. Transitionen
kan komma att bli mer komplicerad och utmanande än för tidigare generationer
(Arnett, 2000).

Unga vuxnas psykiska hälsa
I begreppet psykisk hälsa eller mental hälsa ingår autonomi, subjektivt välbefinnande
och självförverkligande. Det är nödvändigt att ha i åtanke att det är svårt att definiera
detta begrepp ur ett mångkulturellt perspektiv då den psykiska hälsan är individuell
(WHO, 2001). Enligt WHOs (2014) definition av hälsa behövs ett komplett mentalt
välbefinnande för att uppnå hälsa. En person med psykiska hälsoproblem har också
svårare att uppleva KASAM (Antonovsky, 1996). Att ha kunskap om psykisk hälsa och
utvecklingen av beteendestörningar är essentiellt för att förstå människan och för att
kunna tillämpa det salutogena perspektivet, där fokus ligger på att se människan
bakom sjukdomen (WHO, 2001).
Ungefär hälften av alla individer som lever i utvecklade länder upplever att de har
psykiska hälsoproblem (Pescosolido & Olafsdottir, 2013). Bland personer mellan
16–29 år har upplevd oro, ångest eller ängslan ökat de senaste tio åren
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Ungefär 25 procent av personerna redovisade att de
upplevde ångest och 7 procent upplevde att de hade svåra besvär av ängslan och oro
(Statistiska Centralbyrån, 2015). Individer som har psykiska hälsoproblem kan
uppleva svårigheter i sitt sociala sammanhang och har kortare förväntad livslängd än
individer utan problem med psykiskt välmående. Personer med ångestproblem kan
uppleva diskriminering i skolan eller på en arbetsplats och har högre risk att få
ekonomiska problem (Brunner, 2017).
Vissa unga vuxna beskriver sin psykiska ohälsa som en hög-destruktiv kraft som
inverkar på hela deras vardag och lämnar dem överväldigade. Det kan förekomma att
de skuldbelägger sig själva för att de inte har kapaciteten till att hantera dessa känslor
(Marcus, Westra, Eastwood & Barnes, 2012).
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Ångest och psykisk stress
Ångest ger både fysiska och psykiska symtom som exempelvis upplevd oro och rädsla
samtidigt som puls och svettning ökar. Det är också vanligt att bli yr och få
skakningar i kroppen (American Psychological Association, 2018). Ångest grundar sig
i kroppens automatiska respons mot hot som kan hjälpa till att bland annat snabbt
lösa problem. Dock kan symptomen bli långvariga och konstanta vilket leder till att
individen har svårigheter med sitt vardagsliv (Smith, Robinson & Segal, 2018).
Ångest förekommer dels sekundärt till annan sjukdom men också i form av
ångestsyndrom. Det innebär att ångesten är det primära symtomet och inte beror på
någon annan form av sjukdom (Skärsäter, Dencker, Häggström & Fridlund, 2003).
Vissa unga vuxna beskriver att ångest gör dem lamslagna och utmattade samtidigt
som den skrämmer och förvirrar dem och orsakar känslor av hopplöshet (Marcus et
al., 2012).
Ångest och nedstämdhet kan innefatta flera olika känslor som exempelvis upplevd
minskad glädje och svårigheter att klara av vardagen. Det är ofta kopplat till ångest,
en känsla av hopplöshet och bristande självkänsla. Om dessa symtom kvarstår över
längre tid finns risk för utveckling av depression (Skärsäter et al., 2003).
Ångest på grund av kränkning och diskriminering kan framkalla förminskat
framtidshopp, minskad motivation och låg självkänsla (WHO, 2010). Generell ångest
kan leda till ökad sensitivitet för premenstruellt syndrom (Nillni, Rohan, Mahon,
Pineles & Zvolensky, 2013) och ökad prevalens för användning av tobak (Goodwin et
al., 2014).
Begreppet psykisk stress är kopplat till de händelser i vardagen där en person
upplever ångestsymptom (Carlo, 2015). Psykisk stress kan innebära att individen
känner sig ledsen och rädd men kan också framkalla starka känslor av hjälplöshet.
Detta kan leda till att individen blir oförmögen att ta hand om sig själv, sitt sociala liv
eller sina känslor (National Comprehensive Cancer Network (NCCN), 2017). I denna
studie används orden ångest och psykisk stress som synonymer.

