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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att belysa ungdomars ohälsa och vilka faktorer som påverkar 
ungdomars hälsa. Jag var intresserad av hur skolsköterskor upplevde att ungdomarnas ohälsa 
tog sig uttryck och vilka faktorer de ansåg kunde påverka ungdomarnas hälsa. Jag har även 
valt att belysa hur skolsköterskorna i sitt arbete kan påverka ungdomarnas hälsa och 
välbefinnande. Studien var hermeneutiskt och metoden var en kvalitativ intervju utifrån 
halvstrukturerade frågor. Intervjuerna gjordes med fyra skolsköterskor. Resultatet uppvisade 
främst likheter kring vad de fyra skolsköterskorna hade för uppfattningar om ungdomars hälsa 
och vilka faktorer som påverkar. I resultatet framkom det att skolsköterskorna uppfattade att 
det var faktorer av samhällsförändringar och avsaknaden av vuxna i ungdomarnas liv som 
hade en avgörande betydelse för ungdomars hälsa. Ungdomars ohälsa tog sig ofta uttryck som 
somatiska symtom, men som ofta handlade om psykiska påfrestningar såsom krav, stress och 
förväntningar. Avsaknaden av vuxna påverkade ungdomarnas möjligheter att hantera 
påfrestande situationer. Undersökningens resultat är användbart för alla vuxna och framförallt 
de som arbetar med barn och ungdomar. 
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INLEDNING 
 
Vid en internationell jämförelse visar det sig att Sverige har en bra folkhälsa. 
Medellivslängden är bland de högsta i världen och vi har den lägsta barndödligheten, men den 
psykiska hälsan verkar försämras och särskilt bland barn och ungdomar (Ågren, 2003). I 
Välfärdsbokslutet för 1990-talet (SOU2001: 79) visade det sig att barn och ungdomar i 
allmänhet har goda levnadsförhållanden vad det gäller ekonomiska och materiella villkor, 
trygghet i närmiljön, socialt stöd från föräldrar och omgivning, situationen i skolan samt fysik 
och psykisk hälsa. Ungdomars levnadsförhållanden har dock under 1990- talet utvecklats 
negativt. Detta gäller främst ungdomars egen ekonomi och arbetsmarknadssituation, vilket 
innebär en ökad otrygghet för denna grupp. Barn och ungas psykiska hälsa hänger samman 
med såväl hushållet som den personliga ekonomiska situationen. Ekonomiska begränsningar 
är relaterade till ett lägre psykiskt välbefinnande och större risk för psykosomatiska besvär. På 
motsvarande sätt är goda relationer till kamrater och föräldrar hälsobefrämjande. Även 
Socialstyrelsen (2005,a) anser att barn och ungdomars psykiska hälsa är beroende av 
arbetslösheten och samhällsekonomin. I en annan rapport visar Socialstyrelsen (2005,a) att 
trots förbättrad samhällsekonomi och minskad arbetslöshet har den psykiska ohälsan bland 
barn ökat. Socialstyrelsen hänvisar även till en enkätundersökning där skolsköterskor, 
skolkuratorer och skolpsykologer deltog. Undersökningen visade att de uppfattade att 
elevernas psykiska hälsotillstånd är sämre nu än för tio år sedan (Socialstyrelsen, 2005,a).  
 
Även den Europeiska (Världshälsoorganisation) WHO är bekymrade över unga människors 
psykiska hälsa internationellt. De anser att det är en tidsbomb som tickar och det kan få 
miljoner av barn och ungdomar att känna av denna negativa effekt om inte det sätts in 
åtgärder i rätt tid. Europa har en lång tradition av att kunna utveckla program för att hjälpa 
barn och vuxna, de förändringarna som nu sker i våra samhällen upplevs som en utmaning, 
men att det behövs mer kunskap för att klara av de behoven. De förändringar de 
uppmärksammar är immigration, folkvandring, ändringar i familjens struktur, möjlighet till 
sysselsättning. Att utsättas för detta kan leda till stress både för barn och vuxna samt påverka 
deras psykiska hälsa och vara avgörande för nationens hälsa (EUR/04/5047810/B14).  
 
BAKGRUND 
 
Hur ska man då förstå ungdomarnas ohälsa? Efter att ha tagit del av litteratur och 
undersökningar visar det sig att det är många faktorer som kan inverka på ungdomarnas hälsa. 
En del av dessa faktorer handlar om förhållanden som kan hänskjutas till områden som har 
med samhället, skolan och föräldrar/familj att göra. Jag har därför valt att dela upp 
bakgrunden efter dessa rubriker och redovisar hur och på vilket sätt dessa kan påverka 
ungdomars hälsa. Jag har även valt att ta upp ungdomarnas utveckling och hur ohälsa kan 
uttrycka sig hos unga. Jag avslutar bakgrunden med ett avsnitt om aktuell forskning samt ett 
avsnitt med diskussion om begreppsdefinitioner. 

Ett samhälle i förändring 
I boken I vanmaktens spår (Härenstam, Lundberg, Starrin, 1999) kan man läsa att samhället är 
i en förändringsfas. Enligt Härenstam et al. är samhället i en övergångsfas från det industriella 
samhället till det så kallade postindustriella samhället. Förändringar sker i de tidigare 
strukturerna, t.ex. när det gäller uppdelning och reglering av inflytande, ansvar och åtagande 
mellan samhället och individ, mellan män och kvinnor, mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Härenstam (et al, 1999) hävdar att arbetsmarknadens omstrukturering kan leda till en 
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osäkerhet. Makten över de resurser som formar livsvillkoren förskjuts alltmer till den globala 
marknaden samtidigt som individen själv i allt högre grad ska ta ansvar för sin försörjning och 
livssituation. Under 1990- talets tre första år försvann nästa 500. 000 arbetstillfällen i Sverige. 
Samhällsomvandlingen har inneburit vidgade klassklyftor i samhället. Arbetslöshet kan leda 
till att unga människor hamnar i en emotionell reaktion med frustration, uppgivenhet, 
hjälplöshet, oro, depression och skam. Härenstam (et al, 1999) menar att ohälsa bland unga 
går hand i hand med att de inte får någon möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och på 
så vis inte har råd med eget boende, detta gör att de saknar framtidstro. Socialstyrelsen (2005, 
b) anser också att ungdomar från familjer som har det sämre ställt ekonomiskt får en svårare 
start i livet, sannolikt finns det samband mellan ekonomi och annan utsatthet. Stress, oro och 
mobbning skapar problem, liksom bekymmer över att man är för smal eller för tjock. Många 
risker är knutna till livsstilen, t.ex. bruk och missbruk av tobak, alkohol, droger, samt olika 
former av sexuellt risktagande. 

Skolans betydelse  
Skolan är en mötesplats för ungdomar där det sker ett lärande och ett experimenterande av 
identiteter och livsstilar. Hur de unga upplever skolan kan enligt Berglund (2000) till stor del 
färga upplevelsen av samhället i stort och de förväntningar och krav som ställs på dem som 
vuxna medborgare. Skolan är en mötesplats mellan barndom och vuxenliv och de erfarenheter 
som görs har betydelse för resten av livet (Berglund, 2000). Att lyckas i skolan har en stor 
betydelse för framtiden. Det är i skolan, på arbetet, i hemmet och på fritiden de unga ska 
utveckla sin identitet, sina kompetenser och sina livsprojekt. Detta har stor betydelse för hur 
unga etablerar sig som vuxna. Både individuella egenskaper och faktorer i den totala 
uppväxtmiljön har betydelse för barn och ungdomars psykiska hälsa och välmående 
(Socialstyrelsen, 2005, b). Erling och Hwang (2001) menar att genom att de unga möter 
många nya lärare och kamrater i skolan ökar kraven på den unges förmåga att kommunicera. 
De måste kunna etablera nya kontakter, behålla dem och fördjupa dem. Det är vikigt att kunna 
argumentera verbalt för sin sak och förstå att man inte kan lösa konflikter med fysisk 
aggression. Ungdomen är på väg in i vuxenvärldens komplexa mönster av interaktioner och 
avancerande kommunikationsformer (Erling & Hwang, 2001).  
 
Under 1990–talet fick skolan minskade resurser på grund av ekonomiska besparingar, vilket 
medförde större klasser och färre vuxna i skolan. Utifrån detta anser Socialstyrelsen (2005, b) 
att de kan se ett samband mellan minskade resurser i skolan och ett ökat tryck inom barn- och 
ungdomspsykiatrin samt på socialtjänstens individ- och familjeomsorg. De besparingar som 
under 1990-talet gjordes inom skolverksamheten har förmodligen lett till stora kostnader inom 
andra områden (Socialstyrelsen, 2005, b). Socialstyrelsen (2004) kom i sin kartläggning fram 
till att ungdomar upplevde skolsköterskor och skolkuratorer som stressade och med begränsad 
tid för deras hälsa. Övriga vuxna som fanns i närheten hade inte tid att prata om hur 
ungdomarna mådde och uppmärksammade inte de som mådde dåligt. Wallroth och Åkerlund 
(2002) menar att samhället går åt fel håll då resurserna till ungdomsvården och skolhälsan 
dras in, istället borde vården för unga byggas ut då psykisk ohälsa bland ungdomar ökar 
lavinartat. 

Föräldrarnas roll  
Med ökad ålder ökar ungdomarnas behov av att frigöra sig från föräldrarna. Socialstyrelsen 
(2005, b) betonar att ungdomar har behov av stöd långt upp i åldrarna, men att det däremot 
inte alltid behöver vara en förälder utan det kan vara någon annan vuxen som ungdomen har 
förtroende för. Enligt Gustafsson och Stephenson (2005) kan det vara påfrestande för vissa 
ungdomar att både vara på väg in i vuxenlivet och samtidigt klara av att prestera så bra som 
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möjligt i skolan. En förutsättning för att det ska gå bra är att föräldrarna finns som stöd och är 
en skyddsmur när tonåringen inte orkar med. Som förälder är det lätt att backa och tro att barn 
inte längre behöver lika mycket stöd som tidigare eftersom tonåringen ofta signalerar att de 
vill klara sig själva. Föräldern ska förstå att de inte ska släppa taget utan hålla i hårdare än 
någonsin. Gustafsson och Stephenson (2005) anser att föräldrar i dagens samhälle känner sig 
osäkra över sin uppgift som föräldrar och vad föräldrarollen innebär. Det finns mycket att 
förhålla sig till, som information om hur man som förälder ska uppfostra eller gå tillväga, 
höga krav och olika sätt att göra saker på. Allt detta bidrar till att föräldrar blir rädda att göra 
fel. Viktigt att tänka på är att det inte finns något facit på hur man ska vara som förälder. Att 
vara tonårsförälder är svårt, men tonåringen behöver lika mycket kärlek och förståelse som 
det lilla barnet (Gustafsson & Stephenson, 2005). I Sverige är det ungefär en halv miljon barn 
som inte bor ihop med båda sina föräldrar. Växelvis boende har ökat stort de senaste åren. 
Detta kan leda till att barn och ungdomar upplever en känsla av rotlöshet på grund av att de 
inte har någon fast punkt (Gustavsson, 2006). 

Från barn till vuxen 
Det finns nästan 1 430 000 unga människor i åldrarna 13-24 år i Sverige, vilket motsvarar 16 
procent av befolkningen. Övergången från barn till vuxen tenderar att bli allt längre. Förlängd 
utbildningstid, problem att få egen bostad och svårigheter att ta sig in i arbetslivet bidrar till 
detta (Socialstyrelsen, 2005, b). Många beskriver ungdomstiden som en omvälvande tid fylld 
av förändringar. Den är diffus och stormig vilket inte gynnar de unga i samhället. 
Ungdomstiden är en tid då man ställs inför nya krav och förväntningar. De måste lyckas i 
skolan för att komma in på rätt program och för att kunna få ett bra arbete. Det ställs nya krav 
i förhållandet till kamraterna, för att vara populär bland de jämnåriga krävs andra egenskaper 
än under barndomen. Ungdomarna ställs inför en rad olika val och känner att framtiden 
hänger på att de väljer rätt (Erling & Hwang, 2001). De allra flesta ungdomarna trivs med sin 
tillvaro. Stöter de på problem så måste de lösas och detta kan innebära att de tar mer ansvar 
för sitt handlande.  
 
