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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stress är en bidragande orsak till den ökande psykiska ohälsan 

bland tonåringar. Skolsköterskan ska arbeta promotivt för att förebygga 

ohälsa hos tonåringar. Den psykosociala delen tar mer av skolsköterskans tid 

samtidigt som skolhälsovårdens övriga uppgifter ökar. 

Syfte: Att belysa skolsköterskans erfarenheter av tonåringars stress samt av 

arbetet med att hjälpa dem att hantera denna. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor. Ett 

strategiskt urval användes och åtta skolsköterskor deltog. En manifest 

kvalitativ innehållsanalys utfördes enligt Graneheim och Lundman. 

Resultat: Skolsköterskorna upplevde att stressen bland tonåringar hade ökat 

och att det var flera faktorer både i skolan och på fritiden som orsakade detta. 

Skolsköterskan var viktig för tonåringarna eftersom hon bland annat hade en 

icke betygsättande funktion. Arbetet skedde individuellt med hälso- och 

motiverande samtal. Dock var samarbetet med andra professioner viktigt för 

att lära tonåringen hantera sin stress. Skolsköterskorna var eniga om 

föräldrarnas stora betydelse för tonåringens stresshantering men upplevde att 

föräldrarna inte alltid delade denna syn. 

Slutsats: Genom hälsosamtal och motiverande uppföljningssamtal guidar 

skolsköterskan tonåringen till att uppnå bättre hälsa. Tidsbrist gör att kreativa 

och nyskapande idéer får stå tillbaka. Det finns dock en stor vilja och 

uppfinningsrikedom hos skolsköterskorna att hjälpa tonåringen hantera sin 

stress. 

 
Nyckelord: Skolsköterskor, Stress, Tonåringar Upplevelser  



 

 

 

   
 

ABSTRACT 
Background: Stress is a contributing factor to the increase in mental illness 

among teenagers. The school nurses are obliged to work promotive to prevent 

ill health in teenagers. The psychosocial part takes more of school nurses’ 

time while other school health duties increases. 

Purpose: To highlight the school nurses’ experience of teenagers stress and 

the work to help them deal with it. 

Method: A qualitative study with semi-structured questions. A strategic 

sample was used and eight nurses participated. A manifest content analysis 

was performed according to Graneheim and Lundman. 

Results: School nurses felt that stress among teenagers had increased and 

there were many factors, both at school and at leisure time that caused this. 

The school nurses were important for teenagers because they had, among 

other things, a non-grading function. The work was done individually with 

health conversations and motivational interviewing. However, cooperation 

with other professions was important to teach teenagers manage their stress. 

School nurses agreed on the importance of parents’ involvement to teenagers’ 

stress management but felt that parents didn´t always share their view. 

Conclusion: Through health talks and motivational follow-up discussions 

will school nurses guide the teenager to achieve better health. Lack of time 

means that creative and innovative ideas have to stand back. However, there 

is a great willingness and ingenuity of school nurses to help teenagers deal 

with their stress. 

 

Keywords: Experiences, School nurses, Stress, Teenagers 
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INLEDNING 
Olika media rapporterar om tonåringars stress och psykisk ohälsa och hur 

skolhälsovården (SHV) är uppbyggd. I dagens samhälle har stress blivit ett större 

problem och den kryper längre ned i åldrarna. Stress enligt Statens offentliga 

utredningar (SOU, 2006:77) kan leda till psykisk ohälsa. En tonåring som inte mår 

psykiskt bra kan inte ta till sig utbildning eller glädjas åt aktiviteter eller sociala 

kontakter på fritiden. Om en tonåring inte mår psykiskt bra under uppväxten är det också 

större risk att lida av detta som vuxen (Socialstyrelsen, 2004). Under 

specialistutbildningen till distriktssköterska väcktes vårt intresse för barn och ungdomars 

hälsa, speciellt stress då detta är ett fenomen som kan drabba alla oavsett bakgrund. 

Enligt Lager, Berlin, Danielsson och Heimersson (2009) har den psykiska ohälsan bland 

16-24 åringar ökat konstant sedan 1980-talet. Detta gör att författarna önskar utforska 

vad som görs för tonåringarna innan de når denna åldersgrupp när det gäller 

stresshantering. Intresset förstärktes under studiebesök i skolhälsovården då tecken sågs 

att skolsköterskor hade lite tid till att arbeta med tonåringar och deras stressrelaterade 

besvär. Vid artikelsökning inför denna studie fanns få artiklar om skolsköterskors 

upplevelser om arbetet med tonåringar och deras stress, därigenom väcktes vårt intresse 

att undersöka detta ämne närmare.  

 
BAKGRUND 
Stress - en hälsorisk för tonåringar 

Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp som kan ha olika betydelse för olika människor 

men för många innebär det att känna en inre harmoni och ha yttre livsfaktorer i balans, 

till exempel relationer och krav från omgivningen. Hälsa är också att lära känna det egna 

jaget, det vill säga att hitta sin identitet. I massmedias ständiga ström av råd för att 

uppnå god hälsa och olika skönhetsideal är det lätt att bli osäker och inte veta vad som 

passar det egna jaget (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta kan vara extra svårt för 

tonåringar som är mitt uppe i sitt identitetssökande (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Stress är ursprungligen ett sätt för kroppen att mobilisera kraft för att skydda sig mot 

faror. I det moderna samhället kan stress uppstå när en person ställs inför för höga krav 
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som den inte kan hantera men även vid för lågt ställda krav i förhållande till vad 

personen klarar av. Stress kan även vara en drivkraft till att klara uppgiften på ett 

kreativare sätt då människan måste tänka i nya banor vilket leder till vidare utveckling. 

Ofta tolkas stress som ett negativt begrepp som kan ge både fysisk och psykisk ohälsa 

(Danielsson et al., 2009; Lindblad & Theorell, 2005; Lundberg & Wentz, 2004; SOU, 

2006). Stress kan bland annat leda till svårigheter att sova, nedstämdhet och huvudvärk. 

Dessa symptom har minskat i alla åldrar förutom för flickor i årskurs 9 där det har ökat 

(Hjern, 2009; Lager et al., 2009; SOU, 2006:77). Vid stress bildar hjärnan 

stresshormoner som höjer blodtrycket, blodfetterna och blodsockret. Musklerna spänns 

för att förbereda sig för flykt, immunförsvaret kan vid kortvarig stress förstärkas men 

vid långvarig stress försvagas det. Även minnet påverkas av stress, vid akuta 

stressituationer förstärks vårt minne men vid långvarig stress försämras det och vi får 

svårt att minnas (Danielsson et al., 2009; Gillberg, Lowden & Pernler, 2005; Lundberg 

& Wentz, 2004). Psykisk stress som ofta är långvarig och svår att koppla ifrån kan leda 

till större ohälsa än den fysiska. Psykiska symptom på stress kan vara rädsla och 

aggressivitet, men även yrsel och muskelsvaghet kan uppstå när stressen känns 

övermäktig (Danielsson et al., 2009). Stress kan leda till kronisk trötthet, minskad 

prestationsförmåga och personen kan drabbas av återkommande infektioner och 

smärtproblem. I svåra fall kan detta utvecklas till depression, utbrändhet, hjärt- och 

kärlsjukdomar och diabetes (Danielsson et al., 2009; Lundberg & Wentz, 2004). 

 

Stressen bland tonåringar på grundskolenivå skilde sig mellan könen i Sverige i början 

på 2000-talet. Flickors stress har ökat mellan åren 2003-2009 medan pojkarnas stress har 

minskat något. På gymnasiet har stressen ökat mer under samma tidsperiod för båda 

könen (Skolverket, 2010). Det som ökar stressnivån mest för tonåringar är problem i 

relationen mellan föräldrar och tonåringen, skolan och krav på att prestera. Andra 

faktorer som bidrar till ökad stress bland ungdomar är relationen mellan kamrater och 

pojk-flickvänner samt tankar om framtiden (Meng, Tao, Wan, Hu & Wang, 2011; 

Seiffge-Krenke, Aunola & Nurmi, 2009). Vikten av att förstå de psykosociala 

aspekternas betydelse för den psykiska hälsan har belysts av Hjern, Alfvén och Östberg 

(2008). Att bli illa behandlad av lärare, mobbning, att känna att skolan har högt ställda 
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krav som inte tonåringen kan möta kan leda till psykosomatisk smärta och psykisk 

ohälsa. Flertalet av eleverna i studien rapporterade att de hade psykosomatisk smärta en 

gång i månaden, en tredjedel hade huvudvärk så ofta som en gång i veckan och en 

femtedel hade ont i magen i samma utsträckning. Flertalet av de som hade dessa besvär 

var flickor. De som upplevde kraven från skolan och kände sig orättvist behandlad av 

lärare var i större utsträckning i åldern 13-18 år (Ibid). 

 

Barn behöver bli sedda och få uppmärksamhet från sina föräldrar. Detta kan bli ett 

problem för barn som lever i ekonomiskt och socialt utsatta familjeförhållanden. 

Föräldrar som har en oro för sin livssituation och sin ekonomi kan föra över denna oro 

till barnen som inte förstår orsaken till dessa känslor. Detta kan därigenom leda till 

symptom som oro, aggressivitet och skuld men även acceptans gentemot de vuxna 

(Batljan, 2004). 

 

Återhämtningens betydelse för en stressad människa 

När kroppen går på högvarv under lång tid dräneras energin. För att återställa detta krävs 

det återhämtning av både fysisk och psykisk karaktär. Sömnen är en mycket viktig 

återhämtningsfaktor och kan kallas stressens antagonist. Sömnen delas in i olika faser 

och det är under djupsömnen som kroppen får den optimala återhämtningen. I 

drömfasen är människan vaken till ca 90 % och det sker inte någon större återhämtning 

under denna period. Vinster med sömn är bland annat att blodtryck, hjärtfrekvens och 

muskelspänningar minskar samt viktiga funktioner byggs upp, till exempel 

immunförsvaret och tillväxthormoner (Åkerstedt, 2003). Bristen på sömn är extra 

känsligt under tonåren. Kroppen utvecklas i snabb takt och det kan förändra 

dygnsrytmen så att tonåringen blir morgontrött och kvällspigg. Detta leder till att 

tröttheten under dagen blir stor och det blir svårt att klara av skolarbetet eftersom 

sömnbrist ger upphov till sämre minne och koncentrationssvårigheter (Lundberg & 

Wentz, 2004).  

 

Återhämtning genom vila innebär att individen känner harmoni och återfår energi för att 

sedan kunna återgå till aktivitet igen. Vila uppstår genom olika inre och yttre faktorer, 
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att följa olika rytmer kan vara ett sätt att uppleva vila. Exempel på detta kan vara att 

följa dygnsrytmen och det vilobehov som kommer efter en dags aktivitet. De allra flesta 

människor idag tillförs många intryck och för att hjärnan ska kunna vila från dessa 

behövs stunder med avslappning och avkoppling där inga intryck eller aktiviteter kallar. 

I sådana stunder finns tillfälle att reflektera över tillvaron och det blir möjligheter att se 

saker ur ett nytt perspektiv, vilket också kan lindra oro, rädsla och stress (Asp, 2002). 

 

Skolhälsovårdens uppgifter 

Ett viktigt mål för hälso- och sjukvårdspersonal är att främja en god hälsa för alla och 

bedriva förebyggande vård för att motverka ohälsa (SFS 1982:763). I skollagen 

(2010:800, § 25) står det att ”Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande 

och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”. Detta ska 

ske i samråd med vårdnadshavare och övrig skolpersonal (Socialstyrelsen, 2004). 