Sjuksköterskans omvårdnadsroll
Sjuksköterskor ska kunna hantera hälsoproblem och erbjuda möjligheter att förbättra
och bibehålla hälsa enligt Kompetensbeskrivningen för Legitimerad Sjuksköterska
(SSF, 2017). Att upprätthålla välmående hos unga vuxna i transitionen till vuxenlivet
är centralt för att främja social, psykisk och fysisk hälsa i framtiden (Webb et al.,
2016). Sjuksköterskor som möter unga vuxna med ångestproblem inom vården
behöver kunskap om hur de ska bemötas. För att nå målen med en personcentrerad
och hälsofrämjande omvårdnad behöver de faktorer som påverkar unga vuxnas hälsa
ligga till grund för behandling och omvårdnad (SSF, 2014). De unga vuxnas
upplevelser av vad som påverkar deras hälsa måste tas i beaktning för att kunna
upprätthålla, skydda och återställa hälsa (Spector, 2002).
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Syfte
Syftet med studien var att beskriva faktorer i vardagen som orsakar ångest hos unga
vuxna.

Material och metod
Design
En litteraturöversikt av kvalitativa och kvantitativa artiklar genomfördes för att öka
kunskapen inom området omvårdnad och dess befintliga forskning (Dahlborg
Lyckhage, 2017). Att integrera både kvalitativ och kvantitativ forskning i en
litteraturöversikt kan öka potentialen för en mer omfattande och djupare förståelse
för det valda området (Sandelowski, Voils & Barroso, 2006).
Urval och datainsamling
Datainsamling genomfördes genom användning av steg ett till sju enligt Polit och
Becks niostegsmodell för litteraturöversikter (Polit & Beck, 2017). I steg ett har
frågeställning och problem identifierats och fastställts. I steg två utformades
sökstrategi genom val av databaser, sökord och nyckelord. I steg tre inhämtades
primärkällor genom strukturerade sökningar i databaserna CINAHL, Medline och
PsycInfo. Sökord som användes var; young adult*, anxiety OR anxiety symptoms OR
worry OR distress OR stress, experience* OR perception, cause*. I sökningarna
användes termerna ångest och psykisk stress som synonymer. Sökningarna
avgränsades till att vara publicerade efter år 2012, vara skrivna på engelska och vara
peer reviewed. I databaserna Medline och PsycInfo användes också
ålderskategorierna Young Adult och Young Adulthood i avgränsningarna. I Medline
användes subject major stress, psychological och anxiety. I CINAHL användes
subject major stress och psychological. Sökningarna presenteras nedan i tabell 1–4.
Forskningen i artiklarna skulle vara gjorda på individer i åldersspannet 16–29 år. Om
vald artikel även forskat på lägre eller högre åldrar skulle resultatet vara uppdelat
enligt ålderskategorier så att resultatet för 16–29 åringarna tydligt kunde urskiljas.
Studien syftar på att beskriva faktorer som orsakar ångest i den unga vuxnas vardag.
Artiklar som utgick ifrån upplevelser av ångest relaterat till en medicinsk diagnos
exluderades.
Urval 1
I steg fyra enligt Polit och Becks metod (2017) avgörs de inhämtade artiklarnas
relevans och lämplighet i urval ett. De artiklar vars titel, abstrakt och syfte inte var
relevant för denna studie exkluderades. Sökningarna i databaserna resulterade i 467
träffar där alla rubriker lästes och 66 artiklar valdes ut för att gå igenom respektive
abstract. 28 artiklar som inte svarade på syftet exkluderades.
Urval 2
I urval två utifrån steg fem och sex enligt Polit och Beck (2017) inkluderades 38
artiklar efter urval ett som lästes och granskades i sin helhet för att säkerställa att alla
delar i studierna var relevanta. Fyra artiklar påträffades vid sekundärsökning enligt
steg fem. 13 artiklar inkluderades i urval två.
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Urval 3
I urval tre granskades samtliga 13 artiklar enligt steg sju i Polit och Becks
niostegsmodell (2017). Kvalitetsgranskning enligt Hälsohögskolans Protokoll för
Basala Kvalitetskriterier (bilaga 2) genomfördes för att säkerställa och kontrollera de
utvalda artiklarnas relevans. Protokollet är framtaget av avdelningen för Omvårdnad
vid Hälsohögskolan i Jönköping. Tio artiklar inkluderades i urval tre.
Tabell 1.
Sökning genomförd den

16-02-18

Databas

CINAHL with full text

Limitations

Published Date: 20120101-; Peer Reviewed; Language:
English
Search modes - Boolean/Phrase; Narrow by
SubjectMajor - Stress, psychological

Sökord

( (experience OR perception) ) AND ( (anxiety OR
stress) ) AND young adult*

Antal träffar

157

Urval 1

8

Urval 2

7

Urval 3

2

Tabell 2.
Sökning genomförd den

09-02-18

Databas

PsycINFO

Limitations

Peer reviewed, publicerad efter 2012, age group Young
Adulthood

Sökord

(young adult*) AND anxiety AND experience* AND
cause*

Antal träffar

169

Urval 1

10

Urval 2

1

Urval 3

1
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Tabell 3.
Sökning genomförd den