Socialstyrelsen (2005, b) använder sig av en studie som gjorts med hjälp av fokusgrupper där 
ungdomar beskriver ett starkt kulturellt tryck på hur man ska vara (Socialstyrelsen, 2005, b). 
Reklam och massmedia förmedlar ideal och får praktiskt taget alla ungdomar att känna sig 
avvikande och missnöjda med sitt utseende (Erling & Hwang, 2001). För att trivas med sig 
själv krävs det att man är nöjd med sitt utseende och sin kropp. Detta har en stor betydelse för 
såväl självkänslan som identitetensutvecklingen. God självkänsla och självuppfattning hör i 
sin tur till de grundläggande förutsättningarna för god hälsa över lag (Socialstyrelsen, 2005, 
b). Oron att utseende inte ska duga speglar att vår kultur är kroppsfixerad med tydliga och 
snäva ideal om hur män och kvinnor ska se ut (Erling & Hwang, 2001). Professorn Nilsson 
refererad i Nygård (2000) menar att i dagens samhälle ses kroppen inte längre som ett uttryck 
för den man är, utan i större utsträckning för ”det” man är. Kroppen är nu ett moraliskt 
uttryck. En ung, vältränad och sensuell kropp uppfattas som ett moraliskt föredöme som visar 
på god självdisciplin. En ful, tjock och otränad kropp ses som sämre och som exempel på 
odisciplin och moralisk slapphet (Nygård, 2002). En tendens är att övervikt, lättja och ett 
impulsivt sätt hör samman. Dessa fördomar gör att den överviktiga tonåringens självkänsla, 
framför allt kroppsuppfattningen riskerar att påverkas negativt. Självkänslan hos ungdomar är 
starkt relaterad till kroppsuppfattningen. Detta gäller framförallt flickor. Negativ uppfattning 
om sin kropp ger en mer negativ uppfattning av sig själv. Ungdomar som har negativ 
kroppsuppfattning är i riskzonen för andra problem, nedstämdhet och depressiva symtom 
(Erling & Hwang, 2001). 
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Tonårstiden är en utvecklingsfas då både kroppen och själen ska omformas från barn till 
vuxen. Det är en krävande tid som periodvis innebär kris, precis som all utveckling och 
förändring man inte kan kontrollera. Frigörelsen kan se ut på många olika sätt. Ungdomar kan 
vara, dramatiska, jättearga, elaka, spydiga, tysta, inåtvända, sura och stänga in sig i sin egen 
värld. Under tonårstiden är kompisar viktiga eftersom de alltmer ersätter föräldrarna som 
identifikationsobjekt. Tonåringen speglar sig i sina kompisar och gentemot dem kan de pröva 
sig själva och sin identitet. Kompisarna blir ett nytt sammanhang utanför familjen där man 
känner gemenskap, delar erfarenheter och får stöd och tröst (Gustafsson & Stephenson, 2005). 
Berglund (2000) menar att ungdomars sociala rörelsemönster är i ständig rörelse på grund av 
att ungdomarna ständigt söker sociala band som ska ge möjligheter till gemenskap, 
tillhörighet, självständighet, status, kontroll och makt över skeenden. Oavsett vilken social 
situation eller position man har i samhället finns det alltid en vilja att skapa respektsituationer 
där man upplever stolthet och gemenskap, likväl som man undviker situationer som innebär 
risk för utanförskap och skamkänslor. 
 
Tonåren är en tid då man under perioder kan känna sig skör och osäker (Gustafsson & 
Stephenson, 2005). Under tonårstiden ligger den enskildes sårbarhet inom det biologiska och 
psykologiska området. Till detta kommer riskfaktorer utanför individen själv. De vanligaste 
riskfaktorerna är sociala/kulturella förhållanden i familje- och kamratkretsen. Individens 
sårbarhet och yttre faktorer samspelar ständig med varandra. Olika individer kan reagera helt 
olika på samma objektiva påfrestning. Barn som upplever en relativt stressfri uppväxt anses 
allmänt sett vara mindre sårbara för stressande händelser senare i livet jämfört med barn med 
olika traumatiska upplevelser (Erling & Hwang, 2000). 

Tecken på ohälsa 
Av den refererade litteraturen framgår att de vanligaste symtomen på ohälsa är stress, 
nedstämdhet och destruktivt beteende. Dessa faktorer är de som främst leder till ohälsa bland 
ungdomar. De tre symtomen ger en helhet över hur ungdomars ohälsa kan se ut. Många 
ungdomar upplever stress när det gäller att möta påfrestningar och utmaningar. Stress 
definieras som en stark psykisk påfrestning som påverkar prestationsförmågan på olika sätt. 
Stress upplevs höra ihop med skolmiljön, egna krav och krav från familjen. Känslan av stress 
kan också uppstå från filmer, underhållning och media (Socialstyrelsen, 2005, b) Stress kan 
både vara positiv och negativ. Negativ stress är en obalans mellan de krav som ställs på en 
människa och de möjligheter man har i olika avseenden att leva upp till dessa. Höga krav och 
liten egenkontroll över sin situation innebär en betydande risk för negativ stress, men även för 
låga krav kan skapa stress. Enligt Socialstyrelsen (2005, b) är det antagligen en kombination 
av olika faktorer som bidrar till att barn och ungdomar upplever ökad stress t.ex. skolmiljön, 
problem i familjen samt en önskan om att var rätt klädd och bli accepterad bland kompisar. 
Det finns också konkurrens inom skolan och idrotten, medias bild av mans- och kvinnoideal 
samt det faktum att vuxna inte har tid att finnas till hands (Socialstyrelsen, 2005, b). 
 
Under tonårstiden är det normalt att under perioder känna sig nedstämd och tycka att livet 
saknar mening. Det ingår i tonåringens utveckling att fundera över meningen med livet, 
fundera på vad man vill göra och vad som är viktigt och meningsfullt för en själv. Under 
denna process kan livet ibland kännas svårt. Det är jobbigt när verkligheten tränger sig på och 
det är inte alltid lätt att upptäcka hur världen ser ut. Tonåringens känsloliv är en ständig berg- 
och dalbana av humörsvängningar. I berg- och dalbanan ingår det att man kan vara deppig ena 
dagen och lycklig nästa. Det är stor skillnad på att vara nedstämd och att vara deprimerad 
(Gustafsson & Stephenson, 2005). I Svenska Dagbladet (Haverdahl, 2005) kan man ta del av 
Barn- ungdomspsykiatrier Olsson som anser att det är lätt att skilja en depression från 
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nedstämdhet. Det är många unga som söker hjälp och får vård utan att de har fått rätt diagnos. 
Tonåringar med svåra depressioner måste få behandling snabbt. Vidare i artikel påpekar 
Ekendahl, chefsjuksköterska på landstingets beroendemottagning i Jakobsberg att många unga 
får antidepressiva medel utskrivna av husläkare efter en kvarts samtal och utan uppföljning. 
Ekendahl betonar även att det är normalt att vara deppig för en tonåring och att det kan bli fel 
att döva deppigheten med läkemedel. Att ge unga antidepressiva medel kan förstärka känslan 
av att de inte klarar av att bena ut vilka känslor och tankar de har. Detta är viktigt för att 
kunna gå vidare i sin utveckling. Ungdomen är en kritisk tid och de flesta klara av att reda ut 
den själv, men många ungdomar kan också behöva samtalshjälp från en vuxen (Haverdahl, 
2005) 
 
Destruktivt beteende är ett negativt sätt att få utlopp för svåra känslor. Det kan vara 
ilska/protest mot sig själva, föräldrar, skola, eller andra i samhället. Destruktivt beteende kan 
vända sig både inåt och utåt. När det vänder sig inåt kan det visa sig genom att den unge 
rispar sig, använder droger, svälter sig, dricker sig jätteberusad eller har sex på andras villkor. 
När det destruktiva beteendet vänder sig utåt kan det vara snatteri, skolk, klotter eller 
misshandel (Gustafsson & Stephenson, 2005). Berglund (2000) menar att det är större risk att 
flickor tar på sig skulden för att det inte fungerar och söker felen hos sig själva. Pojkar tar inte 
lika påtagligt på sig skulden och är inte lika självdestruktiva. Pojkars destruktiva beteende är 
mer samhällsdestruktivt, deras beteende handlar om att undvika skamkänslor och ständigt 
vara på jakt efter deras motsats, bekräftelse, stolthet och respekt. 
 
Självskadebeteende kan till viss del enligt Socialstyrelsen vara kamratinfluerat och ett 
”modefenomen” eller ett sätt att signalera en avvikande livsstil. Beteendet börjar bli ett 
hälsoproblem och det görs undersökningar och forskning om hur man ska gå tillväga för att 
motverka detta. Självskadebeteendet sprider sig som en epidemi bland ungdomar i Sverige 
Även Socialstyrelsens (2004) kartläggning visade att avsiktligt självskadebeteende kan ses 
som ett uttryck för psykiska, sociala och existentiella problem. Socialstyrelsen påpekar att det 
är nödvändigt för samhällets olika vård och stödinstanser att lära sig se och höra unga 
människors försök att kommunicera sitt psykiska lidande på. Alla människor hanterar, lindrar 
och kommunicerar sin psykiska ohälsa på olika sätt och samhällsinstanserna måste inhämta 
och utveckla metoder för att i ett tidigt skede kunna hjälpa unga människor som lider och far 
illa. 

Kartläggningar av ungdomars ohälsa 
BRIS (Barnens Rätt I Samhället) tog emot nästan 200 000 samtal på sina hjälptelefoner under 
förra året. Samtalen till BRIS har ökat från 3000 samtal 1991 till 22 133 kontakter år 2004 
(2001 började BRIS med mejl stöd). De vanligaste kontaktområdena i samtal och mejl från 
barn och ungdomar handlar om konflikter i relationer till familjen, kamrater eller 
kärleksrelationer. Vuxentelefonen hos BRIS (Årsrapporten, 2004) handlar mest om problem 
vid skilsmässor och rollen som förälder, samt oro för barn och ungdomars psykiska hälsa. 
Erling och Hwang (2001) anser att stormiga relationer mellan ungdomar och deras föräldrar 
verkar vara en allmän uppfattning i samhället. Erling och Hwang (2001) påpekar att forskning 
inte har bekräftar denna bild utan visar att ungdomar som har konflikter med sina föräldrar 
hade det även tidigare i livet. En undersökning visar att 25 % av de intervjuade familjerna 
med ungdomarna upplevde att de hade familjeproblem. Av dessa var det 80 % som hade haft 
problemiska relationer inom familjen redan under tonåringens tidiga barndom.  
 
I undersökningen till Välfärdsbokslutet för 1990- talet (SOU 2001:79) framkom det att många 
barn och ungdomar var kritiska till sin skolsituation. Hälften av eleverna uppger att det inte 
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brukade vara lugnt i klassrummet under lektionstid. Barn och ungdomar önskade att 
undervisningen skulle gå långsammare fram och att de skulle får mer hjälp av läraren. Nästa 
var tionde elev uppger sig var utsatt för kränkningar varje vecka och fyra procent är mycket 
utsatta. Var sjätte samtal till BRIS (Årsrapport, 2004) handlar om mobbning, oftast har barnet 
varit utsatt under en lång tid och förgäves försökt få någon vuxen att förstå situationen. 
Samtalen till BRIS visar på att flickorna börjar ta över pojkarnas mer utagerande sätt att 
mobba.  
 
Socialstyrelsen (2005,a) gjorde under 2003 och 2004 pilotstudier om psykisk ohälsa bland 
skolelever i årskurs 6-9. De kom fram till att: 
 

*Psykosomatiska besvär ökar med barnens och ungdomarnas ålder 
*Flickor har psykosomatiska besvär i betydligt större utsträckning än pojkar 
*Barn till utlandsfödda föräldrar har mer psykosomatiska besvär än barn till 
svenskfödda föräldrar 
*Den psykiska ohälsan varierar mellan olika geografiska områden 

 
BRIS årsrapport (2004) visar att det föreligger olika sorters hinder för att barn och ungdomar 
inte söker hjälp när de mår dåligt. Det handla om att de saknar tilltro till en vuxen eller att de 
har tidigare negativ erfarenhet av hjälp från en vuxen. Det finns också en rädsla över att 
föräldrarna ska få veta att de mår dåligt, samt en upplevelse av att professionella vuxna är 
otillräckliga samt en oro över vad olika behandlingsmetoder innebär. BRIS (Årsrapport, 2004) 
anser att de flesta samtal tar upp avsaknaden av en meningsfull vuxen kontakt och en 
upplevelse av ensamhet. Många barn är inte vana att samtala med vuxna och att sätta ord på 
händelser, känslor och tankar och de är heller inte vana att bli lyssnade på, respekterade och 
trodda. Detta är svårt att mäta, men BRIS ansåg att det var allvarligt och att det också ger 
signaler att barn har en bristande tro på framtiden. 
 
Ungdomars ohälsa idag 
Sextio procent av fickorna i åldrarna 13-15 som tillfrågades av Socialstyrelsen (2005, b) led 
av psykiska besvär, vilket kan uttryckas som sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation och 
nervositet. De upplevde att de haft ett eller flera av besvären minst en gång i veckan de 
senaste sex månaderna. Bland pojkarna är motsvarande siffra drygt 40 procent. För flickorna 
ökar siffran dessutom med stigande ålder (Socialstyrelsen, 2005, b). Även om en majoritet av 
alla barn och ungdomar mellan 10-18 år har en god psykisk hälsa, så är psykosomatiska 
besvär ganska vanliga. I Välfärdsbokslutet för 1990-talet (SOU2 001:79) visade det sig att var 
femte barn hade ont i magen, var fjärde barn hade huvudvärk, var tredje hade svårt att sova 
och fyra av tio kände sig stressade minst en gång i veckan. 
 