Skolhälsovårdens arbete riktar in sig på hälsa på både individnivå och på generell nivå. 

Inom skolhälsovården arbetar skolsköterskan på individnivå med hälsosamtal där fokus 

ligger på det friska hos eleven och promotiva insatser sätts in där behovet ligger. På 

generell nivå är skolsköterskan engagerad i t.ex. skolmiljöns utformning. Skolsköterskan 

bedriver även viss sjukvård som innefattar psykologiska, medicinska och sociala 

bedömningar (Hillman, 2007). Arbete på generell nivå kan enligt Reuterswärd och 

Lagerström (2010) vara svårt om hela skolans personal inte samarbetar och har en 

förståelse för promotivt hälsoarbete. Ytterligare svårigheter för generellt promotivt 

arbete är att skolsköterskan inte alltid känner stöd från arbetsledning samt politisk 

ledning.  

När det gäller den psykiska hälsan är det viktigt med ett förebyggande arbete och att det 

finns god kunskap om hur barn fungerar samt hur behoven uppmärksammas, men också 

att det finns metoder för hur skolhälsovården arbetar mot psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2004). Psykisk ohälsa kan få flera svåra konsekvenser för tonåringen 

men också för de människor som finns runtomkring. Eftersom det inte går att veta på 

förhand vilka som kommer att utveckla psykisk ohälsa är det bra med generellt riktade 

åtgärder och inte bara individinriktade insatser. Viktiga faktorer för elevernas hälsa är ett 
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tydligt ledarskap från lärarna, lagom höga krav, regelbundna omdömen samt 

elevinflytande. Andra insatser som syftar till att gynna den psykiska hälsan är att lära 

elever om effektiva copingstrategier, avspänningsövningar och att stärka självkänslan 

(Bremberg, 2004). Vikten av att lära ut effektiva copingstrategier förstärks av Meng, 

Tao, Wan, Hu och Wang (2011) som i sin studie fann att det har stor betydelse för 

tonåringars psykiska hälsa och välbefinnande. Ståhl, Granlund, Gäre-Andersson och 

Enskär (2011) menar att det är viktigt att dokumentera psykosociala problem i journalen 

då familjers sociala och socio-ekonomiska problem har betydelse för barnets hälsa. De 

flesta informanterna hade en positiv inställning till en enhetlig patientjournal för barnets 

uppväxt som sträckte sig från 0-18 år.  

Skolsköterskors arbete med den psykiska hälsan 

I en studie (Haddad, Butler & Tylee, 2010) från Storbritannien, ansåg nästan alla av 

skolsköterskorna att en stor del av deras arbete var att hjälpa eleverna med psykologiska 

och emotionella problem. Majoriteten ansåg att ca en fjärdedel av deras arbetstid gick åt 

till att arbeta med denna typ av problem. Ungefär hälften av skolsköterskorna hade inte 

gått någon speciell utbildning för att ta hand om detta. De områden som de flesta ville 

träna på var att ta hand om självskadebeteende, känna igen depression och ångest samt 

kunna göra små psykologiska åtgärder. Något som de angav som viktigt var att få mer 

tid och personalresurser för att hantera detta problemområde samt 

bedömningsinstrument och riktlinjer. Ju mer utbildning de hade i mental hälsa desto 

tryggare kände de sig i att arbeta med denna typ av problem. Detta förstärks av 

Reuterswärd och Lagerström (2010) som kom fram till att den kunskap skolsköterskorna 

fått genom utbildningen inte var applicerbar för skolhälsovården i Sverige. Ett sätt att 

arbeta med den psykiska ohälsan i svenska skolor visade Clausson och Berg (2008). De 

belyste skolsköterskors terapeutiska samtal med familjer där tonårsdöttrar hade 

psykosomatiska symtom. Vinsterna med detta för familjerna var att de blev mer 

medvetna om sina styrkor och resurser för att ta hand om problemen i familjen. De 

upplevde att det kändes bra och som en lättnad att berätta om sin situation för någon 

som lyssnade aktivt. Familjerna kunde själva komma fram till hur de skulle lösa sina 

problem. De fick ett annat sätt att tänka och kommunicera på samt en bättre förståelse 
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för varandra. Även symtomen som tonårsdöttrarna hade blev bättre eller blev lättare att 

leva med. För skolsköterskorna betydde denna familjeterapi nya sätt att arbeta på som 

var utvecklande för deras yrkesverksamhet. Genom terapin gick det fortare att närma sig 

problemen och de såg också att tonårsflickorna inte sökte hjälp lika ofta hos 

skolsköterskorna efter familjeterapin. Något som skolsköterskorna också såg som en 

fördel var att de blev mer som en samarbetspartner än terapeut för familjerna. 

 

När svenska skolsköterskor fick göra en bedömning av skolbarnens hälsa och varför de 

sökte hjälp visade resultatet att de flesta barn var fysiskt friska men att en ökning hade 

skett vad det gäller den psykiska ohälsan. Den ökade stressen i elevernas liv ledde till 

ohälsa. Många elever var oroliga och det kunde bero på att de var asylsökande, utsatta 

för mobbning eller skilsmässa i familjen. En skillnad som skolsköterskorna kunde se på 

pojkar och flickor var att pojkar hade mer koncentrationssvårigheter och flickor 

uttryckte oftare att de inte var nöjda med sina kroppar. Pojkar sökte mest hjälp för 

fysiska problem som skador medan flickor oftast sökte hjälp för psykiska problem eller 

relationsproblem. Det som skolsköterskorna ansåg var mest negativt för elevernas hälsa 

var stress. Faktorer som var viktiga för ett hälsosamt liv var att eleverna åt nyttig mat, 

rörde på sig och sov ordentligt. Familjefaktorer som enligt skolsköterskorna påverkade 

elevernas mentala hälsa negativt var stressade relationer, upptagna föräldrar och otydlig 

gränssättning. Trygga föräldrar som engagerade sig i barnens liv och hade god kontakt 

med skolan ledde till en positiv utveckling av den psykiska hälsan. I skolan var viktiga 

faktorer för hälsan t.ex. förebyggande arbete mot mobbing samt kompetenta lärare och 

en tillgänglig och bra skolhälsovård (Clausson, Köhler & Berg, 2008). 

  

TEORETISK REFERENSRAM 

Livsvärld 

Livsvärld är den värld var och en lever i, den innefattar de tankar och upplevelser som 

varje individ har och den förförståelsen som vi har om oss själva och om våra 

medmänniskor. Det är det förhållningssätt som vi har när vi möter nya människor och 

vänner och även hur vi förhåller oss till världen runt om kring oss. Även om livsvärlden 

kan delas och förstås av andra så är den ytterst personlig och unik för varje individ. 
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Livsvärlden kan inte finnas till ensamt, den är synonymt med den individ som den 

tillhör, ändå är den utmärkt med tid och rum. Det som är en evighet för någon är som ett 

kort ögonblick för en annan, samma sak kan uppfattas diametralt av två olika individer 

för att de delar inte samma livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010; Torstenson-Ed, 2003). 

Livsvärlden formas och utvecklas i takt med att livserfarenheten växer, ungdomar kan 

tolka händelser i dåtid med nutidens erfarenheter och därigenom göra sina framtidsval 

utifrån detta. När ungdomar tänker på betydelsefulla händelser i deras liv är det oftast i 

samband med upplevelser de gjort under fysiska aktiviteter och som stärker ”jag kan” 

känslan. Idrott är ett ämne som ungdomar ofta ser som betydelsefulla händelser. 

Kroppen och själen samverkar med varandra och är evigt sammanbundna i livsvärlden 

(Torstenson-Ed, 2003). Kroppen är centrum i individens liv och det är genom den 

individen lever och får fäste i tillvaron. Tillvaron ändras när kroppen utsätts för lidande 

t.ex. stress. För varje förändring som sker i kroppen ändras synen och tillgängligheten 

till världen runt omkring. Det är inte bara den utsatta kroppsdelen som påverkas utan 

hela kroppen d.v.s. även psykiskt, andligt och existentiellt, och när stressen blir 

långvarig påverkar den hela individen och tillgången till världen runt kroppen (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Som skolsköterska är det viktigt att ha förståelse för tonåringens 

livsvärld för att kunna hjälpa denne till bättre hälsa. Enligt Dahlberg och Segersten 

(2010) uppnås ett tillfredställande resultat endast om vårdaren är insatt i hur ohälsan 

påverkar upplevelser och synsätt hos just den specifika individen. För att kunna hjälpa 

på tillfredställande sätt är det också viktigt att göra individen delaktig i 

förändringsprocessen.  

Empowerment 

Ett vanligt synsätt inom vården har varit det paternalistiska synsättet där patienten har 

underkastat sig vårdarens beslut om behandling (Andersson, 2009). Det som nu är mer 

vanligt att prata om är empowerment som innebär att individen själv tar makten över sin 

egen hälsa. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att individen får verktyg och 

resurser för att göra de förändringar som behövs för att förbättra sin hälsa. Detta kan 

uppnås genom kunskap och delaktighet i det egna hälsotillståndet. Genom denna 

maktförskjutning från vårdaren till den enskilda individen uppnås empowerment 

(Hansson, 2004).  



  
 

 
   
 

8 

Empowerment är både en process och en produkt, det är en abstrakt handling som är 

oberoende av både specifik tidpunkt eller plats. Eftersom det är en form av egenmakt 

kommer strategierna för att uppnå empowerment och resultaten att variera från individ 

till individ. När empowerment används är det på lösningar som fokus läggs snarare än 

på problem hos individen, fokus läggs även mer på individens styrkor, rättigheter och 

möjligheter istället för att se dess brister och behov (Gibsson, 1991). Att arbeta med 

empowerment innebär att skolsköterskan måste ha ett visst tankesätt för att hjälpa 

tonåringar uppnå bättre hälsa. Enligt Gibsson (1991) tillhör hälsa individen och 

individen är främst ansvarig för sin hälsa. Individens möjlighet till att växa och utveckla 

självbestämmande måste respekteras. Individen har förmågan att ta egna beslut och 

agera utifrån sina egna beslut men kan behöva information och viss hjälp att ta dessa 

beslut. Hälso- och sjukvårdspersonal kan inte ge individen enpowerment utan det är 

individen som kan ge sig själva empowerment. Individen kan dock få hjälp att utveckla 

och använda de resurser som individen har. Det svåraste för hälso- och 

sjukvårdspersonal i arbetet med empowerment är att släppa känslan av att ha kontroll. 

För att empowermentprocessen ska kunna uppstå krävs det en ömsesidig respekt för 

varandra, det går inte att tänka att den ena är inkompetent och den andra sitter inne med 

alla svaren. I empowermentprocessen är det viktigt att ha förtroende för varandra. 

Empowerment är därmed ett dynamiskt arbetssätt där styrka både erbjuds och erhålls. 