09-02-18

Databas

MEDLINE

Limitations

2012-01-01, English Language, Age Related: Young
Adult
Narrow by SubjectMajor: stress, psychological, anxiety

Sökord

(young adult*) AND anxiety symptoms AND experience*
AND cause* OR worry OR distress

Antal träffar

141

Urval 1

48

Urval 2

30

Urval 3

3

Tabell 4.
Sekundärsökning, antal
artiklar

4

Urval 3

4

Dataanalys
Artiklarna har analyserats med hjälp av Fribergs (2017) femstegsmodell och med
inspiration av Sandelowskis (2006) integrerade metod av kvalitativ och kvantitativ
data. I steg ett enligt Friberg (2017) lästes artiklarna ett flertal gånger för att förstå
dess innebörd och få en överblick av texten. I steg två identifierades det essentiella i
artiklarnas resultat som överensstämde med syftet. Text som svarade på syftet
kopierades utan ändringar in i ett separat dokument. I steg tre sammanfattades den
inhämtade texten för att förstå innebörden ytterligare. Den originaltext som svarade
på syftet skrevs ut och klipptes isär så att varje stycke av relevans var separat. I
enlighet med steg fyra organiserades styckena i grupper efter att likheter i resultaten
identifierats. Eftersom utdragen av artiklarnas resultat nu var separerade från resten
av artikeln gjordes organiseringen utan vetskap om texten härstammade från en
kvalitativ eller kvantitativ artikel. Enligt Sandelowski (2006) gör detta att
skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ text minskar. Grupperna namngavs och
lade grund till bildandet av kategorier och underkategorier. I enlighet med steg fem
kunde presentation av resultatet redovisats med grund i de kategorier som skapats
under analysens gång.
Etiska överväganden
Studien följde etiska principer i enlighet med World Medical Association (WMA)
(2013) som berör anonymitet, integritet och att upprätthålla offentligt förtroende.
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Artiklarna som analyserades har godkänts av en etiskt nämnd (Forsberg &
Wengström, 2015). Detta kontrollerades genom enskild kvalitetsgranskning av varje
artikel (bilaga 2). Eftersom det handlar om redan publicerat, skriftligt material finns
risk för feltolkningar och felaktiga bedömningar (Kjellström, 2012).

Resultat
Resultatet sammanställdes och
underkategorier enligt tabell 5.

presenteras

i

kategorier

med

tillhörande

Tabell 5.
Kategori

Underkategori

Relationer

o
o

Familjerelationer
Vänskapsrelationer

Ekonomi

o
o

Inkomst
Boendesituation

Inre emotionella faktorer

o
o

Självkänsla
Motivation

Relationer
Relationer till familj och vänner innebär en trygghet. De är nödvändiga för att
uppfylla emotionella behov som att känna tillhörighet och känna sig uppskattad. När
tryggheten hotas kan det ge orsak till ångest.
Familjerelationer
Familjen är en central del i uppväxten och det finns flera faktorer som orsakar ångest
hos unga vuxna som härstammar från familjerelationer (Valdez, Chavez & Woulfe,
2013). Det kan vara både faktorer i nutid men också sådant som hänt i barndomen
som följer med och orsakar ångest i det tidiga vuxenlivet. Flera unga vuxna beskriver
att upplevelsen av frånvarande vårdnadshavare orsakade ångest (Valdez et al., 2013).
En vårdnadshavare kan vara fysiskt frånvarande som exempelvis att den lämnat
familjen och flyttat iväg eller är frånvarande på grund av sjukdom. Det är vanligt att
unga vuxna känner ångest på grund av en vårdnadshavares oförmåga att bidra med
emotionellt stöd eller som nyttjar sina barn som stöd för sina egna problem (Valdez
et al., 2013). Att uppleva vårdnadshavare som frånvarande kan leda till att den unga
vuxna känner ett ansvar för att ta hand om resten av familjen som till exempel
småsyskon. (Valdez et al., 2013).
Konflikter inom familjen är en annan orsak till ångest hos unga vuxna. Att som barn
vara vittne till bråk mellan vårdnadshavare och vårdnadshavares separation beskrivs
av flera personer orsaka ångest även i det tidiga vuxenlivet. Även konflikter med en
vårdnadshavare beskrivs orsaka ångest. (Valdez et al., 2013).
Att ha en vårdnadshavare eller syskon som lider av någon form av fysisk eller psykisk
sjukdom kan orsaka ångest hos en ung vuxen (Valdez et al., 2013). Därtill kan även en
vårdnadshavares alkoholism och drogmissbruk inom familjen orsaka ångest (Valdez
et al., 2013; Bluhm, Roger, Chow, Wrath & Osuch, 2014).
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Att vara orolig för en vårdnadshavare med psykisk ohälsa eller ett farligt beteende
kan orsaka ångest hos unga vuxna (Valdez et al., 2013).
Traumatiska händelser inom familjen under uppväxten kan orsaka ångest hos unga
vuxna. En traumatisk händelse kan vara att förlora en vårdnadshavare eller ett
syskon eller födelsen av ett syskon (Bluhm et al., 2014). Att bli utsatt för våld och
sexuella övergrepp av en familjemedlem och att en vårdnadshavare döms till fängelse
upplevdes orsaka ångest (Valdez et al., 2013; Bluhm et al., 2014).
Vänskapsrelationer
Unga vuxna kan uppleva ångest som följd av att ha blivit utsatt för kränkning eller
mobbning (Valdez et al., 2013). Likaså att känna sig utanför och att inte bli
inkluderad ett socialt sammanhang ökar påfrestningar för den psykiska hälsan
(Mahmoud, Staten, Hall & Lennie, 2012; Valdez et al., 2013). Att inte ha nära vänner
eller att inte känna sig tillfredsställd i relationer med vänner kan orsaka psykisk
stress och ångest (Hersi, Tesfay, Gesesew, Krahl, Ereg & Tesfaye, 2017). Känsla av
sammanhang och upplevd ångest kan också påverkas av konflikter eller problem med
nära vänner (Bluhm et al, 2014; Melese, Bayu, Wondwossen & Tilahun, 2016; Hersi
et al., 2017; Dachew, Bisetegn & Gebremariam, 2016). Exempel kan vara vid
avslöjande av en sexuell läggning där individen upplever minskad socialt stöd från
dessa vänner (Valdez et al., 2013; Melese et al., 2016).