Ungdomar funderar mycket över om deras utseende ska duga. En svensk studie (Erling & 
Hwang, 2001) visade att 57 % av flickorna i årskurs 9 tyckte att de var för tjocka och hela 84 
% ville förändra sin kropp. Vad kamrater tyckte om ens utseende i den här åldern hade stor 
betydelse. En annan studie visade att barn som bantade trodde att deras kamrater skulle tycka 
bättre om dem om de var smala (Erling & Hwang, 2001). BRIS (Årsrapport, 2004) och 
Socialstyrelsen (2005, b) påpekar båda att de inte ännu vet omfattningen av unga flickors 
ohälsa. Socialstyrelsen (2005, b) anser att ett mörkertal finns när det gäller flickor som skadar 
sig själva. De fysiska skadorna är ofta lindriga och kräver inte sjukvård. En ökning av 
självdestruktiva handlingar med preparatet paracetamol (t.ex. Alvedon eller Panodil) i 
suicidsyfte har enligt sjukvården ökat (Socialstyrelsen, 2005, b). Antalet mejl till BRIS som 
handlar om flickors självmordsproblematik, har från 2002 -2003 blivit tre gånger fler. År 
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2004 fick BRIS 1100 mejl om självmord och nästan lika många rörande 
sjävskadeproblematik. Det visade sig däremot att det är dubbelt så många pojkar som fickor 
varje år begår självmord (Årsrapport, 2004, Socialstyrelsen, 2005, b). 
 
Barn och ungdomar som vårdas inom psykiatrin har inte alltid en fastställd diagnos och i 
många av fallen rör det sig om relationsproblem inom familjen (Haverdahl, 2005). De två 
vanligaste diagnoserna efter avslutad vård i Stockholms län 2003 enligt DSM IV (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorder) för 13-17 åriga flickor och pojkar var 
förstämningssyndrom/depression och ångeststörningar. WHO har tittat på barn och 
ungdomars möjlighet till professionell hjälp. Möjlighet till professionell hjälp varierar väldigt 
från land till land. I Frankrike och Finland finns det en specialist på 10 000 ungdomar under 
de senaste 20 åren. I Storbritannien finns det en på 30 000 (EUR/04/5047810/B14).  

Definitioner av begrepp 
Erling och Hwang (2001) diskuterar begreppet tonåring och de ställer sig frågan när 
tonårstiden börjar och slutar. Börjar den när biologiska utvecklingen startar eller kanske när 
den psykologiska utvecklingen startar. Några författare har valt att definiera ungdomsåren 13-
19 år som tonåring (Erling & Hwang, 2001, Mannerheim, 1994). Jag har valt att i min studie 
använda begreppet barn och ungdomar istället för tonåring, eftersom det oftast använts i 
litteraturen och i de undersökningarna som jag har tagit del av.  
 
Enligt WHO definieras hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom eller svaghet”. Ohälsa kan enligt Myint 
(1992) skapas av och medföra en mängd både mätbara och omätbara förhållanden. 
Socialstyrelsen (2005, b) anser att psykisk ohälsa kan innebära psykisk sjukdom, psykisk 
störning eller subjektivt upplevda och självrapporterade besvär som t.ex. ängslan, oro, ångest 
eller sömnbesvär. Forsell och Dalman (2004) diskuterar begreppen psykisk sjukdom och 
psykisk ohälsa. Psykisk sjukdom är ett välavgränsat begrepp om definierade 
sjukdomstillstånd, som t.ex. psykoser, depressioner och ångesttillstånd. Att ha en psykisk 
sjukdom betyder att en person har en psykologisk och/eller beteendemässig förändring som 
stör det sociala livet och samspelet. Sjukdomarna kan ha varierande längd och förlopp. Det 
finns etablerade och välfungerande behandlingar för de flesta tillstånd. Forsell och Dalberg 
(2004) menar däremot att psykisk ohälsa är ett svårare begrepp som saknar en egentlig 
definition. I vissa fall står psykisk ohälsa för enstaka psykiska symtom, i andrafall kan det stå 
för fullt utvecklade psykiatriska sjukdomar. Socialstyrelsen (2005, b) har också svårt att 
definiera vad psykisk hälsa är och det finns inte heller något entydigt mått på psykisk ohälsa. 
Kunskap och förväntningar påverkar hur människan bedömer sin egen hälsa och detta 
försvårar jämförelsen mellan olika grupper. Många faktorer som dessutom kan påverka 
statistiska uppgifter är att det idag finns en större öppenhet när det gäller att prata om psykiska 
problem. Socialstyrelsens (2005, b) undersökning kan ge en relativ god bild av hur unga 
upplever psykisk hälsa, även om upplevd psykisk ohälsa hos ungdomar inte förebådar 
sjuklighet på ett lika väldokumenterat sätt som när det gäller vuxna. 
 
Begreppet ohälsa är svårt att definiera och definitionerna kan variera. Att definitionerna är 
vaga och skiftar från undersökning till undersökning gör att det inte är helt lätt att avgränsa 
begreppet i min studie. Jag har därför valt att hålla mig till ungdomar som inte har en diagnos 
och inte lider av en egentlig störning. I denna studie anses med begreppet ohälsa 
psykosomatiska besvär, stress och destruktivt beteende. Jag har utgått från definitionen av 
ohälsa utifrån Välfärdsbokslutet för 1990-talet (SOU 2001:79) Socialstyrelsen (2005, b) samt 
Gustafsson och Stephenson (2005).  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien är att belysa skolsköterskors uppfattningar om ungdomars ohälsa och hur 
ungdomar uttrycker sin ohälsa. Studien syftar också till att ta del av vilka faktorer som 
skolsköterskorna uppfattar påverkar ungdomars hälsa och hur de i sitt arbete kan påverka 
ungdomarnas hälsa och välbefinnande. Följande frågeställningar ligger till grunden för 
studien: 
 
*Vilka uppfattningar finns om hur ungdomars ohälsa tar sig uttryck? 
 
*Vilka uppfattningar finns om faktorer som kan orsaka ohälsa hos ungdomar?  
 
*Vilka uppfattningar finns om vad arbetet som skolsköterska innebär när det gäller att arbeta 
med och förebygga ungdomars ohälsa?  
 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar för kroppen, psyket och det sociala livet. 
Sociala påfrestningar som krav, konflikter och olika slags problem som måste lösas. Vissa 
människor klarar svåra påfrestningar utan att bli sjuka medan andra inte gör det (Claezon, 
1996, Antonovsky, 1991). För att få en djupare förståelse av begreppet hälsa och ohälsa bland 
ungdomar riktar jag in studien på två perspektiv, ett samhällsperspektiv och ett individuellt 
perspektiv. Samhällsperspektivet utgår ifrån ungdomsforskarens Thomas Ziehes teorier om 
hur den kulturella moderniseringen kan påverka ungdomars hälsa. Den kulturella 
moderniseringen innebär förändringar som leder till att de gamla traditionerna, såsom 
arbetstraditioner, familjetraditioner och identitet, inte längre fungerar utan man måste skapa 
egna. Människans livsvärld har förändrats genom att vi har en ökat reflexivitet, som innebär 
att vi får allt fler möjligheter att uttrycka och fundera över oss själva och vår identitet. Vi 
människor har också ett ideal som vi ska leva upp till som förmedlas av massmedia. Jag 
använder Aaron Antonavskys teorier för att få ett individuellt perspektiv. Antonovsky (1991) 
menar att alla människor har olika förutsättningar för hur man hanterar stress, krav och 
förväntningar. Det sätt man hanterar situationer på får ett avgörande resultat för hälsan eller 
ohälsan. Utifrån detta skapade Antonovsky begreppet KASAM som uttrycker en känsla av 
sammanhang. Begreppet delas in i tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet syftar på om den information man har tagit del av är ordnad och 
tydlig eller om den är kaotisk och oförklarlig. När man tar del av information som är 
oförutsägbar eller överraskande så krävs det att den iallafall skall gå att få ordning på och 
förklara. Hanterbarhet handlar om att kunna möta utmaningar, att ha de resurser som krävs för 
att kunna möta de krav som ställs samt kunna lita på sina egna resurser. Meningsfullhet 
handlar om hur viktigt det är att känna sig delaktig i livet samt att livet i sig har en 
känslomässig innebörd, genom att vara motiverad och engagerad när det gäller 
problemlösningssituationer (Claeson, 1996, Antonovsky, 1991). 

Samhällsförändringar 
Ziehe (1993, 2003) menar att förändringar som sker i samhället påverkar även vardagsmotiv, 
självtolkningar, varseblivningar, livsstilar och livsformer såsom arbetstraditioner, 
familjebildning och identitet. Genom detta börjar de gamla traditionerna och normerna nötas 
ner. De gamla traditionerna förlorar sin giltighet och blir obrukbara. De förlora sin 
självklarhet och ifrågasätts. För ungdomarna leder detta till att de gamla traditionerna inte 
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längre fungerar utan de utsätts för nya situationer och händelser. Det är inte lika självklart hur 
de ska gå tillväga. Ungdomar har idag mer möjligheter till egna val och värderingar, men det 
innebär också en risk att de drabbas av vilsenhet och ångest över att inte veta sin väg. Detta 
kan vara både positivt och negativt. Positivt genom att det finns möjligheter för alla oavsett 
vilken samhällsklass man tillhör (Ziehe, 1993, 2003). Negativt kan det vara utifrån 
Antonovskys (1991) KASAM att alla val och möjligheter kan leda till förvirring och det kan 
vara svårt att få grepp om tillvaron. Alla har vi val och en möjlighet att hantera dem, men vi 
har olika erfarenheter och på så sätt olika starkt KASAM att hantera de olika situationerna vi 
utsätts för.  
 
Enligt Ziehe (1993, 2003) har människans livsvärld förändrats genom att vi har en ökad 
reflexivitet, som innebär att vi får allt fler möjligheter att uttrycka och fundera över oss själva 
och vår identitet. Detta ger oss en möjlighet att skapa distans till oss själva. Vi har alla en 
möjlighet att påverka vårt liv, men samtidigt ett ansvar för de val vi gör. Även 
individualiseringen har ökat och detta innebär att alla individer måste och kan välja inom allt 
flera områden t.ex. livsstilar. Detta påverkar oss dagligen oberoende var vi bor eller vem vi är. 

Val av livsstil  
Ziehe (1993, 2003) menar att ungdomar har ständigt tillgång de vuxnas värld, vara sig de vill 
eller inte. Ungdomar måste tidigt ta ställning till samhälleliga problem som arbetslöshet, 
miljöförstöring, upprustningar och utbildningskris. Ungdomar söker förklaringar och mening 
för att förstå och tolka sin omvärld utifrån livsstilar. Livsstilarna kan ge en förklaring för hur 
de ska tolka och se omvärlden. Ziehe (1993, 2003) delar in livsstilarna i tre grupper 
subjektivering, estetisering och ontologisering. Livsstilarna kan ge ungdomar en mening i 
tillvaron genom att förklara hur världen ser ut och tolkas. Exempel på subjektiverad livsstil 
kan vara kvinnogrupper och miljörörelser. När världen upplevs utifrån en estetisering är den 
oförståeligt och ohanterbart att vissa ungdomar försöker skapa en egen värld med egna regler. 
De upplever sig hatiska till omvärlden och söker sig till människor som använder sig av 
oskrivna lagar, t.ex. olika extremgrupper. Ontologisering, att söka en förklaring genom tro 
kan också ge en möjlighet att få sin värld hanterbar och begriplig (Ziehe, 1993, 2003). På 
liknade sätt diskuterar Antonovsky (1991) att religiösa grupper kan bidra till att ungdomar 
upplever en tydlig väg hur man ska hantera situationer och hur världen kan förstås. Hur 
engagerade och motiverade ungdomar är för att få sin värld hanterbar, handlar om hur 
utvecklad KASAM de har. Har ungdomar en svag KASAM kan det vara svårt att se vilka 
konsekvenser händelser kan få för framtiden. 

Idealmänniskan 
Ziehe (1993, 2003) anför att det idag förmedlas en bild av hur en idealmänniska ska vara via 
massmedia, via kultur och medvetande industrin. Det handlar om att ha rätt utbildning, 
utseende, vänner och erfarenhet. Människor ska kunna sälja sig själva för att bli någon. Detta 
innebär att man utsätts för stor press från samhället, föräldrar och sig själv. Förväntningar och 
press på barn och ungdomar börjar ofta i skolan. När ungdomarna är färdiga med skolan 
kommer ytterligare förväntningar på att de ska klara av arbete och andra livsmöjligheter 
(Ziehe, 1993, 2003). Antonovsky (1991) och Claezon (1996) menar att hur väl ungdomar kan 
hantera påfrestningarna och förväntningarna handlar om vilka livserfarenheter de har och hur 
stark KASAM de skapat. Ungdomar som inte kan få en känsla av sammanhang känner sig 
osäkra på om det finns möjligheter att uppleva tillvaron som förutsägbar och hanterbar. 
Grunden till KASAM, som lagts under barndomen, kommer hela tiden prövas för att förnyas 
och utvecklas. Det innebär att de erfarenheter man har från barndomen förstärks eller 
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försvagas när ungdomen går in i vuxenlivet och det är just i det tidiga vuxenlivet som 
placeringen av KASAM bestäms.  