PROBLEMFORMULERING 

Stress är ett vanligt förekommande problem i vårt samhälle och flera media rapporterar 

om att detta problem ökar hos tonåringar. I förlängningen kan stress leda till psykisk 

ohälsa (SOU, 2006:77) men också kronisk trötthet, smärtproblem och minskad 

prestationsförmåga (Danielsson et al., 2009; Lundberg & Wentz, 2004). Ett viktigt 

forum för att lära sig hantera stress är skolhälsovården som enligt skollagen (2010:800) 

ska arbeta promotivt med elevernas hälsa. Genom detta hälsopromotiva arbete kan 

skolsköterskan hjälpa eleverna motverka stress samt ge dem verktyg som hjälper dem att 

hantera den. Det är viktigt att skolsköterskan har kunskap om detta för att kunna hjälpa 

eleverna på bästa sätt. Hur upplever skolsköterskan att tonåringarna mår och vilka 

möjligheter finns att hjälpa tonåringarna att hantera sin stress?  Är det fortfarande 
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skillnad mellan flickors och pojkars stress? Upplever skolsköterskan att eleverna själva 

arbetar med att minska sin stress? Vilka resurser och eventuella hinder finns det för 

skolsköterskan att arbeta promotivt? Behövs det mer kunskap eller mer tid att arbeta 

med ungdomars stress? 

SYFTE 

Syftet var att belysa skolsköterskans erfarenheter av tonåringars stress samt av arbetet 

med att hjälpa dem att hantera denna. 

METOD 

Design 

En kvalitativ ansats valdes för att få en djupare och mer nyanserad bild av 

skolsköterskans upplevelser av sitt arbete med att hjälpa tonåringar hantera sin stress. 

Målet med en kvalitativ ansats är att öka förståelsen av en utvald företeelse så som den 

upplevs av individer i dess naturliga miljö (Polit & Beck, 2008). En kvalitativ metod 

genomsyras av ett induktiv tänkande, vilket innebär att fakta samlas in för att sedan 

utvecklas till nya begrepp eller teorier (Forsberg & Wengström, 2008).  

Urval 

Urvalet skedde genom ett strategiskt urval. Detta är en urvalsmetod som fångar upp de 

informanter som har mest information om forskningsfrågan (Polit & Beck, 2008). 

Inklusionskriterier för att vara med i studien var att deltagarna skulle ha varit 

verksamma som skolsköterska minst ett år. För att få en variation i resultatet var det 

önskvärt att skolsköterskor från kommunala skolor, friskolor, landsbygd, tätort samt 

olika stora skolor deltog. 

Första steget i urvalsprocessen var att informationsbrev skickades ut till rektorer på alla 

högstadieskolor i två kommuner, sammanlagt 15 skolor, för att få ett godkännande att 

intervjua skolsköterskorna, (bilaga 1). Då rektorn godkände skolsköterskans deltagande i 

studien, fanns ett medsänt frankerat kuvert som rektorn skickade tillbaka medgivandet i. 

Skolsköterskorna fick sedan ett mejl med en förfrågan om att delta i studien samt ett 

informationsbrev om studien, (bilaga 2). Skolsköterskorna ombads svara via mejl om de 
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ville delta och om så var fallet ringdes de upp av en av författarna för att boka tid för 

intervju. Deltagarna fick själva välja plats för intervjun och alla intervjuer är utförda på 

respektive skolsköterskas arbetsplats. Endast fyra positiva svar erhölls och därför 

skickades ytterligare fem nya informationsbrev ut till fem nya högstadieskolor i 

ytterligare två kommuner. Därifrån kom två positiva svar. Då svarsfrekvensen var låg 

skickades en sista omgång informationsbrev ut till högstadieskolor i en ny kommun, 

dessa var tio till antalet. Härifrån kom det två positiva svar. 

Deltagare 

Deltagarna var åtta skolsköterskor från fyra olika kommuner i sydöstra Sverige. Alla var 

kvinnor. Skolsköterskorna hade varit sjuksköterskor mellan 8-37 år och arbetat som 

skolsköterskor mellan 1½-17 år. Vidareutbildningar som de hade varierade mellan 

distriktsköterska, barnsjuksköterska och barnmorska. En skolsköterska hade ingen 

vidareutbildning. Sex av de skolorna som deltagarna arbetade på var kommunala och två 

var friskolor. Fyra av skolorna låg i två olika tätorter med en befolkning över 60 000 

invånare. De övriga fyra låg i mindre orter i landsbygdskommuner med över 9000 

invånare. Elevantalet på de aktuella skolorna varierade mellan ca 200-650. 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data. Syftet med en intervju är att 

få fram hur människor upplever olika fenomen. Den kan ge information om vad en 

person tänker, känner och erfar om ämnet (Dalen, 2004). I denna studie var det om 

skolsköterskors erfarenheter och upplevelser av arbetet med att hjälpa tonåringar hantera 

stress.  Semistrukturerade intervjuer innebär att olika förutbestämda faktorer inom 

området behandlas. Syftet med denna intervjumetod var att få informanterna 

(skolsköterskorna) att tala öppet om ämnet samtidigt som det blev en struktur på 

intervjuerna. Frågor ställdes enligt en intervjuguide (bilaga 3). Följdfrågor som ställdes 

var till exempel Hur menar du då? Kan du förklara lite mer om det? Intervjuerna 

spelades in med bandspelare och transkriberades sedan ordagrant till textform (Polit & 

Beck, 2008). Båda författarna var närvarande under intervjuerna. En av författarna ledde 

intervjun och den andra var observatör. Observatören gjorde anteckningar under tiden 
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och kom efter intervjun med frågor och reflektioner som kommit fram under intervjun. 

Intervjuerna tog mellan 25-55 minuter och utfördes i april och maj 2012.    

 

Det är viktigt att intervjuaren uppnår en förståelse för det som informanten förmedlar. 

Ofta har intervjuaren kunskap i ämnet som intervjun handlar om och därmed finns också 

en förförståelse. I tolkningsprocessen är det av stor vikt att forskaren är medveten om 

vad som är den egna förförståelsen och hur den påverkar den information som kommit 

fram under intervjun (Dalen, 2004). Ingen kan veta något om ett ämne utan att ha 

förutfattade meningar om det. De förutfattade meningarna styrs av vårt levnadssätt och 

har påverkats av vår barndom, skolgång och livserfarenhet. De förutfattade meningar 

ska förklaras så att det blir känt vilka förkunskaper som finns. Innan undersökningen 

startar är det bra att som undersökare ställa frågor för att tydliggöra för sig själv vilken 

förförståelse som finns. Frågorna kan vara: Vad vet jag om detta ämne? Vad har jag för 

personlig erfarenhet av liknande ämne? Är det något i min historia som kan påverka mitt 

sätt att förstå? Medvetenhet om de förutfattade meningar som finns, ökar om de 

diskuteras med en annan person. Därför är det bra att vara två om att göra en studie 

(Thomsson, 2010). Båda författarna hade tankar och föreställningar om hur 

skolsköterskans arbete var. Före intervjuerna fanns förställning om att skolsköterskan 

arbetar mer promotivt med hälsofrågor, under studien framkom det att skolsköterskan 

arbetar mer med psykisk ohälsa som redan har uppstått hos tonåringarna. 

Dataanalys 

I enlighet med Polit och Beck (2008) ordnades och strukturerades data så att en ny 

förståelse nåddes. Analysarbetet är en tidskrävande procedur där all transkriberad data 

läses om och om igen tills en djupare mening är uppnådd.  

Denna studie analyserades med Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta 

innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en manifest 

innehållsanalys att texten analyseras så att den synliga meningen i texten lyfts fram. 

Analysen började med att den transkriberade texten lästes av båda författarna ett flertal 

gånger för att lära känna innehållet. Därefter plockades meningsbärande enheter ut som 

sedan kondenserades. Graneheim och Lundman (2004) förklarar en meningsbärande 
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enhet som ord eller meningar med sammanhängande text som svarar på studiens syfte. 

Kondensering av de meningsbärande enheterna innebär att det väsentliga finns kvar men 

med färre ord. Författarna gav den kondenserade texten koder och på så sätt olika namn 

för innehållet. Koder med liknande innehåll lades tillsammans och subkategorier 

utvecklades. Subkategorier som hörde ihop bildade kategorier som gav namn till 

huvudrubrikerna i resultatet, subkategorierna blev underrubrikernas namn vilket är i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Exempel på analysförfarandet visas i 

tabellform (tabell 1). 
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Tabell 1 Exempel på analysarbetet 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Hög frånvaro är ett stort 

problem. Där har du ett 

observandum om dom är 

borta mycket 

Hög frånvaro kan vara 

tecken på stress. 

Tecken på 

stress. 

Symptom av 

stress 

Tonåringar och 

stress 

Och så har man så mycket, 

man ska vara omtyckt, man 

ska vara roligt, man ska vara 

söt, man ska ha långt hår och 

se ut på ett visst sätt. Här är så 

mycket pubertet och en del 

orkar inte med skolan, det är 

ju alla hormoner att ta hänsyn 

till också. 

Pubertetstankar över 

utseendet och hur jag 

ska vara och tankar på 

vad kompisar tycker. 

Det händer mycket 

både fysiskt och 

psykiskt 

Tonårs-

utveckling 

Tonåringars sätt 

att vara 

Tonåringar och 

stress 

Och försöka hjälpa dom hitta 

strategierna, lite kognitivt 

tänk hur man ska vända sina 

negativa tankar och försöka 

hjälpa dom att se att dom 

kommer fixa det med deras 

egen inre styrka så. 

 

Kognitivt tänk kan 

hjälpa tonåringarna 

hitta sin inre styrka och 

lära sig tänka positivt.  

Kognitivt 

verktyg. 

Skolsköterskans 

sätt att arbeta 

med tonåringars 

stress 

Skolsköterskans 

arbete med 

stresshantering 

Man känner sig helt maktlös 

man har inte kunnat hjälpa 

dom på ett tillfredsställande 

sätt tycker jag, för tid har inte 

funnits 

Känsla av att inte räcka 

till för eleverna. 

Känsla av 

maktlöshet 

och 

otillräcklighet. 

Skolsköterskans 

upplevelser av 

att arbeta med 

tonåringars 

stress 

Skolsköterskans 

arbete med 

stresshantering 

Ja, fast dom vill inte komma 

hit för samtal om sina barn. 

Då vill dom hellre att det kan 

väl du ta, säger dom till mig. 

Och då brukar jag säga ”hur 

tänker du nu?” Jag tycker det 

är jätteskrämmande. 

Föräldrarna tar inte 

ansvar för barnens 

problem utan lägger 

över det på 

skolsköterskan. 

Föräldrarnas 

brist på 

ansvar. 

Skolsköterskans 

upplevelser av 

föräldrarnas 

betydelse för 

tonåringarnas 

stresshantering 

 

Skolsköterskans 

arbete med 

stresshantering 
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FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
I Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) finns olika 

krav för att forskning ska få genomföras. Informationskravet innebär att den person som 

det forskas på måste få information om studiens syfte, forskningsmetoden, om det finns 

några risker med forskningen, vem som är huvudman, att deltagandet i studien är helt 

frivilligt och att det när som helst går att avbryta deltagandet. I brevet som skickades till 

skolsköterskorna fanns information om studien och hur den skulle utföras. Även 

praktisk information om hur studien kom att genomföras samt att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan förklaring, fanns med. För utförligare 

förklaring se informationsbrev (bilaga 2). Kravet på konfidentialitet betyder att 

forskningspersonens identitet inte ska gå att känna igen i den färdiga rapporten. 