Ekonomi
En stabil ekonomi kan utgöra en trygghet i vardagen. När ekonomin känns
otillräcklig eller inte går ihop kommer oron som kan utlösa ångest och psykisk stress.
Inkomst
Att ha en låg inkomst, svårigheter att hitta jobb och ekonomisk stress inför framtiden
kan orsaka ångest (Hersi et al., 2017) Universitetsstudenter från familjer med pressad
ekonomi upplevde högre ångest- och stressnivåer än de från familjer med god
ekonomi (Bayram & Bilgel, 2008). Att inte ha råd med hälsosam mat, att missa
måltider eller på grund av andra ekonomiska anledningar samt sakna mat för dagen
orsakar ångest hos unga vuxna (Freil, Berry, Dinh, O’Brien & Walls, 2013). Att inte ha
pengar över och att känna att ekonomin är otillräcklig var också en psykisk stressor
(Melese et al., 2016).
Boendesituation
En ung vuxens boendesituation kan orsaka psykisk stress. En faktor som påverkade
var antalet personer i bostaden. Att bo själv kunde upplevas som ångestfyllt
(Mahmoud et al., 2012). Däremot upplevde unga vuxna som på grund av ekonomiska
orsaker delade bostad med för många personer psykisk stress då bostadssituationen
upplevdes som trång (Melese et al., 2016). Tillika är upplevelsen av att känna sig
otrygg i sin bostadsmiljö en faktor för ångest (Melese et al., 2016). Platsen för boende
kunde också påverka. Exempelvis upplevde turkiska studenter som bodde i mindre
städer högre grad ångest än de studenter som bodde i stadskärnan (Bayram & Bilgel,
2008).

Inre emotionella faktorer
Att leva med låg självkänsla och oroa för att misslyckas eller helt enkelt förlora
motivationen till något som en gång var intressant kan utlösa ångest.
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Självkänsla
Vissa unga vuxna upplevde psykisk stress och ångest när de kände att de inte kunde
leva upp till de krav och förväntningar som fanns hos utomstående, men även krav
och förväntningar på sig själva (Valdez et al., 2013; Mannheimer & Hill, 2015;
Dachew et al., 2015). Att känna sig misslyckad i förhållande till sin utbildning eller att
uppleva svårigheter att klara av en utbildning kunde orsaka ångest hos unga vuxna
(Melese et al., 2016; Valdez et al., 2013). Att vara emotionellt instabil är en faktor som
orsakar ångest hos unga vuxna. En lägre emotionell stabilitet och högre nivå av
stresskänslighet orsakar ångest (Bunevicius, Katkute & Bunevicius, 2008).
Skuldkänslor och att ha bristande självförtroende är också faktorer som orsakar
ångest hos unga vuxna (Valdez et al., 2013).
Motivation
Graden av intresse för sin utbildning påverkade motivationen och var en bidragande
faktor till ångest (Dachew et al., 2015). Även att ha brist på vila och återhämtning
gjorde att motivationen minskade vilket i sin tur framkallade psykisk stress hos de
unga vuxna (Dachew et al., 2016).