Kärnfamiljens upplösning 
Ziehe (1993, 2003) menar att kärnfamiljen har i stort sätt upplösts och på så vis har 
familjebilden krympt. Detta innebär att barn ofta är ensamma eftersom föräldrarna är på 
arbetet eller någon annanstans utanför hemmet. Barn och ungdomar har förlorat tilltron till 
föräldrars bindning till varandra. Idag är det inte längre någon självklarhet att mamma och 
pappa alltid kommer att finnas. Därför har vissa barn inte något grundläggande förtroende för 
kontinuiteten i föräldrars omsorg och beskydd. Många föräldrar skiljer sig och många barn 
utsätts för föräldrarnas konflikter. Att kärnfamiljen upplöses kommer enligt Antonovsky 
(1991) påverka barn och ungdomars möjlighet att utveckla KASAM. De har inte längre 
samma möjlighet som förr att iaktta och få erfarenheter av föräldrarnas copingstrateiger. För 
det är i den tidiga barndomen som barn lär sig KASAM av föräldrarna. Detta påverka hur 
ungdomar kommer att förstå och tolka dagens samhälle. Att inte ha en utvecklad KASAM kan 
leda till att ungdomar har svårt att förstå sammanhang och mening i livet. Att 
familjestrukturen har förändras kan innebära att ungdomar inte upplever stöd och trygghet 
från föräldrarna. Föräldrar förlorar även sin roll som förebilder för barn och ungdomar 
(Antonovsky, 1991). Ziehe (1993, 2003) anser också att barn och ungdomar ifrågasätter 
föräldrarna och konfronterar dem med väsentliga frågor, behov och problem. Det finns inte 
längre någon större skillnad mellan ungdomstiden och vuxenlivet när det gäller sexuella 
relationer. Många ungdomar har också en mer mångsidig sexuell erfarenhet än sina föräldrar. 

Barns vetande och kunskap 
I ovanstående text framgår tydligt att barn och ungdomar nästan är helt indragna i 
vuxenvärlden genom deras samtal, åsikter, konflikter och i deras ökande rörlighet (bilresor, 
visiter och semester). Barn får också hela tiden tillgång till sekundära erfarenheter från media. 
Genom att ta del av bland annat media kan ungdomarna uppleva att de har erfarenheter av 
situationer som de egentligen inte har (Ziehe, 1993, 2003). Även Antonovsky (1991) tar upp 
massmedians påverkan på ungdomar eftersom KASAM utvecklas i nära samband med 
föräldrar, skolan, kamraterna och massmedia. Detta kan leda till problem eftersom de ger 
olika belöning och bestraffning av en typ av beteende. Exempel på detta kan vara sexuella 
beteenden. Detta kan leda till ohälsa för att ungdomar upplever frustrering över sin tillvaro, de 
vet inte hur de ska se och förstå omvärlden när de får så olika riktlinjer. De saknar verktyg 
som gör världen hanterbar.  
 
METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Det finns olika traditioner, perspektiv och teorier att beskriva och förstå människan på. Därför 
det är nödvändigt att klargöra valet av metod och verktyg. De bör väljas med omsorg. Om det 
är mänskliga kvaliteter och existentiella villkor som syftet är att få kunskap om, räcker det 
inte med att räkna eller mäta (Dahlberg, 1997). Det finns även flera vetenskapliga 
förhållningssätt som på olika sätt beskriva människan, världen, filosofin, vetenskapen och vad 
som betraktas som kunskap. Positivismen och hermeneutiken är de två mest använda 
traditionerna. Positivismen har sina rötter i den empiriska/naturvetenskapliga traditionen och 
hermeneutiken har sina rötter inom beteende- och samhällsvetenskapen (Hartman, 1998). 
 
Min studie bygger på den hermeneutiska traditionen. Mitt val grundar sig på att jag valt att ta 
del av skolsköterskornas uppfattningar om ohälsan hos ungdomar, men även deras berättelser 

 12



och erfarenheter om hur de upplever att ungdomar mår. Jag ville djupintervjua personer för att 
få ta del av deras uppfattning av ungas hälsa. För att kunna få ut så mycket som möjligt av 
mina frågeställningar och för att göra intervjupersonerna rättvisa valde jag en kvalitativ 
metod.  Jag tror att vid en kvantitativ studie hade jag fått problem med att kategorisera svaren. 
Ohälsa är inget entydigt begrepp och skulle lätt kunna missförstås i en enkät. Genom att 
intervjua är det lättare att ta reda på vad skolsköterskorna menar.  

Hermeneutik 
Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av textens 
mening. Hermeneutiken använder sig av en djupare tolkning av meningen. Forskaren har ett 
perspektiv på vad som ska undersökas och tolkar intervjuerna ur detta perspektiv. Detta 
kräver att forskaren kan ha viss distans till vad som sägs, vilket skapas genom en bestämd 
metodisk och teoretiskt hållning. Förståelse av en text sker genom en process i vilken de 
enskilda delarnas meningar bestäms av textens helhetliga mening. Den hermeneutiska 
tolkningen utgår från en cirkel som ständigt växlar mellan delar och helhet (Kvale, 1997).  
 
Enligt Bryman (2002) tvistar forskare om att det går att använda begreppen validitet och 
reliabilitet i den kvalitativa forskningen. Vissa hävdar att det inte går att föra över begreppen 
från den kvantitativa forskningen medan andra lånar orden men ändrar lite på innebörden. I 
den kvalitativa forskningen används ord som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering som direkta paralleller till den kvantitativa ordformuleringen (Bryman, 2002).  

Den kvalitativa intervjun  
Metoden jag använder mig av för att samla material är intervjuer. Enligt Kvale (1997) kan 
forskningsintervjun ske utifrån tre olika föreställningar, den metodologiska föreställningen 
där intervjun betraktas som en form av samtalsteknik. Kunskap skapas genom samspel mellan 
intervjuaren och den intervjuade. Intervjuaren ställer frågor och den intervjuade ger svar. Den 
epistemologiska föreställningen, innebär att intervjun uppfattas som ett fundamentalt sätt att 
vinna kunskap. Kunskap skapas genom samtal mellan människor. Samtal ses som det yttersta 
sammanhang inom vilket kunskap uppfattas. I den ontologiska föreställningen uppfattas den 
mänskliga verkligheten som personer inbegripna i samtal. Intervjun ses här som en metod, ett 
grundläggande sätt att vinna kunskap. 
 
Intervjuer är den mest använda metoden i kvalitativ forskning. Kvale (1997) betonar vikten av 
att ha en intervjuguide. Intervjuguiden kan innehålla olika teman som innefattar en 
undersöknings objekt och/eller ett antal noggrant formulerade frågor. Det är dock viktigt att 
skilja på olika typer av intervjuer. Uppläggningen av en intervjuguide ser olika ut beroende på 
om intervjun planeras vara starkt strukturerad eller ostrukturerad. Starkt strukturerade frågor 
används oftast inom kvantitativ forskning och innebär att den språkliga utformningen och 
ordningen på frågorna är fastställda och bindande för intervjupersonen. Vid ostrukturerade 
upplägg har en intervjuguide oftast uteslutits. Mellan dessa finns de halv strukturerade 
uppläggen, där det är intervjuarens ansvar att med hjälp av omdöme och känslighet besluta 
hur noggrant intervjuguiden ska följas (Kvale, 1997). Jag upplevde att om jag skulle välja 
starkt strukturerade frågor skulle jag inte ge intervjupersonerna en möjlighet att beskriva sin 
uppfattning utan att leda eller styra dem. Jag vill ge intervjupersonerna en möjlighet att själva, 
med egna ord beskriva sin uppfattning om ungdomars ohälsa och därför har jag valt att 
använda mig av halv strukturerade frågor.      
 
I intervjun ska man sträva efter att inte ta något för givet, utan ställa frågor och ge 
kommentarer på ett sätt som får den intervjuande att berätta mer, förtydliga sig, fördjupa sig 
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och exemplifiera de beskrivna uppfattningarna. Det är också viktigt att poängtera för den 
intervjuande att det inte handlar om rätt eller fel utan det är deras erfarenhet, upplevelser och 
uppfattningar av en företeelse som är intressant. Man måste ge plats och utrymme så att 
intervjupersonen kan öppet uttrycka sig och den aktuella företeelsen (Dahlberg, 1997).  

Etiska överväganden 
All forskning som har med människor att göra medför ett stort ansvar och en svår balansgång 
enligt Croona (2003). Svårigheterna ligger i att forskaren har ett etiskt ansvar gentemot den 
enskilda individen, men också för att kunna beskriva den faktiska situationen. Kvale (1997) 
skriver att det kan vara idé att formulera ett parallellt etiskt protokoll i samband med att man 
förbereder uppläggningen av intervjuundersökningen. För att min studie skulle bli så bra som 
möjligt ur alla synvinklar var det viktigt att jag reflekterade under arbetet gång. Eftersom jag 
har arbetat med ungdomar som mår dåligt och befinner sig i utsatta lägen har jag lite 
erfarenhet av detta. Det var därmed svårt att helt bortse från mina egna erfarenheter, tankar 
och värderingar.  
 
Jag har haft en del svårigheter att finna intervjupersoner på grund av att skolorna har 
gemensamma skolsköterskor. Skolsköterskorna som deltagit i min studie arbetar till större 
delen med ungdomar 13-16 år. Jag har i början på intervjun informerat att det är just den 
åldern 13-16 jag är intresserad av och försökt få skolsköterskorna att fokusera på den 
målgruppen. Genom att intervjua fyra skolsköterskor minskar risken att en enskild individ ska 
känna sig utpekad. Jag behöver inte heller tänka på att ungdomarna är minderåriga och 
målsmans godkännande. Detta grundar jag på samtyckekravet som säger att forskaren ska 
inhämta undersökningsdeltagarens samtycke, i vissa fall ska samtycke hämtas från förälder 
om undersökningspersonen är under 15 år.  
 
Jag kontaktade mina intervjupersoner per telefon. I mitt informationsbrev (Bilaga 2) till 
intervjupersonen skickade jag även med de etiska riktlinjerna (Bilaga 3) så att 
intervjupersonen själv hade möjlighet att ta del av dem och en möjlighet att tänka över sitt 
deltagande samt möjlighet att kontakta mig vid frågor eller om de inte ville delta. Det finns 
olika etiska riktlinjer inom forskning. Jag använde mig av Bryman (2002) och HSFR 
(humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) ( Vetenskapsrådet, ISBN: 91-7307-008-
4) som delar upp riktlinjerna i fyra delar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialkravet och nyttjandekravet. Informationskravet är att jag skall informera de av 
forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckekravet innebär att 
deltagare i min undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter jag får in angående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet är att alla uppgifter som insamlats om 
enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
 
PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 
 
Innan denna uppsats tog jag del av olika litteraturstudie som ligger till grund för uppsatsens 
bakgrund och därefter fördjupade jag mig i en teoretisk anknytning genom Ziehe (1993, 2003) 
Claezon (1996) och Antonovsky (1991). Jag har valt två teoretiska utgångspunkter för att se 
på hur hälsan kan påverka oss både samhälleligt och individuellt. Jag blev tidigt medveten om 
att det är viktigt att ta hänsyn till begreppen och mätningen av dem. Ohälsa är ett vagt begrepp 
och definitionen varierar i olika studier vilket har påverkat möjligheten att göra jämförelser. 
Ett problem är också att psykiska symtom för många är ett tabubelagt ämne och upplevs som 
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mycket personligt (Forsell & Dalman, 2004). Bryman (2002) anser att när man gör en 
kvalitativ studie utgör inte formuleringen av mått på begreppen någon viktig faktor, men 
begreppen i sig utgör en stor del av en kvalitativ undersökning. Begrepp beskrivs som ett 
redskap för forskaren att upptäcka de många former och företeelser som begreppet står för 
och kan anta.  

Urval   
Jag har valt att intervjua fyra skolsköterskor för att få deras uppfattning om skillnader och 
likheter när det gäller ungas ohälsa de senaste 10 åren och deras uppfattningar om vad som 
påverkar ungas hälsa. Skolsköterskans erfarenheter är viktiga eftersom det är i skolan 
ungdomar tillbringar den största delen av sin tid. Att intervjua skolsköterskorna minimerar 
risken att en enskild individ ska känna sig utpekad. Inte heller behöver jag ha i åtanke att 
ungdomarna hittar på svar i syfte att verka häftiga eller att mina frågor skulle väcka tankar 
som kunde få ungdomarna att må dåligt. 
 
Min urvalsmetod har varit att söka högstadier (7-9 skolor) i telefonkatalog. Tanken var att 
intervjua fyra skolsköterskor inom en och samma kommun, men eftersom jag inte lyckades få 
tag i intervjupersoner var jag tvungen att söka mig till andra kommuner. Därefter kontaktade 
jag skolorna via telefon för att få tala med deras skolsköterskor. Vissa skolor hade inga 
skolsköterskor och vissa valde att inte delta. Några skolsköterskor arbetade på flera skolor 
eller 1-9 skola. De skolsköterskorna som ingick i studien arbetade till större del med 
högstadieelever. Genom att söka intervjupersonerna först via telefon gav det mig en möjlighet 
att få presentera mig och syftet med studien. Detta gav intervjupersonerna en möjlighet att 
ställa frågor angående min studie samt att jag fick ett tidigt svar om de kunde delta i studien 
eller inte. Om intervjupersonen per telefon visat intresse av att delta, preliminärbokade vi en 
tid för intervju. Efter detta skickade jag ut ett brev där jag presenterade mig och syftet med 
min uppsats samt de etiska riktlinjer jag använde mig av. 