Informationen som kommer fram under datainsamlingen ska behandlas med sekretess 

och inte vara tillgänglig för andra än forskarna (SFS 2003:460). Konfidentialitet i 

studien har beaktats genom att studiedeltagarnas identitet inte går att utläsa i den färdiga 

studien. I det redovisade resultatet finns numrerade citat för att visa att alla intervjuerna 

analyserades. Siffrorna visar inte den ordning som intervjuerna utfördes i. De inspelade 

intervjuerna och den transkriberade texten förvarades fram till studiens avslutande i ett 

låst värdeskåp som endast en av författarna hade tillgång till. Banden och den 

transkriberade texten förstördes efter att studien helt var avslutad. Enligt SFS (2003:460) 

finns ett samtyckeskrav som innebär att deltagaren måste ge sitt godkännande till att 

delta. Detta måste föregås av att deltagaren har fått utförlig information om studien. I 

denna studie medverkade endast skolsköterskor som alla var myndiga. Alla gav sitt 

muntliga medgivande efter att rektorerna hade gett sitt skriftliga medgivande. 

Skolsköterskorna hade möjlighet att avböja sin medverkan samt att närsomhelst under 

studiens gång avbryta sitt deltagande utan att behöva motivera varför. En etisk 

egengranskning utfördes via Etikkommittén Sydost (2012). Genom denna fann 

författarna inget avvikande som föranledde en större etisk granskning (bilaga 4). 
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RESULTAT 
Under det kvalitativa analysarbetet framkom tio subkategorier som under arbetes gång 

ledde fram till två huvudkategorier (tabell 2).  

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Tonåringar och stress Förekomst av stress 

Orsaker till stress 

Symptom av stress 

Tonåringars sätt att vara 

Skolsköterskans arbete med 

stresshantering 

Skolsköterskans roll 

Det individuella arbetet med tonåringars 

stress 

Önskvärt preventivt arbete 

Upplevelser av att arbeta med tonåringars 

stress 

Samarbetet med olika professioner 

Upplevelser av föräldrarnas betydelse för 

tonåringarnas stresshantering 

 

 

TONÅRINGAR OCH STRESS 

Förekomst av stress 

Flertalet ansåg att stressen bland ungdomar hade ökat men det var några som tyckte att 

antalet stressade elever hade varit konstant sedan ett par år tillbaka. Dock såg de 

skolsköterskor som arbetade på skolor med färre antal elever, att stressen gick i vågor 

och de kunde se fördelen med den lilla skolan. Det var även en som sa att stressen ser 

annorlunda ut idag än tidigare genom att idag kan tonåringarna mer sätta ord på att de är 

stressade. Tidigare var det mer vaga symptom som de sökte för. En skolsköterska med 

tidigare erfarenhet av att arbeta med sjuka barn, uppgav att stressen bland barn hade ökat 

sedan 1970-talet.  
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Orsaker till stress 

Skolsköterskorna upplevde att det fanns många faktorer som kunde leda till stress för 

tonåringar.  Det som var återkommande i intervjuerna med skolsköterskorna var att 

skolans krav på tonåringar hade ökat men tonåringarna hade även höga krav på sig 

själva. En annan faktor som kunde leda till stress var samhällets utveckling där allt ska 

gå fortare. Skolsköterskorna upplevde att tonåringarna ville följa med i den tekniska 

utvecklingen och t.ex. äga rätt mobiltelefon. Några av skolsköterskorna menade att 

mediers bild av framtiden kunde stressa tonåringarna eftersom det pratades mycket om 

arbetslöshet och bostadsbrist. Många tonåringar hade känslan av att de måste göra rätt 

val här och nu när det gäller ämnen och program inför gymnasiet. De hade känslan av att 

de val som görs på högstadiet var avgörande för deras framtida yrkeskarriär. 

 

”De tänker på framtiden, som hur kommer det att gå för mig, och de känner att man ska 

vara sin egen lyckas smed.” (4) 

 

Skolfaktorer som ökade tonåringarnas stress var att de inte klarade av skolverkets mål 

och flera tonåringar utreddes för läs- och skrivsvårigheter. Flera skolsköterskor nämnde 

att årskurs åtta var den mest påfrestande tiden på högstadiet med många stora prov, 

samtidigt som det var många som läste inför konfirmationen. En del av skolsköterskorna 

uppgav att en stress bland de ”duktiga” eleverna var att de inte blev sedda av läraren då 

de förväntades kunna mer än vad de egentligen kunde. De ”duktiga” kände tvång att 

hjälpa sina klasskamrater som hade svårigheter i en del ämnen. De elever som fick hjälp 

av sina klasskamrater kunde utveckla stress av att de kände att de var i underläge när de 

fick hjälp av jämnåriga. Här var det viktigt att attityderna var goda mellan 

klasskamraterna och att ingen visade sig bättre än de andra. Antalet ämnen som ska vara 

godkända har ökat och det kunde leda till stress om tonåringen inte tidigare hade lärt sig 

en god studieteknik och kunde strukturera upp sin läxläsning.  

 

Enligt skolsköterskorna hade många tonåringar en mycket aktiv fritid, detta gick inte 

alltid ihop med mer omfattande läxor på högstadiet samt att umgås med kompisar.  
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Skolsköterskorna upplevde även att tonåringarnas tillgänglighet stressade då de alltid 

var uppkopplade mot sociala medier via mobiltelefoner. De fick ingen riktig nattvila då 

de kommunicerade med sina kompisar via sms och sociala medier även nattetid. Detta 

kunde bli en ond cirkel eftersom tonåringen blev trött dagtid och därmed blev mer 

stressad över att inte orka med skolarbetet dagtid. Även under samtal med 

skolsköterskan hade flertalet svårt att lägga ifrån sig mobiltelefonerna och bara 

koncentrera sig på vad skolsköterskan pratade om. Några skolsköterskor uppgav att de 

sociala medierna kunde leda till mobbing och kränkningar bland tonåringarna. Andra 

livsstilsfaktorer som kunde leda till stress var osunda matvanor och sömnvanor. En del 

av skolsköterskorna uppgav att många elever slutade äta frukost antingen för att de inte 

hinner då det är viktigare ordna med sitt utseende eller att de tycker att de inte kan få ned 

någon mat så tidigt på morgonen. 

 

”Men då säger jag så här att jag har varit och kollat nu och det finns ingenting som 

tyder på att man har ett fysiskt fel i halsen mellan klockan sex och klockan tolv och sen 

kan äta, det finns alltså inget hinder här i matstrupen.”(3) 

 

Några av skolsköterskorna uppgav dagens idealbilder som en stressfaktor för 

tonåringarna, det vill säga de ville vara smala och vältränade, ville ha rätt frisyrer och 

kläder enligt senaste modebilderna. Samtidigt ville de vara roliga och omtyckta, de 

skulle prestera bra i skolan och de ville ha en aktiv fritid och tid för att umgås med 

kompisar.  

 

Olika hemförhållanden kunde påverka tonåringars stress. För att tonåringen skulle må 

bra var det viktigt att det fanns en bra och meningsfull fritid. Olika socioekonomiska 

förhållanden kunde påverka barnens stress vilket gav samma typ av symptom men 

berodde på helt olika saker. Det framkom dock att tonåringarna från de högre 

socioekonomiska klasserna var mer stressade, de hade oftast fler fritidsaktiviteter och de 

högutbildade föräldrarna ställde högre krav på sina tonåringar. Skolsköterskan kunde 

uppleva att det var frustrerande att arbeta med tonåringarnas stress när inte föräldrarna 

bromsade fritidsaktiviteterna. Upplevelser att tonåringar från de lägre socioekonomiska 
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klasserna var mycket stressade förekom också. I dessa familjer kom stressen från att inte 

ha råd att köpa likadana saker och kläder som andra elever. Tonåringar med föräldrar 

som kom från andra länder kunde känna stress över att de inte kunde få hjälp med 

skolarbetet p.g.a. föräldrarnas språksvårigheter. En del tonåringar hade föräldrar som 

själva led av psykisk ohälsa och klarade därför inte av att stötta sina barn. 

Skolsköterskan upplevde att det var svårt att hjälpa tonåringen med stresshantering om 

hemmet inte kunde möta tonåringens behov av stöd och trygghet. 

 

”Det spelar det ingen roll vad man gör för insatser som skolsköterska dagtid när de går 

hem till ett rent inferno.”(8) 

 

Familjekonstellationer var något de flesta skolsköterskor tog upp som en stressfaktor, 

t.ex. att många barn hade föräldrar som var separerade och att de flyttade mellan 

föräldrarna. Tonåringarna menade att de klarade av det, men skolsköterskorna upplevde 

att de tyckte det var en stressfull situation. Även bildande av nya familjer med många 

nya syskon gjorde att tonåringarna blev mer stressade.  

 

”Delat boende bli vanligare, och det är en faktor som många vuxna inte skulle klara. Att 

flytta sina saker varje vecka.” (4) 

 

En samhällsfaktor som hade ökat och kunde påverka tonåringars stress var 

barnfattigdomen. Många familjer hade inte råd att köpa nya kläder som var rätt för 

årstiden samt att tonåringarna kom till skolan hungriga då det inte fanns tillräckligt med 

mat hemma. Då kunde skolan göra stor skillnad genom att tonåringarna fick möjlighet 

att äta frukost i skolan. 

 

Symptom av stress 

Stressymptom som alla skolsköterskor tog upp var huvudvärk, magvärk och 

sömnbesvär. Andra besvär så som håglöshet, illamående och generell värkproblematik 

kunde tonåringarna söka för, även ökad frånvaro i skolan kunde vara ett observandum 

till att en elev var stressad. En skolsköterska med arbetserfarenhet från barnklinik 
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menade att den smärtproblematik som tonåringar sökte för idag inte existerade för 30 år 

sedan, i synnerhet den huvudvärk och generella värk som fanns bland tonårsflickor och 

numera behandlades på smärtklinik. Symptomen skiljde sig mellan pojkar och flickor 

och att flickor sökte i större utsträckning för stressrelaterade problem än pojkar. En del 

tonåringar hade dock svårt att förstå att deras besvär var stressrelaterade. Flickor hade 

mer huvudvärk, magvärk men även allmän psykisk ohälsa, de hade mer inre stress som 

även kunde ta sig uttryck i självdestruktiva handlingar. Många flickor ifrågasatte hur de 

såg ut och hur kroppen utvecklades, i vissa fall kunde detta leda till ätstörningar. De 

flickor som mådde sämst blev omotiverade och tyckte inte att livet hade någon mening, 

betygen sjönk och de hade svårt att sätt fingret på vad det var. Här uppgav några 

skolsköterskor stor frustration och svårighet över att få dessa flickor motiverade igen. 

Generellt visade pojkar sin stress genom att vara mer utåtagerande men hade även 

symptom som huvudvärk och magont. Vanligast hos pojkar var dock sömnbesvär och 

idrottsskador. En skolsköterska menade att i samtal med pojkar som sökte för dessa 

skador, visade det sig att de hade ett stort behov av att bli sedda och få omsorg. En del 

pojkar kunde uppleva att de tappade kontrollen och att de hade svårt att strukturera upp 

skolarbetet. När stressen hade gått för långt och tonåringen hade tappat kontrollen över 

tillvaron kunde mer psykiska symptom visa sig såsom, nedstämdhet, uppgivenhet, 

ångest och panikångest men även tvångshandlingar. 

 

”Psykiska ohälsan ökar faktiskt bland ungdomar och det måste ju bero på något. Är det 

samhället som ställer så höga krav på ungdomarna, det finns ju många tänkbara 

orsaker, hemmet som inte är en tillfredsställande miljö, mobbing, utanförskap, det är 

många faktorer som spelar roll.” (8) 

 

Flertalet skolsköterskor tyckte det var svårt att veta varför stressen visade sig olika hos 

pojkar och flickor. Ett par tänkbara anledningar kunde vara att flickor mognade tidigare 

samt att de generellt var mer ambitiösa och pojkar generellt tog skolan mer med ro. 