Diskussion
Metoddiskussion
Litteraturöversikten består av tio artiklar varav två stycken är av kvalitativ design och
åtta stycken av kvantitativ design. Att integrera både kvalitativa och kvantitativa
referenser gör det möjligt att få en bred överblick och en djup förståelse av
existerande forskning, oavsett referensernas design. Att inspireras av en integrerad
metod gör det möjligt att minska skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ data
och göra referensernas design mindre relevant och referensernas resultat mer
relevant (Sandelowski et al., 2007). Metoden gör det möjligt för författarna att
sammanfatta en bredare och mer övergripande översikt som innefattar flera olika
källor. Alltså kan fler artiklar inkluderas i en litteraturöversikt än om metoden på
översikten skulle vara antingen kvantitativ eller kvalitativ (Sandelowski et al., 2006).
Resultatfynd som handlar om samma teman kompletterar och styrker varandra vilket
ger ett brett och sannolik utfall.
Referenssökning gjordes i databaserna CINAHL, PsycINFO och Medline eftersom de
inkluderar omvårdnadslitteratur. Sökorden i de första sökningarna var exempelvis
anxiety, young adult* och experience*. Trots att sökningar utfördes i dessa tre
databaser behövdes det insamlade materialet utökas på grund av för få träffar som
mötte inklusionskriterierna. Sökorden kompletterades med orden; anxiety
symptoms OR distress OR stress, perception, cause, för att bredda sökningen
ytterligare. Orden distress tillsammans med psychological stress som använts i valda
avgränsningar i databaserna, har i denna studie likställts som synonymer till ångest
enligt definitionerna av Carlo (2015) och NCCN (2017). Efter sökningarna med
utökade sökord sammanställts var fortfarande referenserna få. Därför fortsatte
arbetet med genomförandet av en sekundärsökning också kallad manuell sökning.
Artiklar som svarade på syftet påträffades, dock mötte de inte inklusionskriteriet om
att vara publicerade efter år 2012 fram till år 2017. Beslutet att artiklarna ändå skulle
inkluderades i studien gjordes för att få ett ökat och trovärdigt innehåll i
litteraturöversikten. Majoriteten av artiklarna möter kriteriet att vara publicerade
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mellan år 2012–2017. Denna avgränsning valdes för att få så nya och aktuella
forskningsresultat som möjligt. För att en litteraturöversikt ska anses trovärdig krävs
det att studien är noggrann och referenserna aktuella (Polit & Beck, 2017). Det är
viktigt att ha en medvetenhet om att förförståelse hos författarna kan influera och
påverka resultatet i en studie (Priebe & Landström, 2012). Att ha kunskap och
förförståelse om ett ämne kan leda till att vissa artiklar inte väljs ut eftersom ögat
söker sig till sådant som tidigare är bekant (Wallengren & Henricson, 2012).
Medvetenhet om förförståelse har under arbetets gång diskuterats och synliggjorts
för att kunna arbeta så opartiskt som möjligt.
Val av sökord och manuella sökningar har skett i samråd med handledare samt
bibliotekarie på Högskolebiblioteket, Jönköping University. Att ta hjälp av en
bibliotekarie som känner till databasernas struktur kan främja arbetets effektivitet
(Forsberg & Wengström, 2015). Granskning av inhämtade artiklar har initialt skett
enskilt och därefter granskats och diskuterats i grupp vilket leder till främjad
kvalitetsanalys. Studien har under flera tillfällen under arbetets gång granskats av
andra studenter som gett konstruktiv kritik till förbättring och andra analytiska
synsätt. Att ta hjälp av andra kan stärka studiens trovärdighet och innehållsvaliditet
(Wallengren & Henricson, 2012). Artiklar på engelska valdes eftersom det öppnar
möjligheterna att hitta forskning som är skrivna i hela världen och också att
majoriteten av forskningsartiklar är skrivna på engelska. Översättning av artiklar har
skett sporadiskt under analysens gång och utifrån bästa förmåga. Svagheten med att
använda forskning som inte är skrivet på sitt eget modersmål är att texten kan bli
felaktigt tolkad. Sådant som inte haft direkt översättning till svenska har diskuterats
och översatts utifrån bästa förmåga. Artiklarna som inkluderas i studien är
genomförda i olika länder och kulturer vilket ger en bred överblick av vad som
orsakar ångest hos den unga vuxna i olika länder. Ursprungsländerna var; Australien,
Etiopien, Litauen, Somaliland, Turkiet och USA. Två av artiklarna härstammande
från Etiopien, fyra av artiklarna härstammade från USA och resterande var en artikel
per återstående land. Att artiklarna ger en bred världsbild över den unga vuxnas
ångest måste dock reserveras för skillnader jämfört med Sverige. Därför kan
resultatet i studien inte helt överföras till Sverige på grund av att kulturella, sociala
och miljörelaterade faktorer kan skilja sig.