Datainsamling 
Studiens materialinsamling är gjord genom fyra intervjuer på cirka 30-60 minuter per intervju. 
Intervjuerna har gjorts på intervjupersonernas arbetsplats. Endast ett intervjutillfälle avsattes 
till varje intervjuperson och jag har inte gjort några uppföljande intervjuer. Jag har använt mig 
av en intervjuguide (Bilaga 1) med halvstrukturerade frågor, formulerade på ett sätt att kunna 
fånga upp det relevanta och det intressanta. Jag har haft fokus på ungas ohälsa och vad som 
kan påverka ungdomarnas hälsa. Innan intervjutillfällena gjorde jag två pilotintervjuer för att 
få en vana att använda bandspelaren samt få en möjlighet att se om frågorna fungerade och 
var tydliga. Detta var både viktigt för mig och för de personerna jag intervjuade. Vid 
intervjuförloppet var jag ansvarig och markerade när jag upplevde att ett ämne var uttömt. Jag 
använde mig av inledande frågor, vilket innebar att intervjupersonen hann återge och beskriva 
vad de upplevde som viktigt i min undersökning. Jag har under intervjusituationen försökt att 
sammanfatta intervjupersonens åsikter och tankar och därefter frågat om sammanfattningen 
var korrekt uppfattat. Intervjupersonen gavs då en chans att revidera eller verifiera det som 
sagts, vilket kan ha bidragit till att intervjuerna blev mer tillförlitliga. Jag har använt 
tystnadens betydelse för att ge intervjupersonen tid till association och reflektion för att därpå 
själv bryta tystnaden (Kvale, 1997, Dahlberg, 1997).  
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Databearbetning och analys 
Syftet med att bearbeta och analysera det insamlade materialet är för att det ska kunna 
beskrivas, förstås och tolkas. Det handlar också om att göra materialet hanterbart och 
presenterbart, så att det kan ge ny förståelse och förstås av andra. Hur en analys går till beror 
på den ursprungliga problemformuleringen, undersökningens syfte och vilken metod som 
används för att samla in data (Dahlberg, 1997)  
 
Jag har valt att spela in samtalen på bandspelare för att sedan skriva ner dem ordagrant för att 
kunna tolka och analysera dem. Resultatavsnittet redovisar jag genom citat. När alla intervjuer 
var gjorda påbörjade jag bearbetningen och dokumentationen av resultatet. De inspelade 
intervjuerna skrevs ut till en text som jag ansåg vara det enda pålitliga empiriska 
datamaterialet i min undersökning. Enligt Kvale (1997) kan jag välja om de inspelade 
samtalen antingen ska skrivas ut i sin helhet, eller om endast vissa delar ska skriva ut 
ordagrant och andra delar ska sammanfattas mer kortfattat. Jag har valt att skriva ut det som i 
samtalet rör min studie. Jag har inte skrivit ut det som vi samtalade om före själva intervjun 
som oftast har handlat om väder och vind. Utskrifter av intervjuer bör ses dels som skriftliga 
konstruktioner av muntliga intervjusituationer, dels som samtal utan kontext ur vilket de har 
härletts ifrån. Att använda sig av transkribering kan ge upphov till ett flertal problem som att 
en utskrift av en intervju kan för mig innebära att jag med mina egen uppsättning regler samt 
utifrån min egen förförståelse, har översatts från talspråk till skriftspråk. Det är därför möjligt 
att vissa aspekter av en intervju omedvetet framhävs medan andra utelämnas (Kvale, 1997). 
 
Bearbetningen av materialinsamlingen har varit att läsa en intervju i sin helhet ett par gånger. 
Jag försökte få en sammanfattning av varje intervju för sig, för att senare försöka se på 
likheter och skillnader mellan intervjuerna. Därefter har jag strukturerat upp det som jag 
uppfattade som väsentligt för mitt syfte och frågeställningar. I min analys av intervjun har jag 
använt mig av fyra punkter för att lättare kunna redovisa intervjupersonernas uppfattningar 
om  
 
*Förebyggande arbete mot ohälsa 
*Ohälsa  
*Hur ohälsa kan yttra sig?  
*De faktorer som påverkar ungdomarnas hälsa? 
 
Efter att ha läst intervjuerna ett par gånger upptäckte jag att det inte fanns så många skillnader 
utan mest likheter. Jag upplevde även att alla intervjupersonerna upplevde att ungdomar kan 
påverkas både samhälligt eller individuellt, samt de båda tillsammans. Jag har därför valt att 
redovisa mitt resultat undre fyra olika teman: Arbetet som skolsköterska, Ungdomars ohälsa, 
Den kulturella moderniseringen och Föräldrarnas betydelse.  
 
RESULTAT OCH TEORETISK PROBLEMATISERING 
 
Resultatredovisningen är upplagd så att svaren från intervjupersonerna har analyserats och 
därefter problematiseras genom att relateras till teori. Resultatet är kategoriserad under fyra 
olika teman: Arbetet som skolsköterska, Ungdomars ohälsa, Den kulturella moderniseringen, 
Föräldrarnas betydelse. För att ge en bild av intervjupersonernas egna formuleringar, samt för 
att ge en mer nyanserad framtoning av resultatet, finns direkta citat från intervjupersonerna 
infällda i kursiv stil genomgående i resultatredovisningen.  
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Arbetet som skolsköterska 
 
Förebyggande arbete 
När skolsköterskorna beskriver sitt arbete menar de att det egentligen inte handlar om så 
mycket sjukvård, de arbetar främst med ett förebyggande arbete. Skolsköterskorna ska 
tillhandahålla lättare sjukvård, och ha hälsosamtal som innebär kontroll av vikt, längd, syn 
och hörselkontroll. I hälsosamtalet ingår det även en enkät som tar upp ungdomarnas hälsa 
och livssituation. I enkäten finns det frågor om bland annat kostvanor, droger, sömnvanor, hur 
ofta de har somatiska problem såsom huvudvärk, ont i magen samt hur de trivs i skolan. 
Genom hälsosamtalen upplever skolsköterskorna att de har en möjlighet att fånga upp och 
upptäcka om ungdomar mår dåligt.  
 
Jobba förebyggande… Börja tidigt gärna redan på mellanstadiet för att stoppa det innan det 
gått för långt. När man kommer i tonåren blir det också andra problem också. 
 
Skolans arbete ska inte bara fokusera på det pedagogiska som egentligen är skolans 
huvudsyfte. Skolan ska också genom skolsköterskorna hjälp ge ungdomar information och 
kunskap om bland annat ANT, Hjärt och lungräddning, sex och samlevnad. Skolsköterskorna 
använder sig också av tema dagar i sitt förebyggande arbeten. Ämnen som kan tas upp kan 
bland annat vara allas lika värde och andra kulturer. Skolsköterskorna deltar själva även i 
olika projektarbeten på skolan såsom elevvårdsteam, kris och konflikthantering.  
Skolsköterskorna betonar det förebyggande arbetet och vikten att alla arbetar tillsammans för 
ungdomarnas hälsa och välbefinnande. 
 
Skolsköterskan i skolan 
Vid årsskiftet ändrades riktlinjerna för hur många elever som varje skolsköterska ska ansvara 
för, tidigare har det varit åtta – nio hundra elever. Efter årsskiftet är antalet sex hundra elever 
per skolsköterska. Skolsköterskorna ansåg att förändringen skulle kunna bidra till att de skulle 
hinna med mer förebyggande arbete. Förändringen innebar också att de i vissa fall inte längre 
hade någon kollega att diskutera och reflektera vissa svåra fall med. Skolsköterskorna 
upplevde att det behövs fler vuxna på skolan och mindre klasser. Och det som framför allt 
saknas är kuratorer och skolpsykologer. Skolsköterskorna ansåg att lärare är engagerade i sina 
klasser och i sina elever, och som klassföreståndare tar de tag i saker. Även om lärarna gör 
vad de kan och orkar, skulle man säkert behöva göra mer för ungdomarna. 
 
 Det kan vara en stor spännvidd i elevgruppen, om man nu säger en högskoleklass där man är 
i pubertet, en del kommer sent, andra… jag menar det är en otrolig spännvidd! Och kunna se 
och hinna med alla, jag fattar inte redigt hur man hinner med alla och orkar?
Även möjligheten att kunna samarbeta mellan skolorna är viktigt för att ge varandra stöd och 
råd. Samarbete finns när det gäller bland annat ätstörningsteam, ANT- projekt och 
överviktsteam. Skolsköterskorna samarbetar även med socialförvaltningen och psykiatrin, de 
upplever det svårt på grund av sekretess och erfarenheter av dålig kommunikation. 
 
Skolsköterskorna arbetar med mentorskap och handledning i sitt arbete för att ge ungdomar 
förebilder. Vilket i sin tur gör ungdomarna till förebilder för de yngre eleverna. Att vara en 
förebild kan innebära att vissa ungdomar sköter sig. Skolsköterskorna arbetar också 
förebyggande i små grupper av tjejer och killar för att bygga upp ett förtroende och ge alla en 
möjlighet att delta och våga fråga, samt att diskutera saker som ungdomarna själva vill ta upp.  
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En del är tysta… en del vet jättemycket. En otrolig spännvidd…kanske också vilken kultur 
man kommer ifrån, vilka sammanhang man lever i och hur öppenhjärtlig ens egen mamma är.  
 
Skolsköterskorna önskar att de skulle kunna ge ungdomarna ett nytt ämne i skolan som 
handlar om livskunskap. Där ungdomarna skulle lära sig hur man beter sig i vissa sociala 
situationer samt stärka de tysta och försiktiga ungdomarna samt att ge bra kunskap om livet. 
Skolan ska inte bara undervisa i teoretiska ämnen utan också ge kunskap om livet. 
 
Förhållningssätt 
Skolsköterskorna talar om hur viktigt det är att få ungdomars förtroende och att ge ungdomar 
trygghet. Skolsköterskorna tar upp samtalets betydelse och hur man ska samtala med 
ungdomar. Skolsköterskorna menar att de måste tänka på vilka ord man använder när de talar 
med ungdomar. Det är viktigt att förstår ungdomarna och att de upplever sig förstådda och 
accepterade. Skolsköterskorna upplever att det kan vara svårt att få ungdomar att lita på vuxna 
och att det kan ta lång tid att bygga upp ett förtroende. Kontinuiteten i personalgruppen har 
också betydelse, att byta personal ofta gör att ungdomar tappar förtroendet för de vuxna. 
Skolsköterskorna ansåg även att personkemin kunde ha en betydelse. 
 
Kan inte begära att ett barn ska öppna sig bara för att jag är skolsköterska, utan det gäller 
att de ska kunna lita på en. 
 
Skolsköterskorna anser att det inte ska spela någon roll vem ungdomarna har förtroende för 
och söker upp. Det handlar om att aldrig säga nej när en ungdom söker hjälp. Alla i skolan har 
en viktig roll för att hjälpa de ungdomar som mår dåligt. Det framkommer att om en ungdom 
inte har en fast grund hemma och känner sig vilsen så kanske det inte spelar någon roll om de 
har en bra mattelärare, för saknar ungdomen grundförutsättningarna så är det inte lätt att klara 
sig själv. Om inte ungdomen har så mycket i sig själva så de klarar sig. Vissa ungdomar klarar 
sig utan att ha en fast grund hemma. De har det. 
 
I ljuset av teori  
Hälsokontrollerna ser även jag som en möjlighet som kan ha stor betydelse för de ungdomar 
som själv inte vågar söka hjälp och att de i dessa samtal kan bli sedda och bekräftade. 
Skolsköterskorna påpekar att det egentligen inte ska spela någon roll vem ungdomarna vänder 
sig till, jag anser att man här kan dra paralleller till det Ziehe diskuterar att ungdomar i dag har 
svårt att lita och ha förtroende till vuxna. Det som har betydelse är att ungdomen söker hjälp. 
Jag upplever att skolsköterskornas förebyggande arbete mot ohälsa handlar om att ge 
ungdomar rätt kunskap och information samt att hjälpa ungdomarna att klara och hantera 
svåra situationer. Ziehe menar utifrån sin teori att den kulturella moderniseringen så är det 
barn och ungdomars som har det svårast att klara av att hantera världen. Jag upplever att det 
förebyggande arbetet som skolsköterskorna gör i små grupper handlar om att ge ungdomarna 
rätt verktyg att kunna göra världen begriplig, hanterbar och meningsfull. Skolsköterskorna 
hjälper ungdomarna att sortera och få sin värld förklarad för sig. Skolsköterskorna tar även 
upp att vissa ungdomar klarar sig undan problem fast de har dåliga förutsättningar från 
hemmet och skolan. Utifrån Anotonovsky så har dessa ungdomar ett starkt KASAM. De har 
hittat en förebild och en person som ger dem en möjlighet att klara av svåra situationer.  
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Ungdomars ohälsa 
Skolsköterskorna anser att de flesta ungdomar mår bra fysiskt sett, men att ungdomars 
psykiska hälsa har blivit försämrad. Det finns en liten grupp ungdomar som mår dåligt, men 
de är inte så många. Trots att de är få syns och utmärks dessa ungdomar mycket genom att de 
upptar en stor del av skolsköterskornas arbetstid. Skolsköterskorna är överens om att det är 
viktigt att upptäcka dessa ungdomar i tid så att deras tillstånd inte blir sämre. Skolan beskrivs 
som fyrkantig med ramar där ungdomarna skall passa in. De ungdomar som inte passar in i 
skolans ramar måste man fånga upp i tid och ge vägledning och hjälp för att de ska klara av 
skolans värld. 
 