Trots allt var det många levnadsglada och välmående tonåringar som gick igenom denna 

tid friktionsfritt. 
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Tonåringars sätt att vara 

Skolsköterskorna var eniga när de sa att det var svårt men intressant att arbeta med 

tonåringar. Även om tonåringar var kloka, förnuftiga och hade en del kunskap om vad 

som var bra för kropp och själ, kunde de inte alltid se sambandet mellan somatiska 

besvär och stressymptom. Under högstadietiden där puberteten är i full gång, kunde det 

komma många tankar om utseende och sättet att vara, det var naturligt att ha dessa 

tankar. Även om puberteten är svår så är det en normal fas i livet som alla måste passera. 

För några gick det lätt men andra kunde fastna i problemen i denna utvecklingsfas. Det 

kunde komma funderingar om vad kamrater tyckte och det hände mycket i kroppen både 

fysiskt och psykiskt. 

 

”Puberteten kommer ju, det kan ju vara jättejobbigt med det, identitetsproblematiken, de 

vet inte vilka de är och vad som gör att de mår dåligt.”(1) 

 

Den genomgående uppfattningen om tonåringar var att de själva tyckte att de var 

odödliga och kunde ordna allt. De levde här och nu, de kunde ha en sak som låg två till 

tre dagar bort som de inte mådde bra inför och sen kunde det vara stress som hade pågått 

under en längre tid utan att de hade lagt märke till den. De levde som att hade man ett 

problem idag ville man inte vänta tre dagar innan man fick komma till skolsköterskan 

och prata om det. Flera skolsköterskor sa att det var viktigt att avdramatisera 

betygshetsen och få tonåringarna att förstå att de inte kunde göra mer än sitt bästa.  

 

”Många gånger handlar det om självkänslan, att faktiskt inte jämföra sig så mycket med 

andra utan sätta kraven på den nivån, att våga säga ”good enough” i stället för att 

prestera på max.”(2) 

 

En skolsköterska uppgav att även om ungdomarna var väldigt duktiga på att söka olika 

typer av information via sina mobiler och surfplattor använde de inte den kunskapen till 

att söka information om hur de skulle göra för att till exempel sova bättre eller må bättre. 

När hon bad dem söka information angående hälsa visste de inte var de skulle söka 

informationen. En del tonåringar orkade inte slutföra den förändringsprocess som måste 
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till för att må bättre. Förändringsprocessen blev ännu ett krav som tonåringen inte 

orkade ta itu med och gick därmed inte tillbaka till skolsköterskan för uppföljning.  

 

 

SKOLSKÖTERSKANS ARBETE MED STRESSHANTERING 

Skolsköterskans roll 

Skolsköterskan upplevde att hon fyllde många viktiga funktioner för tonåringen. Hon 

var en vuxen person på skolan dit tonåringen kunde komma utan att känna sig bedömd 

eller betygsatt. Det var viktigt att vara synlig och lyhörd i mötet med tonåringen samt 

skapa förtroende så att tonåringen vågade prata om sina bekymmer. Det hände också att 

det som skolsköterskan sa vägde tyngre än föräldrarnas ord. Flertalet skolsköterskor 

hade under dagen öppen mottagning dit tonåringarna fick komma utan att behöva boka 

tid eller känna att de hade ett specifikt ärende. Skolsköterskorna på de mindre skolorna 

hade möjlighet att vara ute i korridoren bland tonåringarna för att skapa en naturlig 

kontakt med dem. Synpunkter fanns på att både lärarna och föräldrarna hade en felaktig 

bild av vad skolsköterskans roll var på skolan. De ansåg att skolsköterskans främsta 

uppgift var sjukvård men skolsköterskan ska idag arbeta mer förebyggande samtidigt 

som det psykosociala arbetet tar allt större plats. Några av skolsköterskorna upplevde 

även att politikerna hade en felaktig bild och var inte tillräckligt insatta i vad 

skolsköterskan verkligen gjorde för tonåringarna. 

 

Det individuella arbetet med tonåringars stress 

Skolsköterskorna hade flera olika sätt att fånga upp tonåringar som visade tecken på 

stress. Det vanligaste sättet var via hälsosamtal som oftast var i årskurs åtta. Där togs 

bland annat frågor om trivsel, mat, sömnvanor och stress upp. Många fångades även upp 

via mentorer som genom den dagliga kontakten observerade när tonåringarna mådde 

sämre. Oroliga föräldrar kunde även ringa om sina tonåringar som inte mådde bra. I 

något fall kom klasskamraterna och sa att det var någon som inte mådde bra, dock var 

det när det hade gått så långt att det gränsade till psykiatriska sjukdomstillstånd.  
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Ett sätt att reducera stress som en del mentorer gjorde var att samordna scheman samt att 

flera lärare bedömde samma prov, genom detta samarbete blev det mindre stress för 

tonåringen enligt skolsköterskan. På en av skolorna var skolsköterskan delaktig i 

utformning av arbetsmiljön för tonåringarna, mycket arbete lades ned på trivsel, 

jämlikhet och demokrati. Detta sågs som ett förebyggande arbete och gagnade alla 

tonåringar på skolan. De verktyg som alla skolsköterskor hade var råd och samtal. En 

viktig del i stresshanteringen var samtal om vikten av att äta rätt, sova tillräckligt samt 

värdet av fysisk aktivitet, skolsköterskan tog också upp betydelsen av att ha god 

studieteknik för att motverka stress. De flesta skolsköterskor använde motiverande 

samtal när det handlade om livsstilsförändringar som tonåringen behövde göra för att 

minska sin stress och bygga upp sin inre styrka för att hitta strategier att tänka positivt. 

Öppna frågor som ibland var ledande gjorde att tonåringen själv kom fram till t.ex. 

varför huvudvärken alltid kom under eftermiddagslektionerna eller vad som kunde 

hända om de inte svarade på ett sms på en gång. Några skolsköterskor frågade alltid 

tonåringen om anledningen till t.ex. huvudvärken, innan hon gav huvudvärkstablett. 

Tonåringarna fick ibland hemläxa t.ex. att äta frukost eller att gå och lägga sig en 

halvtimme tidigare för att sedan komma tillbaka och utvärdera resultatet. Detta för att 

tonåringen själv skulle komma till insikt att det inte krävdes så stora förändringar för att 

uppnå bättre hälsa. 

 

”Att de själva ska tänka igenom, att de ska förstå att dom ska vara med, alltså delaktiga 

i det. Det är jätteviktigt och det är inte något jag ska lösa utan de måste känna att, ’det 

här angår mig och att jag också måste vara beredd att göra förändringar’. Det är så vi 

försöker jobba.”(5) 

 

Det hade också förekommit avslappning i grupp för tjejer med huvudvärk, då det var 

viktigt att tonåringar lärde sig hur kroppen kändes när den var avslappnad. 

Avslappningsaktiviteten var väldigt effektfull och tonåringarna hade lätt att slappna av, 

dock var det svårt att organisera då samma elever missade samma lektioner varje vecka.  

Andra sätt som användes för att arbeta med tonåringarnas huvudvärk var massage och 

huvudvärksdagbok. Många av tonåringarna kunde använda de stressreducerande 
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verktygen de hade fått av skolsköterskan. Det stöd föräldrarna kunde ge tonåringarna när 

det gällde stresshantering, var mycket viktig enligt skolsköterskorna. 

 

Några av de råd som skolsköterskorna gav eleverna som hade svårt att varva ned inför 

nattvilan var att stänga av datorn och tv:n någon timme innan sänggåendet för att 

hjärnan skulle kunna varva ned, annars blev sömnkvalitén sämre under natten. Att varva 

ner inför nattvilan upplevdes vara en utopi i vårt uppkopplade samhälle. Skolsköterskan 

hade inte skriftlig information angående t.ex. matens och sömnens betydelse som var 

riktade mot tonåringar. Detta medförde att tonåringarna hade svårt att relatera till dessa 

råd, å andra sidan menade någon skolsköterska att för utförliga broschyrer orkade inte 

tonåringarna läsa. 

 

”Jag har hittat en jättebra bild om svarta hålet, alltså blodsocker… man får ta enkla, 

väldigt enkla bilder, det är ingen idé att ge dem stora broschyrer på flera sidor, det är 

jättekul när de sen kommer tillbaka och säger ’fan, nu fattade jag ju’, nu var det roligt 

tänker man då.”(3) 

 

På skolorna med färre antal elever, arbetade man med olika metoder för att förbättra 

bemötande, dessa var initierade från skolan och skolsköterskan kunde se de positiva 

effekterna det hade på tonåringarnas självkänsla och i förlängningen på stressen. 

Exempel på dessa var Love and Logic där tonåringen lärde sig ta ansvar för sina 

handlingar och såg hur deras eget beteende påverkade andra, samt DISA (Din Inre 

Styrka Aktiveras) där tonåringarna lärde sig se sina egna styrkor. En önskan var att 

arbeta mer promotivt med tonåringar och deras stress så att de kunde fångas upp innan 

det hade blivit ett problem. 

 

Önskvärt promotivt arbete 

De flesta skolsköterskor upplevde att det var ont om tid till att arbeta promotivt, men 

alla hade idéer om vad de skulle vilja göra om tiden fanns. En sak som genomsyrade 

deras önskan var att arbeta mer promotivt då skolsköterskan ofta kom in när tonåringen 

redan var stressad, istället för att kunna ge verktygen innan stressen kom. För att öka 
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tonåringarnas delaktighet i stresshanteringen fanns förslag på att de skulle arbeta i grupp 

med livsstilsfrågor. En av skolsköterskorna sa att det var svårt att hinna med det 

förebyggande arbetet då det var mycket akututryckningar som behövde tas om hand t.ex. 

när tonåringarna slog sig eller när de kränkte varandra.  Det önskvärda preventiva 

arbetet var att få igång flick- och pojkgrupper där det skulle diskuteras värderingar och 

sätt att stärka självkänslan. Eftersom fysisk aktivitet minskar stress samt ökar 

skolprestationerna ville flera skolsköterskor få igång tonåringarna mer fysiskt och även 

ha mer fysisk aktivitet på schemat. En skolsköterska ville att skolan förändrades så att 

tonåringen kunde bli bedömd i skolan och därmed minska läxor och antalet prov. Ett sätt 

att minska stressen kunde vara att genom motiverande samtal lära ut studieteknik under 

årskurs sju. Detta skulle sedan följas upp under kommande terminer i högstadiet 

eftersom detta kan minska stressen. Andra idéer var att tonåringarna skulle ge varandra 

massage och ha avslappning varje dag, att de skulle börja dagen med en samling och 

varje lektion med mindfullness och avsluta dagen med en sammanfattning av vad som 

var gjort under dagen. En annan hade en önskan att det skulle finnas utrymme för vila 

och rekreation där tonåringen inte måste prestera utan att kunde gå undan och ta det 

lugnt när det var håltimme. 

 

Upplevelser av att arbeta med tonåringars stress 

Skolsköterskorna tyckte det var intressant och givande att arbeta med tonåringar och 

deras stress, men det kunde ibland vara frustrerande då de kände att de inte alltid räckte 

till, önskan fanns att det var fler skolsköterskor på skolan men även fler kuratorer. Några 

upplevde att de tog många av kuratorssamtalen och de samtalen var mycket 

tidskrävande. De flesta upplevde att tiden inte fanns att arbeta med tonåringars stress då 

vaccinationsprogrammet hade utökats. Hälsosamtalen som skolsköterskorna var ålagda 

att ha med eleverna var tidskrävande och frustration fanns över att inte alltid hinna följa 

upp de problem som kom fram i dessa samtal. 