Resultatdiskussion
En viktig del av transitionen in i vuxenlivet är att skapa en relation till sina
vårdnadshavare som en jämlik vuxen (Arnett, 2001), något som kan bli svårt om
orsaken till en ung vuxens ångest ligger i relationen med vårdnadshavarna. Att ha
problem med relationer till närstående vid transitionen in i vuxenlivet kan orsaka
emotionella problem för resten av livet (Arnett, 2001; Schulenberg et al., 2004;
McCloughen et al., 2016). Enligt Sears (2004) väljer unga vuxna primärt att vända sig
till en vårdnadshavare eller familjemedlem för stöd. I resultatet beskriver dock flera
unga vuxna hur de upplever sina vårdnadshavare som frånvarande och bristande i
sitt emotionella stöd. Den unga vuxna blir i det fallet utan primärt stöd och trygghet.
Sjuksköterskan kan komma att bli det primära stöd som en ung vuxen har under en
transitionsperiod. En viktig del i sjuksköterskans arbete är att stärka den
vårdsökandes strategier och kunskap för att genomgå krävande perioder, såsom en
transition kan vara (Meleis et al., 2000). Kompetensbeskrivningen (2017) belyser
också vikten av sjuksköterskans kunskap om pedagogik för att främja hälsa.
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Familjen har en stor inverkan på unga vuxnas psykiska hälsa. Resultatet visar att
faktorer inom familjen kan orsaka ångest hos unga vuxna, dels under uppväxten men
också i början av vuxenlivet. Händelser under uppväxten kan också vara
traumatiserande och orsaka ångest och psykisk stress senare i livet. Dysfunktionella
familjer kan orsaka problem hos barn och ungdomar under uppväxten (Burell &
Roosa, 2009). I Burrel och Roosa (2009) inkluderas familjens ekonomiska situation
men också vårdnadshavares förmåga att få vardagen att gå ihop samt
vårdnadshavares psykiska hälsa, vilket stämmer överens med några faktorer som
nämns i resultatet. Resultatet visar på många olika faktorer inom familjen som kan
orsaka ångest och psykisk stress. Familjen kan dock påverka en ung vuxen på andra
negativa sätt. Khanlou (2004) ser ett samband mellan en vårdnadshavares
sysselsättnings-, och utbildningsnivå och ett ungt vuxet barns självförtroende. Enligt
Yule och Wilens (2011) kan en vårdnadshavares missbruk av alkohol och andra
droger leda till missbruk hos barnet, särskilt om barnet blir exponerat för missbruk
inom familjen under den senare delen av uppväxten.
Att inte ha nära vänner eller känna sig utanför ett socialt sammanhang ger ökad
psykisk stress och minskad KASAM. Tidigare forskning bekräftar att social support
och adekvata relationer är relaterat till en individs hälsa och påverkar den på både
fysisk och mental nivå (Cohen & Janicki-Deverts, 2009; Hughes & Gove, 1981;
Seeman, 1996). Att känna sig socialt isolerad minskar välmående hos unga vuxna
(Bearman & Moody, 2002; Kim, 2015). Inom det personcentrerade perspektivet går
det att se på en individ som ett resultat av sin omgivning och sina relationer (SSF,
2016). Det är viktigt för en sjuksköterska att förstå sambandet mellan de faktorer i en
individs sociala sammanhang och psykisk ohälsa. Mullen (2009) menar att
sjuksköterskor behöver träning i hur psykisk ohälsa bör hanteras. Unga vuxna
upplevde attribut som aktivt lyssnande och empati var viktigt för en bra omvårdnad
(Cleary, Horsfall, Mannix, O´Hara-Aarons & Jackson, 2011). En personcentrerad
vård bör genomsyras av ett gott lyssnande och ömsesidig respekt för att stärka den
vårdsökandes självbestämmande (SSF 2016).
För att bibehålla hälsa krävs det att individen uppfattar omvärlden som logisk,
meningsfull och hanterbar (Antonovsky, 1996). Utifrån detta myntades begreppet
KASAM. Skärsäter et al. (2003) menar att ångest kan leda till minskad glädje, känsla
av hopplöshet och bristande självkänsla. Detta kan i sin tur göra att unga vuxna
upplever omvärlden som ologisk, icke meningsfull och icke hanterbar och upplever
då inte KASAM. När en individ som upplever stark KASAM blir konfronterad med en
stressor har denna nödvändiga resurser för att hantera situationen (Antonovsky,
1996). Studiens resultat visade att sådana stressorer kan vara att bli kränkt, mobbad,
dömd eller nedvärderad i ett socialt sammanhang. Fortsättningsvis styrks unga
vuxnas behov av socialt stöd.
Den unga vuxna upplevde känslor av ångest när denne ansåg sig ekonomiskt
otillräcklig på grund av en låg inkomst och att vara stressad över sin ekonomiska
framtid. Att hitta ett jobb och hantera sin ekonomi är några av de nya
ansvarsområden som Arnett (2001) beskriver ingår i transitionen till vuxenlivet och
som kan leda till psykisk stress. Vidare visar denna studies resultat att förutom den
unga vuxnas egen inkomst kan familjens ekonomi påverka den psykiska hälsan vilket
också återspeglas i annan forskning (Walsemann, Gee & Gentile, 2013).
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Resultatet i denna studie belyste individernas ångestkänslor över att inte ha råd med
essentiella saker och att känna att den egna ekonomin var otillräcklig. Finansiell