Ohälsans uttryck 
Skolsköterskorna påpekar att ohälsa är ett stort och svårt begrepp att definiera. Det som 
överensstämmer i deras beskrivningar av begreppet ohälsa är att ohälsa inte behöver vara det 
samma som att vara sjuk samt att ohälsa kan ge sjukdomstecken av både psykiska och fysiska 
symtom. Skolsköterskorna tar också upp missbruk och miljö i sin tolkning av begreppet 
ohälsa. Med missbruk menas droger samt missbruk av sömn och mat. Ohälsan hos 
ungdomarna kan också vara en ungdom som inte vill gå till skolan och inte känner lust att 
lära. Skolsköterskorna menar att skolk och frånvaro hos ungdomar säger mycket om hur de 
mår. En av skolsköterskorna uttrycker att: 
 
Vi jobbar med att lärarna ska föra närvaro eller frånvaro. För det är egentligen där tycker 
jag det som är den viktigaste signalen eller där vi kan på svart och vit se att det är något som 
inte stämmer. 
 
Somatiska symtom 
Orsaken till att ungdomarna söker sig till mottagningarna är oftast somatiska besvär såsom 
huvudvärk, magont och illamående. Skolsköterskorna menar att de måste ta sig tid och 
fundera på vad de somatiska symtomen kan bero på och prata med ungdomarna. De somatiska 
symtom de söker för beror ofta på att de har sovit dåligt, ätit för lite, bekymmer hemma eller 
bekymmer med kompisarna. Ungdomarna vet inte hur de ska vara och tycker inte att de 
duger. Många ungdomar upplever att de måste leva upp till ett ideal. Ungdomarna är också 
ständigt uppkopplad till omvärlden och de hinner inte reflektera. Detta leder till att många 
ungdomar upplever en ständig stress. Skolsköterskorna menar att huvudvärken och tröttheten 
står ibland för något annat än just symtomen.   
 
Det är nog mest somatiskt. Sen vad huvudvärken beror på kan ju vara psykiskt. Det kan man 
ju känna ibland att dom står och tuggar på något annat, men de får inte ur det riktigt.  
 
Maten ett symtom 
Skolsköterskorna funderade över varför så många ungdomar sökte upp dem på grund av 
huvudvärk och därför har en av standardfrågorna blivit om de har ätit och druckit. 
Måltidsvanorna påverkar ungdomars hälsa och många som inte äter frukost innan skolan har 
ofta symtom såsom huvudvärk och magont. Det framkommer att övervikt bland ungdomar har 
ökat. Skolsköterskor har nu som uppgift att hjälpa eleverna till en sundare livsstil. Det finns 
ungdomar som tränar mycket och är vältränade och så finns det ungdomar som blir fetare och 
fetare och mår mycket dåligt. Arbetet mot fetma hos ungdomar är svårt på grund av att hela 
familjen ofta är överviktiga. Det kan vara svårt för skolsköterskan att få familjen att jobba 
med det här och det kan också vara svårt för familjen att prata om det. 
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Könsskillnader 
Skolsköterskorna påpekar också att om ungdomarna söker hjälp så är det här och nu det ska 
ske. Vid en uppföljning av problemet kan ibland ungdomarna inte längre uppfatta det som 
något problem eller förstår inte vilka konsekvenser problemet kan få. De flesta av 
skolsköterskorna upplever att det är mest tjejer som söker upp dem på mottagningen. Det tar 
längre tid innan killar söker hjälp och de visar sin ohälsa på ett mer utåtagerande sätt. Det kan 
skilja sig åt hur tjejer och killar utrycker hur de mår: 
 
Sen kan vi ha de här ungdomarna som strular, som utåtagerande, som härjar ute i 
korridorerna här och det händer mycket med kompisar. Det finns ju också en orsak till varför 
de mår som de mår. Vi får inte heller glömma de tysta eleverna, de inåtvända. De som inte 
säger mycket, de får vi inte glömma bort, de är ju ofta tjejer. 
 
Skolsköterskorna uppfattningar att killar har ett destruktivt sätt att visa att de mår dåligt, det 
går mer ut på bråk, skolka, dricka och röka på. Att skära sig eller göra sig själv illa är ett mer 
tjejbeteende även om killar också kan göra det. Uppfattningen är att självskadebeteende eller 
det destruktiva beteendet har ökat markant. De reagerar knappt längre över att tjejer skär sig 
eftersom det har blivit så vanligt.  
 
Är man inte sedd så tror jag att man gör sig sedd på något sätt. För att bil sedd för den man 
är och respekterad för den man är.  
 
En annan åsikt är att självskadandebeteendet kanske är nytt, men tror att det nu 
uppmärksammas på ett annat sätt. Det har alltid funnits mer eller mindre samt att barn och 
ungdomar alltid visar hur de mår på olika sätt. De handlar bara om att vuxna ska se det.  
 
I ljuset av teori 
Ungdomar i åldern 13-16 år är i en känslig ålder, de försöker hitta sin identitet. Idealet som 
förmedlas påverkar ungdomars hälsa under den utvecklingsprocess de genomgår. De söker 
mening med livet och upplevelsen av omvärlden. Idealet kan leda till att ungdomar inte vet 
vilken väg de ska ta och hur de ska vara. Det kan också leda till ångest, oro och frustration. 
Jag anser att utifrån det resultat jag fått av skolsköterskorna kan jag se visa likheter som 
Socialstyrelsen, BRIS och välfärdsbokslutet för 1990- talet fått i sina resultat. Bland annat 
avsaknad av vuxna i ungdomars närhet och att ungdomar mår psykiskt sämre och att detta kan 
vara en följd av påfrestningar av stress, krav och förväntningar. Antonovskys begrepp 
KASAM betonar att visa människor klarar påfrestningar utan att bli sjuka medan andra inte 
gör det. Antonovsky menar att människor har olika förutsättningar för hur man hanterar stress, 
krav och förväntningar. Skolsköterskorna upplever att ungdomarna kommer med somatiska 
symtom som ofta ursprungligen kommer från stress, krav och förväntningar. Det sätt 
ungdomarna hanterar situationer får en avgörande betydelse för hälsan eller ohälsa. Den 
slutsatsen jag kan dra av detta är att de ungdomar som mår dåligt inte har så välutvecklad 
KASAM. De ungdomarna vet inte hur de ska hantera situationer och få dem meningsfulla och 
hanterbara. Jag upplever att den bild skolsköterskorna ger av ungdomar hälsa handlar också 
om en avsaknad av vuxna i ungdomars liv som är betydelsefull för ungdomarnas KASAM 
utveckling. Många ungdomar har inte de verktyg som behövs för att klara av de påfrestningar 
och förväntningar som ställs på dem och därför yttrar sig ohälsa genom fysiska symtom 
såsom huvudvärk.  
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Den kulturella moderniseringen 
 
Ungdomars livsstil 
Skolsköterskorna upplever att det är det är tufft och dyrt att vara tonåring idag. 
Skolsköterskorna påpekar att många människor tjänar stora pengar på ungdomarnas livsstil. 
Många ungdomars livsstil kan innebära att de måste ha de senaste kläderna, ha de senaste 
dataspelen samt det senaste till sina sportsaktiviteter för att passa in. En del ungdomar har inte 
så mycket pengar på grund av att föräldrar inte har den ekonomi som krävs och detta kan leda 
till att de ungdomarna mår dåligt. Skolsköterskorna menar att ungdomar inte behöver 
aktiveras jämt. Många ungdomar upplever att det ständigt måste finnas aktiviteter som 
tillexempel träningar och matcher. Vidare menar de att vi alla kanske behöver någon dag i 
veckan som vi bara vilar. Samhället har gått snett på så vis att vi inte klarar av att ta in all 
information från massmedia.  
 
Jag tror att vuxna är stressade och upplever att barn också lätt blir det och att det kan ta sig 
olika utryck. Det är ett tempo i vårt samhälle som inte är förenligt med ett gott liv. Vi ger oss 
inte riktigt tid att vila, det ska alltid hända någonting. 
 
Valmöjligheter, förväntningar och krav 
Det framkom också att skolsköterskorna upplever att ungdomarna är mer okoncentrerad och 
har svårt att hitta sin roll. Ungdomar har många måsten de ska hinna med, vara kompis, 
uppkopplad på Internet, ha mobiltelefon, se alla filmer och så ska de förverkliga sig själva 
genom resor. Skolsköterskorna uppfattar ändå att ungdomarna mår ganska väl och att de har 
en framtidstro. De upplever dock att det finns ett antal ungdomar som saknar framtidstro och 
att det gäller att se hur de har det. Skolsköterskorna upplever att ungdomar är framåt och att 
de har en tanke på vad de vill bli. Skolsköterskorna upplever att många ungdomar känner av 
pressen att man måste bli någonting. En åsikt var att en del av ungdomarna är väldigt 
ambitiösa, en del ungdomar orkar inte med kraven medan andra klarar pressen bra. Vissa 
ungdomar bryr sig inte om de krav som ställs på dem utan väljer en egen väg. 
Skolsköterskorna anser också att: 
 
De har också oerhörda krav på sig själva, Det kan jag ju märka och där har vi ju också 
föräldrars krav på sina barn. De är ju många som inte accepterar att man ska ha något 
vanligt jobb och det tycker jag är så tråkigt. 
 
Ungdomars vetande 
Skolsköterskorna menar att ungdomarna idag är mer insatta i saker och ting, de har mer 
kunskap och är mer upplysta om sina rättigheter. En ger exempel på om en ung tjej har 
ätstörningar så slår kompisarna larm i tid. Har de problem så vet de var de ska vända sig och 
till vilka. Kunskapen har ungdomarna fått genom TV, massmedia och Internet. 
Skolsköterskorna menar att kunskapen som ungdomarna får kan bli negativ, som en 
skolsköterska uttrycker det: 
 
Det är väl det här de får för mycket intryck som de inte vet var de ska göra av. Av tv och data 
och den här välden med tjattlinjerna som de sitter och pratar och de kan få höra saker och 
ting och ingen vet om det är sant. Det måste ju skapa mer oro och ångest. Det är här man lär 
dig hur man ska vara och varför. De har så mycket att leva upp till som inte är som man 
egentligen inte behövde, som det här med ideal. Det är ju en stress. 
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Skolsköterskor menar att det inte är lätt att skärma av ungdomarna från all information på 
grund av att det finns en så stor tillgång Tv, massmedia och Internet. Här har föräldrarna en 
viktig roll genom att begränsa och diskutera med sina ungdomar om vad de har fått för 
information och intryck. 
 
I ljuset av teori 
Den slutsatsen jag kan dra utifrån skolsköterskornas uppfattning, av vad som påverkar 
ungdomars hälsa, är att alla är eniga om att samhället påverkar ungdomarna på olika sätt. 
Idealet är en faktor som kommer via massmedia, tempot i samhället är en annan faktor som 
leder till stress och påfrestningar för ungdomarna. Kraven och förväntningarna på sig själva, 
från föräldrar, skola och samhälle påverkar också ungdomars hälsa Jag kan dra paralleller till 
Ziehes teorier om samhällsförändring som påverkar ungdomars hälsa. De förändringar Ziehe 
tar upp är bland annat de gamla traditionernas upplösning samt ungdomarnas alla 
valmöjligheter. Kärnfamiljens upplösning innebär att föräldrars närvaro och deras roll som 
förebilder minskar i barn och ungdomars liv. Ungdomar är mer indragna i den vuxna världen 
och måste ta ställning till samhälliga problem såsom arbetslöshet och miljöförstöring tidigare 
än förr. Skolsköterskorna anser också att ungdomar idag har mer kunskap och är mer 
delaktiga i den vuxna världen. Även Ziehe menar att ungdomar är mer delaktiga och indragna 
i den vuxna världen och att det kan leda till att ungdomar ifrågasätter vuxna och upplever sig 
mer vuxna än vad de egentligen är. Ziehe använder sig också av begreppet sekundära 
erfarenheter. Denna uppfattning fanns även bland skolsköterskorna, att ungdomarna idag tror 
sig ha kunskap om mycket som de egentligen inte har och att de inte riktigt förstår och tolkar 
kunskapen på rätt sätt. Detta leda till att många ungdomar mår dåligt och som kan medföra 
ohälsa för många. Ungdomar kan inte tolka händelser och situationer samt att få dem 
hanterbara eller meningsfulla. Utifrån Antonovskys KASAM begrepp utvecklas den av 
föräldrar, skola, kamrater och massmedia. Om KASAM utvecklas mer av massmedia och 
kamrater kommer ungdomar att uppleva en frustrering av tillvaron och ungdomar vet inte hur 
de ska se och förstå omvärlden. Den bild skolsköterskorna ger är att ungdomar får mycket 
kunskap och information av massmedia och att ungdomar inte vet hur de ska hantera 
situationer. 