 

”Jo, jag tycker det är kul att arbeta med att hjälpa tonåringarna med deras stress, kul 

när dom liksom får en ”aha” upplevelse.” (3) 
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Samarbetet med olika professioner 

Genomgående använde skolsköterskorna elevhälsoteamet som en samverkansplattform 

där även mentorer, specialpedagoger och rektorer medverkade. I samråd med föräldrar 

och elev kunde elevhälsoteamet t.ex. utveckla en anpassad studiegång vid behov. Ibland 

när skolsköterskans samtal inte ledde fram till någon konstruktiv förändring för 

tonåringen, kunde skolsköterskan koppla in skolläkaren. Eftersom skolsköterskan inte 

hade någon behandlande verksamhet togs kontakt med kurator om behovet fanns och för 

dem som mådde sämst skrevs remiss till BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin). Kontakt 

kunde även tas med skolpsykolog när tonåringarna inte mådde bra. Kuratorerna sågs 

som en god samarbetspartner eftersom de var till stor hjälp för tonåringarna med 

samtalsterapi och de kunde även tillföra kunskap till skolsköterskorna. De flesta hade ett 

bra samarbete med mentorerna när det gällde tonåringarnas välmående. Tillsammans 

kunde de hjälpa tonåringen att strukturera upp skolarbetet, det fanns dock de som 

önskade att samarbetet med mentorerna var bättre. Flera uppgav att mentorerna hade 

svårt att hinna med att hjälpa tonåringarna med deras stress då de var stressade själva 

över bl.a. det egna arbetet och stress över den kommande lärarlegitimationen. 

 

”Samarbetet med lärarna fungerar mycket bra, vi är som ett team. Även elevhälsoteamet 

fungerar bra och är som en ring runt eleven.” (6) 

 

Upplevelser av föräldrarnas betydelse för tonåringarnas stresshantering 

Det var viktigt att föräldrarna var inkopplade och delaktiga i tonåringens vardag både i 

skola och på fritiden. På en skola hade de på de första föräldramötena information om 

vikten av att äta frukost samt att få möjlighet att sova tillräckligt med timmar under 

natten. Det var viktigt att få föräldrarna att se att de med enkla medel kunde hjälpa sina 

tonåringar till en god hälsa. Ett gott samarbete med föräldrarna hade stor betydelse när 

det gällde att hjälpa tonåringen använda de verktyg för att hantera stress som 

skolsköterskan gett dem. De flesta föräldrar var lätta att samarbeta med och det 

samarbetet var viktigt för att tonåringen skulle känna sig trygg med att gå till 

skolsköterskan. Dock fanns det en del föräldrar som inte ville prata med sina tonåringar 

om problemen utan la över det ansvaret på skolsköterskan. Några föräldrar var även 
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motvilliga att komma till skolan för samtal angående deras tonåringar. Många 

skolsköterskor menade att vikten med att ha regler och tider underskattades, föräldrarna 

måste ta tillbaka sin föräldraroll och sitt föräldraansvar då tonåringarna hade nytta av 

rutiner och regler resten av livet. En del föräldrar gav för lite stöd till sina tonåringar och 

hade otydlig gränssättning, t.ex. kunde föräldrarna tillåta tonåringen att sitta framför 

datorn långt in på natten för att sen förväntas själv ta ansvar att komma upp i tid till 

skolan. Skolsköterskorna upplevde att tonåringarna inte själva kunde sätta gränser då 

deras hjärnor inte är fullt utvecklade och de såg inte konsekvenserna av osunda rutiner. 

Det var viktigt att föräldrarna följde upp och arbetade vidare med de råd som 

tonåringarna fick. Hjälp att få mat och sömn på regelbundna tider och stöttning av läxor 

var fortfarande viktigt för tonåringarna. En del föräldrar hade ett för stort behov av 

självförverkligande för att kunna stötta och hjälpa sina stressade barn. Tonåringar som 

kom från välbärgade familjer fick inte alltid denna uppbackning då föräldrarna var mer 

upptagna av att göra karriär och tänkte att tonåringen var stor och ordentlig nog att klara 

sig själv. Föräldrar kunde även uppleva stress och detta kunde ha en negativ inverkan på 

tonåringen då föräldrarna inte hade tid att umgås med dem. En viktig faktor som togs 

upp var att många inte åt gemensam kvällsmat och därigenom förlorades värdefull 

kontakt mellan föräldrar och tonåring där föräldrar kunde läsa av hur tonåringen mår. En 

del menade att det var så lite tid som föräldrarna delade med tonåringen att när de väl 

umgicks ville de inte bråka om till exempel att mobiltelefon inte ska vara på nattetid 

eller om hur mycket tid tonåringen spenderade vid datorn. Uppfattningen bland de flesta 

skolsköterskor var att tonåringarna kunde komma in för småkrämpor som egentligen var 

ett uttryck för att få omsorg och beröring samt att bli sedda av en vuxen. 

 

”Många föräldrar tror att i sjuan, åttan och nian är barnen stora, man ser dem som 

stora barn, men de är inte stora, det skulle stå ”pågår renovering” i pannan på dem, för 

så är det, hjärnan håller på att utvecklas så enormt hela tiden.”(7) 

 

Stresshanteringsarbetet var en fortlöpande process som tonåringarna måste arbeta med 

under hela sin skolgång. En positiv förbättring i stressarbetet kunde faktiskt vara att bara 

tala om för föräldrarna hur man egentligen mår. 
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DISKUSSION 
Det som framkom i studien var att tonåringarnas stress orsakades av skola, samhälle och 

fritid samt krav tonåringarna ställde på sig själva. Skolsköterskan visade sig vara en 

viktig vuxen person på skolan för tonåringen då hon inte värderade deras skolarbete utan 

hade deras välbefinnande i främsta rummet. Vidare framkom det att familjens 

delaktighet i tonåringarnas tillvaro utgjorde en viktig hörnsten i tonåringarnas 

stresshanterings arbete. Skolsköterskans främsta verktyg när det gällde att arbeta med 

tonåringars stress var hälsosamtalen och de motiverande samtalen som hon hade med 

tonåringarna. 

 

Metoddiskussion 

I studien deltog åtta skolsköterskor från fyra kommuner. Både kommunala skolor och 

friskolor var representerade och skolsköterskorna hade ett varierande antal elever som 

de ansvarade för. Skolsköterskorna hade skiftande erfarenhet av skolsköterskearbetet 

och vidareutbildningar från tre kategorier. Enligt Trost (2010) ska urvalet ha en viss 

spridning inom de givna ramarna för studiens population. Alla deltagare var kvinnor. 

Inga män arbetade som skolsköterskor inom SHV på högstadienivå i de tillfrågade 

kommunerna. Om män hade deltagit i studien kunde resultatet eventuellt blivit belyst ur 

fler perspektiv.  

 

Anledningen till den låga svarsfrekvensen kan diskuteras utifrån olika perspektiv. 

Flertalet av rektorerna var positiva till att skolsköterskorna deltog studien. De 

skolsköterskor som meddelade att de inte ville delta i studien, uppgav tidsbrist och för 

lite erfarenhet som anledning. Trots tidsbristen är det låga deltagarantalet förvånande 

eftersom deltagandet kan belysa skolsköterskornas arbetssituation och leda fram till en 

diskussion om förändring av arbetsuppgifter. En annan anledning till den låga 

svarsfrekvensen kan vara att brev skickades ut till rektorer och skolsköterskor. Enligt 

Polit och Beck (2008) är det mer effektivt att tillfråga deltagare personligen än att skicka 

brev eller ringa. Vidare menar de att det finns två faktorer som spelar roll när deltagare 

för studien ska värvas. Dessa är att hitta personer som fyller inklusionskriterierna samt 

att övertala dem till att delta. Författarna i den aktuella studien anser dock att 
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frivilligheten att delta i en studie och viljan att dela med sig av sin berättelse, väger 

tyngre och därför var författarna tillfreds med det antal deltagare som ställde upp. Polit 

och Beck (2008) anser att antalet deltagare i en kvalitativ forskningsstudie styrs av 

behovet av information som uppkommer under intervjuerna. I aktuell studie ansåg 

författarna att insamlad data var mångfacetterad efter sju intervjuer och uppfyllde syftet 

på ett tillfredsställande sätt. För att säkerställa att informationsflödet var tillräckligt 

innehållsrikt gjordes ytterligare en intervju som bekräftade vad de andra 

skolsköterskorna hade sagt.  

 

Båda författarna saknade tidigare erfarenhet av att intervjua och det kan ses som en 

svaghet för studien. Båda författarna deltog därför under samtliga intervjuer för att väga 

upp denna brist. Intervjuarens uppgift är att få deltagaren att prata fritt och så 

uttömmande som möjligt om det ämne som ska belysas. Det gäller för intervjuaren att 

vara uppmärksam på vad deltagaren säger då det kan hända att svar på senare frågor 

kommer spontant (Polit & Beck, 2008). I aktuell studie kunde resultatet eventuellt fått 

en mer nyanserad bild av skolsköterkornas arbete med tonåringars stress om författarna 

haft erfarenhet av att intervjua. Att vara två som intervjuar kan enligt Thomsson (2010) 

vara en risk eftersom en maktsituation uppstå där den som intervjuas känner sig i 

underläge eftersom den personen är ensam med två andra. En fördel för 

intervjudeltagaren kan vara att det är två som ska förstå det som sägs under intervjun. 

Trost (2010) lyfter fram andra fördelar med att vara två intervjuare. Dels att de kan ge 

stöd åt varandra och dels att den intervjuade inte behöver känna att situationen blir för 

intim med bara en intervjuare. För att undvika att det uppstod en maktsituation i den 

aktuella studien, försökte den författare som ledde intervjun skapa en förtrolig och 

följsam intervju medan observatören höll sig passiv för att efteråt komma med frågor 

som inte blev fullt belysta under intervjuns gång.  

 

Användandet av semistrukturerade intervjuer gjorde att skolsköterskorna styrdes i en 

specifik riktning för att ge svar på de frågeställningar som fanns före intervjuernas start.  

Semistrukturerade intervjuer ger deltagaren tillåtelse att prata fritt och öppet kring de 

olika ämnen som tas upp (Polit & Beck, 2008). Författarna till aktuell studie anser att de 
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inväntade deltagarnas fulla svar innan nästa fråga ställdes. Guba och Lincoln (1985) 

menar att det är viktigt att skapa förtroende hos intervjudeltagarna och vara tydlig med 

att deras konfidentialitet beaktas. Detta för att deltagarna ska känna sig trygga med den 

informationen de lämnar ut. I aktuell studie går det inte att utläsa deltagarnas identitet. 

Detta beskrivs även i informationsbrevet som skickades ut till skolsköterskorna innan 

intervjuerna.  