stress kan leda till ohälsosamma levnadsvanor, exempelvis konsumtion av skräpmat
och bruk av tobak (Prentice, McKillop & French, 2017). Att inte ha råd med mat över
huvud taget är något som skapar ångest hos en ung vuxen, vilket framkommer i
resultatet. Att vara exponerad för ekonomisk stress under lång tid ger högre risk att
uppleva sin mentala hälsa som sämre (Savoy et al., 2014).
Resultatet visade att den unga vuxnas bostadssituation påverkar ångest. Tidigare
forskning visar på att det finns skillnader i livsuppfattning och livsval mellan
individer som bodde på landsbygden jämfört med de som bodde mer centralt (Sears,
2004; Romans, Cohen & Forte, 2011). Shamsuddin et al. (2013) bekräftar studiens
resultat där ungdomar som var födda på landsbygden hade högre upplevd ångest än
de i stadskärnan. Romans et al. (2011) menar dock på att individer i stadskärnan
upplevde lägre KASAM och högre andel ångest än de som bodde på landsbygden.
Skillnaderna på dessa resultat och denna studies resultat kan bero på att de är
utförda i olika länder; Turkiet, Kanada och Malaysia. Det är svårt att dra slutsatser
om exakt vad i bostadsmiljön utanför stadskärnan respektive i stadskärnan som
påverkar den unga vuxnas ångest eftersom det kan variera mellan olika länder.
Ramsey, Gikes, Turell & Gallegos (2011) menar att leva i ett farligt samhälle påverkar
den allmänna hälsan hos unga vuxna. Fattigdom och torka kan leda till otillräcklig
tillgång till föda vilket i sin tur kan få konsekvenser för både det fysiska och psykiska
välmåendet. Den känsla av hopplöshet som miljöfaktorer kan orsaka kan leda till
utveckling av depression (Ramsey et al., 2011; Skärsäter et al., 2003). Att inte vara
nöjd eller tillfreds med sin bostadssituation påverkar livskvalitén (Felce & Perry,
1995). Att inte uppleva livskvalité är ett hinder för att uppnå hälsa enligt WHOs
(2014) definition. Denna studie visade på att unga vuxna som bodde själva i en
bostad upplevde högre psykisk stress än de som bodde tillsammans med andra. Att
uppleva sin bostadssituation och bostadsmiljö som otrygg är en faktor för psykologisk
stress vilket även bekräftas av Biron & Rapaport (2016).
Woodward och Fergusson (2001) diskuterar korrelationen mellan upplevd ångest och
miljö vid uppväxten. Där framkom det att unga vuxna som hade ångestproblematik i
större utsträckning kom från en bakgrund med osäkerhet och psykisk eller fysisk
misshandel. Det var också mer troligt att de kom från en fattigare bakgrund.
I transitionen mellan ungdom och vuxenliv förändras individens hantering och
processering av emotionella händelser (Brummer et al., 2014). Det kan leda till stora
förändringar för en individs roll i ett socialt sammanhang och kan i sin tur leda till
psykisk ohälsa (Schulenberg et al., 2004; McCloughen et al., 2016). Detta kan vara en
orsak till att den unga vuxna upplever sitt sociala stöd som minskat, eftersom
världsbilden för den unga vuxna har förändrats. Studiens resultat visar att unga
vuxna kan uppleva ångest när det uppstår konflikter i det sociala sammanhanget. Att
vara tillfreds med sina relationer är viktigt för den unga vuxnas upplevda hälsa.
Balansen mellan att bevara sociala kontakter och få tid för sig själv kan också vara
viktig för den ungas välmående (Wang, Kao, Huan & Wu, 2010).
Studiens resultat visade att vara emotionellt instabil och ha bristande självförtroende
påverkar en ung vuxens mentala välmående. Amaral (2015) menar att det finns en
koppling mellan unga vuxnas upplevda stress och upprepade negativa tankar vilket
kan leda till sömnsvårigheter. Enligt Marcus et al. (2012) förekommer det att unga
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vuxna upplever svårigheter att hantera sociala relationer och därmed skuldbelägger
sig själv vilket leder till lägre självkänsla. Lee & Robbins (1998) bekräftar att låg
självkänsla i gruppsammanhang och låg emotionell koppling till exempelvis
klasskamrater ger minskat självförtroende och ökad ångest. Emotionell instabilitet
kan återspeglas i Spectors (2002) definition av hälsa. Där krävs balans mellan sinne
och själ för att kunna uppleva hälsa. En studie av Rönngren et al. (2018) visar att
sjuksköterskan på ett effektivt ska sätt stödja unga vuxna med psykiska hälsoproblem
genom interpersonella relationer och stöd i att genomföra livsstilsförändringar med
fokus på att stärka självförtroende. Även stödgrupper visade sig effektiva då nya
relationer kunde skapas och hälsosammare copingstrategier kunde användas.
Enligt Weier & Lee (2015) förekommer det att universitetsstudenter har höga krav på
sig själva i form av att ta examen och läsa ytterligare högre utbildningar. Resultatet i
studien visar att den formen av förväntningar och press kan vara orsak till ångest och
psykisk stress. Vidare visar resultatet att intressenivå för utbildningen och
akademiska resultat också är faktorer som kan orsaka ångest. Gallego (2014) menar
att det är viktigt för universitetsstudenter att hantera stress på ett hälsosamt sätt,
exempelvis genom fysisk aktivitet och mindfulness.