Föräldrarnas betydelse 
 
Att vara närvarande 
Skolsköterskorna anser att föräldrarna är viktiga för barn och ungdomar i alla åldrar. Vad 
föräldrar tycker och tänker är avgörande för hur ungdomar beter sig. Det framkom att 
kompisarna blir viktigare i högstadieåldern till skillnad från mellanstadiet då föräldrarna 
fortfarande är en viktig del av barnets liv. I högstadiet har kompisarna en allt större betydelse 
samt påverkar på hur man ska vara. Skolsköterska utrycker att: 
 
Kanske man inte vill erkänna att man lyder mamma och pappa, men tydligen så har det en 
avgörande betydelse hur ungdomar tänker och beter sig. 
 
Skolsköterskorna betonar vikten av att föräldrar måste ta sig tid och att vara nära sina barn 
och ungdomar för att de ska orka leva i dagens samhälle. Det är en tuff tid vi lever igenom 
alla krav och påfrestningar som finns och det är därför viktigt att föräldrarna dagligen 
försöker sätta sig ner med sina barn och ungdomar och samtala, det är viktigt för alla i 
familjen. Tyvärr är det inte alla föräldrar som orkar engagera sig i sina barn när de kommer 
hem från arbetet. Skolsköterskorna upplever att de flesta föräldrarna fungerar väldigt väl som 
föräldrar, men att det finns vissa föräldrar som inte orkar vara föräldrar. Skolsköterskorna som 
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arbetar med en hel del invandrarungdomar, poängterar också hur föräldrarnas traumatiska 
upplevelser från sina före detta hemländer kan ha inverkan och återspegla sig på ungdomars 
hälsa. Hur ungdomarna har det hemma har en stor påverkan på hur de mår och att det är 
många ungdomar som har föräldrar som är skilda. Skolsköterskorna menar att: 
 
En del ungdomar saknar fotfästet hemma. Ungdomar bor varannan helg och föräldrar som 
jobbar mycket. Och ungdomar ska vara överallt och de ska vara med på allt. 
 
Avsaknad av gränser och struktur 
Skolsköterskornas betonar vikten av att ungdomar behöver tydliga gränser, men att detta är 
något som dagens ungdomar saknar. Att sätta gränser för sitt barn är en av föräldrarnas 
främsta uppgifter. Det handlar om att ge ungdomar tydliga regler, t.ex. lära sig äta frukost och 
att få en bra sömnrytm. Det är svårt att återskapa regler som ungdomarna skulle ha haft i 
barndomen. Ungdomar vill verka vuxna och kan klara sig själva, men trots det är det 
fortfarande viktigt att behålla gränser för dem. Skolsköterskorna påpekade att det inte är 
barnet som ska ta kommandot hemma.  Det drogs paralleller till TV programmet 
”supernanny”, att det i vårt samhälle finns behov av någon eller något som hjälper föräldrar 
att sätta gränser eftersom man inte har förmåga att sätta dem själv. Skolsköterskorna menar att 
föräldrar måste vara föräldrar. Uppfattningen kan belysas med följand citat: 
 
 Att man vågar vara tydlig och lite besvärlig inom citationstecken. Det är ju det man måste 
vara som förälder. 
 
En åsikt var att om inte ungdomarna får gränser kan det senare påverka deras 
yrkesverksamma liv. Det kan leda till att ungdomarna inte kan behålla ett arbete eftersom de 
inte kan passa tider och eftersom de inte har några matrutiner leder det till att de inte har 
någon energi att utföra sitt arbete. Skolsköterskorna har uppfattningen att många ungdomar 
saknar föräldrar eller någon vuxen som säger ifrån. Ungdomar behöver en vuxen som ger dem 
fasta vanor och regler eftersom de själva inte har den förmågan och disciplinen att klara att 
sätta upp gränser för sig själva. En av skolsköterskorna uttrycker att: 
 
Det finns en klick föräldrar som inte orkar vara föräldrar som inte sätter gränser för sina 
barn och det är ju det man längtar efter som barn.  Man vill ha gränser. Gränsdragningar 
och föräldrar som bryr sig och faktiskt ringer och frågar var dom är någon gång. 
 
Den onda cirkeln 
Skolsköterskorna talar om en spiral som de uppfattar att många ungdomar lever i idag. Med 
spiralen menar de att ungdomar inte har någon förälder som sätter gränser i deras liv. 
Skolsköterskorna menade att: 
 
Jag tror att förälderns uppgift är att sätta gränser, men det kan också vara att begränsa. Att 
som förälder begränsa ex aktiviteter och att trycka på både on och off knappen på både tv och 
data. 
 
För de ungdomar vars föräldrar inte har satt några gränser kan spiralen leda till att 
ungdomarna kommer sent i säng och orkar inte äta frukost på morgonen vilket medför att de 
inte får någon energi. Låg energi gör att de inte kan koncentrera sig i skolan eller kunna ta del 
av fritidssysselsättningar. Ungdomarna orkar inte heller röra på sig och det påverkar deras 
framtidshälsa. Det blir en ond cirkel och föräldrarna måste vara där och sätta stopp. En av 
intervjupersonerna berättar om en tjej som har hamnat i denna spiral och att tjejen har sökt 
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upp henne för att hon har ont i huvudet och mår illa. Tjejen är ofta hemma själv, hon har 
ingen som stänger av daton, för att föräldrarna är skilda och arbetar mycket. Skolsköterskan 
upplever att tjejen inte klarar av att vara själv och att hon nu har magkatarr av sina dåliga 
vanor. Skolsköterskorna diskuterar även den gamla familjestrukturen, då flera genrationer 
bodde tillsammans eller åtminstone fanns nära varandra. Det kunde vara både på gott och ont 
att leva så nära varandra. Skolsköterskorna menar att vi kanske idag saknar en livskunskap 
som går i arv, så som kostvanor. Vi saknar också förebilder från äldre och deras kunskaper 
samt en ständig närvaro av vuxna. 
 
I ljuset av teori 
Den slutsatsen jag kan dra av skolsköterskornas uppfattningar av föräldrars inverkan på 
ungdomars hälsa är att den är betydelsefull. Jag kan dra paralleller till Ziehe som menar att 
kärnfamiljens upplösning har stor inverkan på ungdomars hälsa. Ungdomars förtroende och 
tilltro till föräldrars omsorg och beskydd har förändras och skolsköterskorna påpekar att 
vuxna inte finns till för ungdomarna. Skolsköterskorna upplever att många ungdomar är 
mycket själva och att de inte har en vuxen som säger ifrån. Det visar sig också att föräldrarna 
inte har tid med sina barn och ungdomar eftersom de arbetar så mycket. Utifrån Antonovsky 
KASAM begrepp upplever skolsköterskorna att många ungdomar inte har utvecklat ett starkt 
KASAM. Ungdomar har svårt att själva hantera olika situationer och se konsekvenser av sina 
handlingar. De upplever att många ungdomar inte har sina föräldrar tillräckligt närvarande. 
Att föräldrarna inte är närvarande i ungdomarnas liv och delar med sig av sina erfarenheter 
och rutiner medför att ungdomarna hamnar i onda cirklar. Ett exempel på det är spiralen som 
skolsköterskorna beskriver och hur den kan påverka framtiden. Detta menar även Antonovsky 
att hur välutvecklad KASAM man har påverkar hur man kan hantera olika situationer i 
framtiden. Att familjestrukturen har förändras kan innebära att ungdomar inte upplever stöd 
och förtroende från sina föräldrar. Föräldrar förlorar även sin roll som förebilder. Eftersom att 
föräldrarna inte är närvarande på samma sätt lär sig ungdomar KASAM mer utifrån 
massmedia, kamrater och skola. Det är viktigt för KASAM att den ständigt utvecklas och om 
KASAM bara utvecklas utifrån kamrater och massmedia kan det bli svårt för ungdomarna att 
hantera olika situationer som de försätts i. 
 
Den slutsats jag kan dra av resultatet är att skolsköterskorna har liknade uppfattning om 
ungdomars hälsa och vad som påverkar den. Ungdomarna visar upp de somatiska symtomen, 
men att de ofta står för något annat som stress, krav och förväntningar som kommer från dem 
själva, skolan, föräldrar och samhällsidealet. Utifrån skolsköterskornas upplevelser kan jag 
använda både individ och samhällsperspektivet för att förklara och tolka ohälsans ursprung. 
Jag anser att jag kan dra relevanta paralleller från teorin och skolsköterskornas uppfattningar. 
 
DISKUSSION 
 
Studiens syfte var att belysa skolsköterskornas uppfattningar om ungdomars ohälsa och hur 
ungdomarna uttrycker sin ohälsa samt vilka faktorer som påverkade. Jag har även valt att 
fokusera på hur skolsköterskorna arbetar för ungdomar hälsa. Detta avsnitt inleds med en 
redogörelse av metoden för att sedan diskutera resultatet samt framtida forskning.  

Metoden 
Syftet med studien var att ta del av skolsköterskornas uppfattningar och upplevelser av 
ungdomars ohälsa. Jag anser att den kvalitativa intervjun som metod har varit rätt val för mitt 
syfte och frågeställning. Jag upplever att en kvantitativ studie innehållande enkäter med öppna 
frågor inte hade kunnat ge mig liknade resultat som jag fått fram i intervjun. I en enkät hade 
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jag inte fått lika uttömmande svar samt att begreppet ohälsa kan vara svårt att definiera och 
tolka. Det som jag kan uppleva som negativt med denna metod är att intervjuerna gav så 
mycket material som jag kunnat bygga vidare på, men att i detta sammanhang som är en C-
uppsats har jag varit tvungen att begränsa mig. Jag valde att utforma en halvstrukturerad 
intervjuguide med att antal frågor kring ungdomars ohälsa och vilka faktorer som påverkar 
deras hälsa. Vid första intervjun upplevde jag att studiens frågor liknade varandra på många 
sätt och att de skulle behövas bearbetas om. Efter att ha funderat och reflekterat över frågorna 
valde jag att ha kvar alla frågor. Nu anser jag att detta gav mig en heltäckande bild av vad 
skolsköterskornas upplevelser var. I slutet på varje intervju frågade jag om de hade något de 
ville utveckla ytterliggare eller något de ville tillägga som inte hade berörts under intervjuns 
gång. Jag anser att alla intervjuer fungerat bra och att alla fick fram vad de ville ha sagt. Vissa 
skolsköterskor gav mer uttömmande svar utan att jag behövde ställa några följdfrågor, medan 
det vid andra intervjuer krävdes många följdfrågor samt förklaringar kring vad jag menade 
med vissa frågor. 
 
Urvalet att intervjua skolsköterskorna blev tydligt när jag valde att begränsa mig till 
ungdomar i åldrarna 13-16. Skolsköterskorna blev det naturliga valet eftersom att ungdomar 
tillbringar sin mesta tid i skolan och att skolsköterskorna arbetar med hälsa och ohälsa samt 
förebyggande åtgärder för ungdomars hälsa. Tanken var att intervjua fyra skolsköterskor inom 
en och samma kommun, men eftersom jag inte lyckades få tag i intervjupersoner var jag 
tvungen att söka mig till andra kommuner. Jag anser inte att resultatet har påverkats av att 
intervjupersonerna kommer från olika kommuner och har därför inte belyst detta ytterligare i 
min studie. Jag tog kontakt med intervjupersonerna personligen. Den första kontakten var 
viktig för att ge en möjlighet att förklara studiens syfte och frågeställningar. Jag tror att 
skolsköterskorna upplevde det som positivt och att många ansåg att ämnet var relevant och 
ville därför delta i studien. Nu i efterhand kan jag se att yrkeslivserfarenheterna hos 
skolsköterskorna spelade en viss roll för hur de beskrev och uppfattade ungdomars ohälsa. 
Om alla fyra skolsköterskor hade haft lika lång yrkeslivserfarenhet med ungdomar tror jag att 
studien hade fått ett annat resultat eftersom jag hade kunnat se likheter och skillnader dem 
emellan. Jag upplevde att de skolsköterskor som inte hade så lång yrkeslivserfarenhet av att 
arbeta med ungdomar inte alltid utgick från upplevelser de fått från skolungdomarna. Deras 
uppfattningar var ibland utifrån sin egen ungdomstid eller upplevelser de hade som förälder, 
samt hänvisningar till teorier och studier. Att skolsköterskorna hade olika yrkeserfarenhet av 
ungdomar kan ha påverkat deras bild av hur de ser och uppfattar ungdomars hälsa och ohälsa 
och vilka faktorer som påverkar.  
 