 

Guba och Lincoln (1985) menar att trovärdighet i en kvalitativ studie innebär att läsaren 

ska uppleva förtroende för sanningen i data samt tolkningen av den.  Därför är 

tillvägagångsättet viktigt att beskriva. För att uppnå trovärdighet i analysarbetet gick 

författarna kontinuerligt tillbaka till syftet för att lyfta fram de sagda orden ur mängden 

information som genomgicks. Analysen gjordes utifrån en manifest innehållsanalys för 

att deltagarnas svar skulle framträda så omanipulerat som möjligt. När en studie enligt 

Guba och Lincoln (1985) utförs av flera författare krävs ärlighet mot varandra samt att 

författarna växer samman till ett team. En annan aspekt på ärlighet de beskriver är att 

informationen som utgör resultatet kommer från intervjudeltagarna och inte från 

författarna. Detta styrks i aktuell studie av att intervjuerna bandades och transkriberades 

ordagrant samt att hela analysen är bearbetad av båda författarna samtidigt. Författarna 

till aktuell studie har strävat efter att vara ärliga mot varandra och sagt sina åsikter under 

arbetets alla delar, därigenom har arbetet bearbetats från två personers synvinklar. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med aktuell studie är att belysa skolsköterskans erfarenheter och upplevelser av 

arbetet med att hjälpa tonåringar hantera stress. Resultatet visar vikten av att 

skolsköterskan är insatt i tonåringens livsvärld och arbetar utifrån empowerment, det vill 

säga att tonåringen blir delaktig och kan finna egna resurser att hantera problemen.  

 

Enligt skolsköterskan är orsaker till stress skolans ökade krav, samhällets snabba 

utveckling samt en allt för aktiv fritid. Detta resulterar i magont, huvudvärk och 

sömnbesvär, som tonåringen inte alltid kan härleda till stress. Skolsköterskan upplever 

att hennes arbetsuppgifter missuppfattas ofta, att många tror att hon i huvudsak ägnar sig 
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åt sjukvårdsinsatser och inte promotivt som hon ska. Många upplever att tiden inte 

räcker till för att följa upp hälsosamtalet och arbeta promotivt på ett resultatgivande sätt.  

 

I aktuell studie upplever skolsköterskorna att stressen bland både flickor och pojkar i 

tonåren har ökat de senaste åren, men att flickor upplevs mer stressade. Skolverkets 

(2010) fynd visar att stressen bland flickor har ökat medan stressen bland pojkar har 

minskat. Detta stämmer överens med en studie av Melman, Little och Akin-Little (2007) 

där det visas att stressen påverkar flickor mer, så att de upplever mer ångest och påvisar 

fysiska symptom av ångesten. De är dock bättre på att samverka med andra och bättre på 

att använda sig av dessa nätverkskontakter än pojkar. Pojkarna uppvisar dock en mer 

positiv självkänsla. I en studie av Nygren, Bergström, Janlert och Nygren (2012) var 

syftet att undersöka sambandet mellan självrapporterad hälsa och förhållandet mellan 

föräldrar och tonåringar samt att undersöka om det skiljde sig mellan pojkar och flickor. 

Fler flickor än pojkar rapporterar dålig hälsa som sömnsvårigheter, magont, huvudvärk 

och känslan av stress. Den vanligaste faktorn för ohälsa bland både flickor och pojkar är 

stress relaterat till skolan. Att uppleva låga krav på skolarbetet och uppträdande mot 

andra är också relaterat till sämre upplevelse av hälsa. I aktuell studie framkommer det 

att orsaker till stress hos tonåringar är skolans ökade krav på bl. a fler godkända betyg, 

tonåringarnas egna krav på sig själva samt tankar om hur deras framtid kommer att bli, 

dessa fynd samstämmer med tidigare forskning i ämnet (Meng et al. 2011; Seiffge-

Krenke et al. 2009).  

 

Nya fynd som framkommer var att skolsköterskorna upplever att tonåringarna blir 

stressade av samhällets utveckling som går i ett snabbare tempo och gör att tonåringarna 

känner att de måste följa med i den. Media bygger upp en bild om hur de ska se ut, detta 

stressar tonåringarna mycket då de känner att de måste följa idealbilderna. Allt eftersom 

det tekniska utbudet ökar, ökar även tonåringars krav på att ha det senaste. Enligt 

skolsköterskorna kan detta stressa tonåringarna på två sätt, dels genom att alltid ligga i 

framkant med att ha det senaste men även känslan av att inte kunna köpa rätt utrustning. 

Andra saker som också bidrar till stress är svårigheter när många val ska göras angående 

skolgången samt tankar om de val som måste göras angående tonåringens framtid. Här 
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kan skolsköterskan hjälpa till att tona ner de krav som tonåringen bygger upp själv. 

Enligt Dahlberg och Segersten (2010) är det viktigt att vårdaren, i detta fallet 

skolsköterskan, kan sätta sig in i individens livsvärld för att kunna vägleda denne att 

uppnå bättre hälsa. Under intervjuerna upplevde författarna att skolsköterskorna är väl 

insatta i tonåringarnas livsvärld och kan möta dem i den värld de lever i, genom att de 

kan se vad det är i tonåringarnas liv som stressar dem och hur de fungerar i sin 

tonårsperiod.  I aktuell studie framgår det att skolsköterskorna tycker det är givande att 

arbeta med tonåringarna men det kan var svårt att ha ett dynamiskt arbetssätt. 

Svårigheterna kan ligga i att deras problem ibland skiftar från vecka till vecka och att det 

är svårt att få dem att arbeta strukturerat med det som är orsaken till sinnesstämningen. 

Författarna i aktuell studie anser att media visar upp en ouppnåelig bild av hur flickor 

ska vara, de ska se ut på ett visst sätt samt behaga betraktaren. Detta kan leda till att 

flickorna ställer orimliga krav på hur de ska se ut och hur de ska vara i sina relationer. 

Pojkarnas bild i media tycker författarna mer visar att de duger som de är dock är kravet 

på pojkar att de ska vara sportiga och starka.  

 

 

En annan orsak som skolsköterskorna upplever stressar tonåringarna är att de har en för 

aktiv fritid och inte hinner med skolarbetet. När den aktive tonåringen får mer 

fritidsaktiviteter ökar svårigheten att även få ihop tid för kamrater och tid för 

skolarbetet. Det blir fler tider att passa och det blir också ökade krav på att prestera även 

på fritidsaktiviteten. Detta fynd stämmer överens med Melman, Little och Akin-Little 

(2007) som i sin studie fann att ju fler timmar som studenterna la på fritidsaktiviteter 

desto mer ångest fick de. De tonåringar som hade måttlig mängd aktiviteter och som tog 

måttlig tid uppgavs sig ha mindre fysiska besvär. Det ansågs bero på att de känner att de 

har tid med sina fritidsaktiviteter samt att de känner att de får tillräcklig uppmärksamhet 

av de vuxna. Författarna finner när det gäller till exempel idrottsaktiviteter, att 

elitsatsningarna kryper längre ned i åldrarna och detta kan göra att glädjen och viljan att 

idrotta försvinner. Detta kan i förlängningen få negativa konsekvenser för folkhälsan.   
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Skolsköterskan fyller enligt författarna en viktig funktion på skolan då hon inte 

betygsätter eleven utan har dess välbefinnande som mål och försöker skapa förtroende. 

Enligt Asp (2002) är det viktigt med en tillåtande atmosfär där individen blir bekräftad 

men inte bedömd. Denna situation är viktig när en person upplever ohälsa och behöver 

stöd. Skolsköterskorna i aktuell studie har en uppfattning om att lärare har en felaktig 

bild av vad som var skolsköterskans arbete. De uppfattar att de tycker att 

skolsköterskans arbete skulle vara mer sjukvård istället för förebyggande skolhälsovård. 

Enligt skollagen (2010:800) ska skolhälsovården arbeta med förebyggande och 

hälsofrämjande insatser. I en studie av Maughan och Adams (2011) framkommer det 

lärarna tyckte att skolsköterskans roll var första hjälpen och medicinska uppgifter men 

också att skolsköterskan var viktig för att upprätthålla hälsa så att skolresultaten blev 

bättre. För lärarna var det viktigt att samarbetet med skolsköterskan var av god kvalitet 

och skolsköterskan var en viktig person för att öka hälsan i skolan. Uppfattningar fanns 

att om fler skolsköterskor var tillgängliga i skolan skulle lärarna inte behöva engagera 

sig i tonåringarnas hälsoproblem utan mer inrikta sig på den pedagogiska utbildningen. I 

aktuell studie uppkom en önskan från flera av de intervjuade att det skulle finnas fler 

skolsköterskor på deras skolor. Detta för att skolsköterskorna tar bl.a. många av 

kuratorssamtalen som stjäl tid från deras egentliga arbetsuppgifter. En annan viktig 

orsak till att skolan skulle dra nytta av fler skolsköterskor är enligt författarna att det 

skulle kunna bli mer tid att följa upp och åtgärda de problem som lyfts fram i 

hälsosamtalen. Det dynamiska arbetssätt som skolsköterskan arbetar efter är 

tidskrävande. Ömsesidig respekt ska byggas upp för att tonåringen ska få förtroende för 

skolsköterskan. Genom detta får tonåringen verktyg och resurser för att kunna utveckla 

sin egenmakt och därigenom växa som individ. När skolsköterskan är belastad med 

andra uppgifter hinner hon endast att konstatera hur tonåringar mår på sin skola. 

Hälsosamtalen är viktiga på olika plan för eleverna, detta belyser Golsäter, Sidenvall, 

Lingfors och Enskär (2010) som fann att även om eleverna inte hade problem vid 

hälsosamtalet så fick de en första kontakt och förtroende för skolsköterskan som var 

viktig att ha med sig för framtida behov. 
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I aktuell studie upplever skolsköterskorna att vissa föräldrar är lätta att jobba med och 

förstår vilket stöd tonåringarna behöver medan andra föräldrar inte vill se att deras 

tonåringar har ett behov av stöd och hjälp från föräldrarna. Tonåringar, som kommer 

från familjer där föräldrarna gör karriär och inte har lika mycket tid tillsammans med 

sina tonåringar, får inte alltid det stöd och den omsorgen de behöver. Vissa föräldrar 

lägger över det ansvar på skolsköterskan som de själva borde ta, till exempel att närvara 

vid samtal då tonåringarna har det svårt. Detta är ytterligare en av de saker som 

skolsköterskan förväntas utföra. Flertalet skolsköterskor upplever att eleverna kommer 

för småkrämpor, som egentligen betyder att de vill bli sedda och ompysslade. I en studie 

av Maughan och Adams (2011) värderade föräldrarna skolsköterskan högt när det gällde 

elevernas hälsa. Några tyckte att skolsköterskan bara plåstrade om och tröstade men att 

det kunde vara mycket värt för eleverna, att någon vuxen lyssnade på dem. Liknande 

fynd som i aktuell studie fann Nygren et al. (2012) nämnligen att det är viktigt att 

involvera föräldrarna och se på relationen mellan dem och tonåringarna när tonåringarna 

inte mår bra. Tonåringarna i studien som har en sämre relation med sina föräldrar 

upplever sämre hälsa bland annat mer stress. I aktuell studie uppger vissa skolsköterskor 

att det var frustrerande när de informerar föräldrarna att deras tonåringar inte mår bra 

och inte får någon respons på detta. Författarna anser att samarbetet mellan föräldrar och 

skolsköterskan är så värdefullt för tonåringens hälsa, att dess betydelse bör lyftas fram 

mer. Samtal med hela familjen kan enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2008), ha en 

främjande och förebyggande effekt. Genom att kunna samtala och reflektera vad som 

sägs i hälsosamtalet under samtalets gång kan familjen själva komma fram till vad som 

behövs göra för att uppnå bättre hälsa för tonåringen och dess övriga familjemedlemmar. 