Slutsatser och kliniska implikationer
Ångest är ett hinder för att uppleva hälsa. I varje ung vuxens liv finns olika faktorer
som påverkar den psykiska hälsan. I studien framkommer att ångest hos unga vuxna
har sin grund i relationer, ekonomi och inre emotionella faktorer. Sjuksköterskor
behöver ha förmåga att identifiera faktorer i de unga vuxnas vardag som kan orsaka
ångest. Detta för att ha ett gott bemötande och ett helhetsperspektiv på de unga
vuxnas hälsosituation. Studien bidrar med kunskaper om vilka faktorer som kan vara
viktiga att identifiera hos unga vuxna med ångestproblematik. Kunskaperna kommer
kunna användas av sjuksköterskor som möter unga vuxna inom all typ av vård, inte
enbart psykisk vård. Det begränsade antalet artiklar till litteraturöversikten visar att
vidare forskning inom området är nödvändigt för att förstå unga vuxnas upplevelser
av att leva med ångestproblematik.
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frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln.

Del II
Kvalitetsfrågor
Beskrivs vald kvalitativ metod?

Ja

Nej

Hänger metod och syfte ihop?
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod)

Ja

Nej

Beskrivs datainsamlingen?

Ja

Nej

Beskrivs dataanalysen?

Ja

Nej

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/

Ja

Nej

ställningstagande?
Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp
trovärdighet) i diskussionen?
Ja

(t

ex tillförlitlighet
Nej

och

Diskuteras

huvudfynd

i
Ja

resultatdiskussionen?
Nej

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i
diskussionen?
Ja
Nej

Är resultatet relevant för ert syfte?
Om ja, beskriv:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory)
………………………………………………………….
…………………………………………………………
Deltagarkarakteristiska
Antal……………………
Ålder…………………....
Man/Kvinna…………….
Granskare sign: ……………………………………………….
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Fortsättning bilaga 2
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med
kvantitativ metod
Titel:
Författare:
Årtal:
Tidskrift:

Del I.
Beskrivning av studien
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?

Ja

Nej

Kunskapsläget inom det aktuella området är
beskrivet?

Ja

Nej

Är syftet relevant till ert examensarbete?

Ja

Nej

Är urvalet beskrivet?

Ja

Nej

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt
granskning. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln.

Del II
Kvalitetsfrågor
Hänger metod och syfte ihop?
(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod)

Ja

Nej

Beskrivs statistiska metoder/analys?

Ja

Nej

Beskrivs datainsamlingen?

Ja

Nej

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/

Ja

Nej

ställningstagande?
Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i
diskussionen?
Ja
Ne j
Diskuteras

huvudfynd

i
Ja

resultatdiskussionen?
Nej

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen?
Ja

Nej

Är resultatet relevant för ert syfte?
Om ja, beskriv:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie)
………………………………………………………….
…………………………………………………………
Deltagarkarakteristiska
Antal……………………
Ålder…………………....
Man/Kvinna…………….
Granskare sign: ……………………………………………….
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