En av svårigheterna har varit att välja ut materialet från intervjuerna till studien. Analysen och 
tolkningarna av materialet från intervjuerna tar tid och att välja vissa delar men inte andra 
måste övervägas noga. Efter sammanställningar av varje intervju kunde jag urskilja att det 
mest var likheter i deras uppfattningar. Jag upplever att intervjupersonerna har gett sina 
uppfattningar och bilder av hur ungdomar mår och vilka faktorer som påverkar. Jag har 
försökt analysera och bearbeta detta utan att påverka innehållet. Under transkriberingen 
upptäckte jag vissa misstag jag gjort under intervjun, att jag i visa fall avslutat en sekvens för 
tidigt genom att ge en ny fråga istället för att låta intervjupersonen reflektera och tänka under 
tystnad. Jag upplevde också att i vissa fall där jag tror att jag precis förstår vad 
intervjupersonen menar, önskade att jag hade bett dem utveckla vad de menar med sina egna 
ord. Det är mina tolkningar av deras uppfattningar som ligger till grund i det redovisade 
resultatet, men som också inneburit att jag utgått från min känsla och mina upplevelser när jag 
läser det om och om igen. Detta tillsammans med mina egna upplevelser och erfarenheter, 
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samt anknytning till mina teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen av 
resultatet.  

Resultatet 
Det har i resultatredovisningen framkommit att skolsköterskorna uppfattar att det som har en 
avgörande betydelse för ungdomars hälsa och ohälsa är faktorer på samhällsnivå och 
avsaknaden av vuxna i ungdomarnas liv. Skolsköterskorna anser att ungdomar ofta uttrycker 
sin ohälsa genom att de upplever somatiska symtom. De somatiska symtom som ungdomarna 
upplever anser skolsköterskorna ofta beror på faktorer på samhällsnivå såsom krav, stress och 
förväntningar som leder till psykiska påfrestningar. Avsaknaden av vuxna påverkar 
ungdomarnas möjlighet att hantera påfrestande situationer. Mina teoretiska utgångspunkter 
bekräftar de uppfattningar som skolsköterskorna ger uttryck för. Skolsköterskorna upplever 
att ungdomar har svårt att hantera psykiskt påfrestande situationer och detta ser jag som att de 
inte har ett välutvecklat KASAM. Att ungdomar också får mycket information och kunskap 
av massmedia och Internet, samt avsaknad av vuxna påverkar hur de har utvecklat 
möjligheten att skapa en känsla av sammanhang och en mening med sitt handlande. Ziehes 
samhällsteori ser jag som en bekräftelse av vad skolsköterskorna upplever sig se i 
ungdomarnas vardag och liv. Att samhällsförändringen har påverkat barn och ungdomar mest. 
Ungdomar har idag många val och möjligheter, av skola, utbildning, identitet, tro, arbete och 
val av bostad. Det förmedlas också ett visst ideal som tyvärr många ungdomar upplever att de 
måste leva upp till. Detta uppfattar även skolsköterskorna och menar att det kan leda till att 
ungdomar är frustrerade över sina val. Jag tycker det är viktigt att påpeka att skolsköterskor 
uppfattar att ungdomarna har en framtidstro och att de flesta ungdomarna faktiskt klarar av de 
påfrestningarna de utsätts för. Det är viktigt att belysa att de flesta ungdomarna ändå mår bra 
och att studiens resultat bygger på en liten del av de ungdomar som skolsköterskorna möter. 
Skolsköterskorna upplever att den delen av ungdomar som mår dåligt, mår allt sämre.  
 
Skolsköterskorna tar upp familjens betydelse för utveckling av ungdomars ohälsa. Det 
framkom även i resultatet från skolsköterskorna att ungdomarnas avsaknad av vuxna i 
hemmet leder till att de inte har mycket regler och struktur. Ungdomarna idag har ofta dåliga 
vanor och rutiner. Det finns få vuxna som begränsar och vägleder ungdomar idag. Även 
Antonovsky och Ziehe betonar att föräldrarnas roll och närvaro har en avgörande betydelse 
för hur ungdomar mår och hur deras hälsa utvecklas. En diskussion som jag finner intressant 
är att en av skolsköterskorna tar upp avsaknaden av den gamla familjestrukturen. Jag ställer 
mig då frågande inför de länder som har kvar denna familjestruktur så som i exempelvis 
Grekland och Spanien. Mår deras barn och ungdomar bättre? Upplever inte deras ungdomar 
samma påfrestningar och i så fall varför inte? Jag anser att familjen har en avgörande del i 
barn och ungdomars hälsa och ohälsa. Jag tycker det är skrämmande att vi strävar efter ett 
ideal som egentligen är omöjligt att leva upp till. Jag vet inte hur man ska få ungdomar att inte 
se idealet som ett måste. Något som jag inte tidigare valt att belysa i min studie är att även 
vuxna/föräldrar upplever och påverkas av den kulturella moderniseringen. Hur föräldrarna 
hanterar samhällsförändringarna kan både spegla sig i och påverka barn och ungdomar hälsa. 
Om föräldrar upplever stress, frustration eller hopplöshet, så påverkar det även hur 
ungdomarna mår. Jag tycker det är viktigt att påpeka att det även finns föräldrar som inte 
klarar av alla påfrestningar. Jag anser även att resultatet visar på att föräldrar också kan 
uppleva en viss maktlöshet. Om man som förälder inte mår bra, hur ska man då kunna hjälpa 
och vägleda sitt barn. Kan man verkligen skylla allt på föräldrarna när ungdomar upplever 
ohälsa? Hur mycket av samhällsfaktorerna kan man egentligen avgränsa ungdomarna ifrån? 
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I samband med min litteraturstudie tog jag del av flera undersökningar som visade liknande 
resultat som jag fått av skolsköterskorna. Flera av Socialstyrelsen undersökningar och BRIS 
årsrapport 2004 framhäver även detta. Både Socialstyrelsens undersökningar och BRIS 
årsrapports resultat visar att ungdomar mår idag allt sämre och att flera ungdomar har tappat 
förtroende och tilltro för vuxna. Att vara tonåring innebär många förändringar och är en 
utvecklande period både psykiskt och fysiskt men också socialt och samtidigt kunna klara av 
påfrestningar och krav. Vi får inte glömma hur det är att vara tonåring, det är en tung period 
för de flesta ungdomar och att fundera på livet och sin identitet hör till tonårstiden. En 
fundering jag har är om det är så att ungdomar idag vet var de ska vända sig för att tala om 
sina problem och att de kräver uppmärksamhet. Ungdomar gör allt för att bli sedda och att det 
är hur ungdomar yttrar sin ohälsa som har förändrats inte att de egentligen mår sämre nu än 
för tio år sedan.  
 
I arbetet med att analysera det insamlade materialet har det också blivit tydligt att flera av 
skolsköterskorna uppfattar övervikt som ett nytt hälsoproblem som de nu måste arbeta 
förebyggande med. Den litteratur jag har tagit del av har knappt nämnt övervikt som ohälsa 
bland ungdomar och där av finns inte detta med i studiens bakgrund. Är det ett nytt sätt att 
visa sin ohälsa bland ungdomar? Alla skolsköterskorna anser att dagens ungdomar inte har bra 
matvanor. Här visar resultatet ännu en gång på föräldrars betydelse och avsaknaden av vuxna. 
Något som skolsköterskorna tar upp som även jag upplever kan vara svårt är att få ungdomars 
förtroende samt att kunna samtala med ungdomarna på rätt sätt. Det är viktigt för mig att ge 
ungdomar en trygghet och känsla av att vara förstådda samt accepterade. Att jag har tid och 
engagemang för det ungdomarna upplever. Det som jag anser kommer fram tydligt i mitt 
resultat är vilken betydelse vi vuxna har för ungdomar.  
 
Jag upplever att skolsköterskorna efterfrågar mer personal till skolan, inte bara lärare utan 
människor som kan tillföra skolan en bredare kunskap som skulle kunna hjälpa lärarna, men 
också de själva i deras arbete. Jag anser att behandlingspedagoger besitter en sådan kunskap 
som skolan skulle behöva, vi har en pedagogisk inriktning med kunskap om 
ungdomsproblematik, missbruk, samt kunskaper om bemötande och samtalstekniker. I min 
studie har det framkommit tydligt att ungdomar i dag mår dåligt och att man tidigt kan hjälpa 
och vägleda ungdomarna genom att stötta och finnas där. Samhället är i en förändring och 
utvecklas städigt, jag anser att även skolan måste utvecklas för att passa ungdomarnas liv. 
Enligt Ziehe så är det barn och ungdomar som mest påverkas av samhällsförändringen och att 
detta kan leda till en hel del frustration över att tolka och förstå omvärlden. Detta kan jag även 
dra paralleller till Antonovskys KASAM begrepp att alla utsätts vi för psykiskpress men hur 
vi kan hantera dem är olika. Med detta menar jag att som behandlingspedagog i möte med 
ungdomar måste man se på helheten och hjälpa ungdomarna att se och förstå situationen och 
problemlösningen. Detta innebär inte att jag ska lösa ungdomarnas problem utan att hjälpa 
dem att tolka situationen/händelsen.  
 
Jag anser att min studie tillför behandlingspedagoger en möjlighet till en inblick hur 
ungdomar mår, hur deras värld ser ut och hur det är att vara ungdom i dagens samhälle. 
Jag anser att min studie kan tillföra kunskap till alla som arbetar med barn och ungdomar. 
Resultatet visar att de somatiska problemen ungdomarna söker upp skolsköterskorna är ett 
bevis på att den psykiska pressen för ungdomar är för stor. Genom att tolka och se på orsaken 
till de somatiska symtomen, kan man bryta och även förhindra exempelvis skolk, bråk, 
ätstörningar. Att ha en möjlighet att hjälpa innan det leder till exempelvis destruktiva 
beteenden, kriminallitet samt missbruk. Utmed detta anser jag att min studie även kan ge en 
bra kunskap för exempelvis barn och ungdoms psykiatri, behandlingshem och Socialtjänsten.  
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Framtida forskning 
Mitt val av ämne anser jag vara aktuellt och relevant genom att det finns flera undersökningar 
och studier som uppmärksammar detta problem. Jag tycker att det skulle vara intressant att 
jämföra skolsköterskors i en storstad och småstad om hur de upplever ungdomars ohälsa och 
vilka faktorer som påverkar. Jag funderar på om det resultat jag fått stämmer överens med 
hela landet, är det bilden av hur ungdomar mår och upplever sin vardag? Något som jag även 
funderat på är vad man egentligen gör efter alla resultat som visar att allt fler ungdomar mår 
sämre? Vad görs i samhället för de unga? Jag upplever att det finns många rapporter och 
studier som visar på liknande resultat. Jag anser att i framtiden ska man fokusera på de 
tidigare forskningsresultaten för att kunna hitta lösningar och hur man ska jobba 
förebyggande mot ungdomars ohälsa. 
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           (Bilaga 1) 
INTERVJUGUIDE 
 
Namn: 
Yrkeslivserfarenhet: 
 
 
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 
 
 
Vad uppfattar du som ohälsa? 
 
 
Hur märker du att ungdomar mår dåligt, kan du beskriva hur det kan yttra sig? 
 
 
Hur uppfattar du att ungdomarna mår på din skola? 
 
 
Kan du beskriva ungdomarna som kommer till dig, berätta om de vanligaste 
orsakerna och frågor du får? 
 
 
Upplever du skillnader eller likheter när det gäller ungas hälsa de senaste 10 
åren? Eller sen du började arbeta på skolan? 
 
 
Berätta om vad du upplever som de vanligaste problemen då/nu? 
 
 
Vad tror du påverkar ungas hälsa? 
 
 
Hur uppfattar du ungdomars framtidstro? 
 



              (Bilaga 2) 
Förfrågan om medverkan i C-uppsats    

 
 
     Växjö 060202 
Hej ! 
 
Jag är en student som läser inom programmet Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbrukarvården 120p, vid Växjö universitet. 
 
Jag sänder detta brev för att förtydliga mitt önskemål efter vårt telefonsamtal den...........om 
mitt intresse rörande ungdomars hälsa och vad som påverkar ungdomars hälsa. 
 
När det gäller detta anser jag att er kunskap/erfarenhet skulle vara mycket intressant att få ta 
del av.               
 
I mitt uppsatsarbete har jag handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 
som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen 
– vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som kvalitetsgaranti, både vad det gäller 
uppsatsernas innehåll och etiska aspekter. 
 
Jag önskar att få intervjua dig ……….………………… ….den    /      kl  
Vid frågor och funderingar kontakta mig gärna på mobil xxxxxxxx eller på min e-post 
xxxxxxxxxxx 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
……………………………….. 
 
Malin Björkman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Maria Alm 
Examinator: Gill Croona 
Kursansvarig: Gill Croona 



               (Bilaga 3) 
Missiv till deltagare i studien: Ungdomars ohälsa. 
 
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De jag använder mig av är 
de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt jag kan för att ditt deltagande i min 
studie ska vara etiskt riktigt vill jag visa dig dessa riktlinjer och hur jag ser på dem 
 
 
De etiska kraven är: 
 
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vem jag är, vilken 
utbildning jag tillhör och var du kan nå mig. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 
deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre. 
  
Samtyckeskravet - innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det någon du 
inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande 
i studien. 
 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom jag, kommer att kunna förstå att det är 
just du som deltagit i studien och delgett mig dina erfarenheter. 
 
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien kommer att användas 
till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du kommer få ett 
exemplar av studien om du vill.  
 
Jag hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i min studie. För mig är 
det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till mig – det är just de jag är 
intresserade av. 
 
 
…………………………………….. 
 
Malin Björkman 
Växjö 060202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Maria Alm 
Examinator: Gill Croona 
Kursansvarig: Gill Croona 
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