Skolsköterskan kan leda och komma med kunskap under samtalets gång men det är 

familjen som vet vilka hälsofrämjande åtgärder som passar dem bäst. Detta är enligt 

Hansson (2004) och Gibsson (1991) att arbeta enligt empowerment då familjen med viss 

vägledning själva kan komma fram till fungerande hälsoförändringar. 

 

Skolsköterskorna har olika sätt att arbeta med tonåringar och deras stress, de verktyg 

som alla använder är motiverande samtal och hälsofrämjande råd. Utöver dessa har alla 

skolsköterskor tankar och idéer om vad de skulle vilja göra om de hade mer tid att 
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utveckla sitt arbete. I en studie av Larsson och Zaluha (2003) var information, samtal 

och att låta eleven vila de vanligaste åtgärderna mot stressrelaterad huvudvärk som 

skolsköterskorna använde. Ungefär en tredjedel av eleverna med spänningshuvudvärk 

fick analgetika, främst i form av paracetamol. När det gällde spänningshuvudvärk var 

avslappningsövningar, samtal och psykoterapi det som var bäst. Hälften av 

skolsköterskorna i studien tyckte att de hade god eller mycket god kunskap i 

smärtlindring med läkemedel och avslappningsövningar när det gällde 

spänningshuvudvärk. I aktuell studie arbetade skolsköterskorna på liknande sätt. Det 

som skolsköterskan tycker är viktigt när tonåringen till exempel söker för huvudvärk är 

att få tonåringen att tänka till hur det kommer sig att huvudvärken har uppkommit, 

istället för bara lämna ut smärtstillande tablett. Skolsköterskan önskar att tonåringen ska 

förstå smärtans bakomliggande orsak. Genom öppna frågor får tonåringen själv komma 

fram till vad som ligger bakom huvudvärken, skolsköterskan får på så sätt tonåringen att 

se samband mellan kropp och själ. Enligt Torstenson-Ed (2003) samspelar kroppens 

hälsa och själens välmående med varandra och när tonåringen lär sig detta, utvecklas 

och berikas livsvärlden så att nästa gång samma lidande uppstår, kan tonåringen lättare 

hantera problemet. Dahlberg och Segesten (2010) och Torstenson-Ed (2003) säger att 

livsvärlden är individuell och kan inte delas med någon. Författarna till aktuell studie 

tänker att för skolsköterskan är det viktigt att kunna se varje tonåring som individ och se 

dess unika problem och inte bara en tonåring med pubertetstypiska bekymmer. I aktuell 

studie var skolsköterskorna duktiga på att sätta sig in i och se varje tonåring som en unik 

individ och dennes unika problem samt utifrån det hjälpa tonåringen att uppnå bättre 

hälsa. Arbetssättet med öppna frågor gör inte bara att livsvärlden utvecklas utan det är 

också ett sätt för tonåringen att uppnå empowerment och på så sätt kan skolsköterskan 

lära tonåringen att börja ta ansvar för sin egen hälsa.  

 

SLUTSATS 
Studien har lyft fram skolsköterskans profession och viktiga roll för tonåringen. 

Skolsköterskorna hade ett stort engagemang och vilja till att hjälpa tonåringen att må 

bättre. Det framkom i studien att flertalet av studiedeltagarna var under stor tidspress 

vilket gjorde att de bra och konstruktiva idéer de hade för att tonåringen ska minska sin 
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stress fick stå tillbaka. Denna tidsbrist fick konsekvenser för tonåringen såsom att deras 

ohälsa inte alltid hann åtgärdas utan endast dokumenterades. Skolsköterskorna var dock 

duktiga på att sätta sig in i tonåringens situation och att få tonåringarna att själva arbeta 

med sin stresshantering. Föräldrarna sågs av skolsköterskorna som oerhört viktiga för 

tonåringen och deras väg till bättre hälsa. Skolsköterskan visade sig vara en viktig del i 

elevhälsoteamet och visade genom dessa teammöten vara en viktig hörnsten i 

hälsoarbetet för tonåringen. 

 

Resultatet i studien tillför kunskap om: 

• Skolsköterskans arbete med att hjälpa tonåringarna minska deras stress. 

• Skolsköterskans betydelse för tonåringarnas hälsa. 

• Skolsköterskans tvärfunktionella arbete. 

 

  



  
 

 
   
 

36 

KLINISK IMPLIKATION 
Studien kan leda till att skolhälsovården får ökade resurser då ohälsa hos tonåringar har 

ökat och skolsköterskans ansvarsområde utvecklas. Resultatet kan ge en större förståelse 

för vilka begränsade resurser skolsköterskan i realiteten har inför detta växande problem. 

Vidare kan resultatet ge politiker en bild av den viktiga funktion skolsköterskan har samt 

hur viktigt det promotiva arbetet är för tonåringarnas hälsa. Studien kan ge inspiration 

och idéer för skolsköterskor i det hälsofrämjande arbetet. Resultatet kan användas för att 

informera föräldrarna om deras och skolsköterskans betydelse för tonåringarnas 

välmående. 

 

FRAMTIDA FORSKNING 
Det hade varit intressant att göra en studie tillsammans med skolsköterskorna om 

fördelarna med att tidigarelägga hälsosamtalen till årskurs 7. Detta för att fånga upp 

eleverna och knyta viktigt kontakt innan den psykiska hälsan påverkas. Det hade också 

varit intressant att göra en studie där föräldrar, tonåringar samt skolsköterskor deltar för 

att få en mångfasetterad bild av hälsosamtalets fördelar. 
 

TACK 
Till våra informanter som delgav oss sina upplevelser av att arbeta som skolsköterska. 

Utan er medverkan hade detta arbete inte blivit till. 

Ett stort tack till vår handledare Kerstin Wikby som oförtröttligt kommit med 

konstruktiv kritik och kreativa förslag som har hjälpt oss mycket på vägen till det 

färdiga arbetet. 

Ett sista men inte minsta tack går till våra familjer som tålmodigt och utan klagan ställt 

upp för oss under de månader som studien pågick. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev: Förfrågan om tillstånd att genomföra en intervjustudie 

om tonåringar och stress.  

 

Vi heter Anna Jonasson och Ann Hjerpe och går vår vidareutbildning till 

distriktssköterskor på Linnéuniversitet i Kalmar. I vår magisteruppsats vill vi belysa hur 

skolsköterskor upplever arbetet med tonåringars stress.   

     

Arbetet kommer att innehålla: 

Bakgrund: Den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat senaste tiden. En bidragande 

faktor till detta kan vara ökad stress.  

Problembeskrivning: När en person utsätts för påfrestningar som den inte kan hantera 

uppstår stress. Detta kan yttra sig på olika sätt hos tonåringarna.  

Syfte med studien: Att belysa skolsköterskans upplevelse av arbetet med att hjälpa 

tonåringar hantera stress. 

Praktiskt genomförande: Intervjustudie med semistrukturerade frågor. Intervjuerna 

kommer att ske efter samtycke och överenskommelse på den plats som passar 

deltagaren. Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut i textform. Endast 

författarna samt handledare kommer ha tillgång till intervjuerna i sin helhet. Deltagarens 

svar kommer att behandlas konfidentiellt. De enskilda svaren kommer inte att kunna 

kopplas samman med enskilda deltagare.  

 

Skolsköterskornas deltagande i studien är helt frivilligt. Deltagandet i studien kan när 

som helst avbrytas utan att motivera varför, det kommer inte att få några negativa 

konsekvenser. Den utskrivna intervjun kommer endast sparas så länge som arbetet med 

studien pågår. Den kommer att förvaras i ett låst värdeskåp som endast författarna har 

tillgång till.  

 

 



  
 

 
   
 

Om Du godkänner att skolsköterskan deltar i denna studie, vänligen skicka tillbaka 

denna blankett till Ann Hjerpe, i bifogat kuvert, senast XXXXXX. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien och godkänner härmed att delta i den. 

Ort och datum:  

___________________________________ 

Underskrift:  

___________________________________ 

Namnförtydligande samt befattning:  

___________________________________ 

Har Du några frågor kontakta någon av nedanstående: 

 

Studenter    Handledare 

Ann Hjerpe    Kerstin Wikby 

Mail: XXXXXX   Universitetslektor 

Tel: XXXXXX   Mail: XXXXXX 

    Tel: XXXXXX 

 

Anna Jonasson 

Mail: XXXXXX  

Tel: XXXXXX   



  
 

 
   
 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev: Förfrågan om deltagande i en intervjustudie om 

tonåringar och stress.   

 

Vi heter Anna Jonasson och Ann Hjerpe och går vår vidareutbildning till 

distriktssköterskor på Linnéuniversitet i Kalmar. I vår magisteruppsats vill vi belysa hur 

skolsköterskor upplever arbetet med tonåringars stress.   

     

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. 

  

Bakgrund: Den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat senaste tiden. En bidragande 

faktor till detta kan vara ökad stress.  

Problembeskrivning: När en person utsätts för påfrestningar som den inte kan hantera 

uppstår stress. Detta kan yttra sig på olika sätt hos tonåringarna.  

Syfte med studien: Att belysa skolsköterskans upplevelse av arbetet med att hjälpa 

tonåringar hantera stress. 

Praktiskt genomförande: Intervjustudie med semistrukturerade frågor. Intervjuerna 

kommer att ske efter samtycke och överenskommelse på den plats som passar Dig som 

deltagare. Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut i textform. Endast författarna 

samt handledare kommer ha tillgång till intervjuerna i sin helhet. Ditt deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt. De enskilda svaren kommer inte att kunna kopplas 

samman med enskilda deltagare.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för Dig. 

Den utskrivna intervjun kommer endast sparas så länge som arbetet med studien pågår. 

Den kommer att förvaras i ett låst värdeskåp som endast författarna har tillgång till.  

 

Om Du önskar kommer du få möjlighet att erhålla ett exemplar av den färdiga studien. 

 



  
 

 
   
 

Om Du vill delta i denna studie, vänligen maila det till någon av nedanstående studenter 

senast XXXXXX, så hör vi av oss.  

 

   

Har Du några frågor kontakta någon av nedanstående: 

 

Studenter:    Handledare/Universitetslektor: 

Ann Hjerpe    Kerstin Wikby 

Mail: XXXXXXX   Mail: XXXXXXX 

Tel: XXXXXXXX   Tel: XXXXXXXX 

 

 

Anna Jonasson 

Mail: XXXXXXX 

Tel: XXXXXXXX 



  
 

 
   
 

Bilaga 3 

Intervjuguide            

      

Upplever du att antalet elever som är stressade har ökat? 

 

Om Ja- Vad tror du som skolsköterska att den ökade stressen bland ungdomar beror på? 

Om Nej- Vad tror du att stress bland ungdomar beror på? 

 

Upplever du någon skillnad mellan flickor och pojkars stress, och vilken grupp är mest 

stressad? 

 

Hur skiljer sig flickors stressymptom från pojkars? 

 

Kan de elever som inte själva söker för stress fångas upp och hur fångas de upp? 

  

Hur arbetar Du med ungdomarnas stress? Vilka verktyg har du att ta till? 

 

Hur upplever du att ungdomarna använder de verktyg som de har fått? 

 

Upplever du att de verktyg och resurser som du har att tillgå är tillräckliga? 

 

Om du fick bestämma helt fritt, utan tanke på ekonomi eller tid, vad skulle du då göra 

för att hjälpa tonåringarna minska stressen? 

 

Hur upplever du att skolans personals samarbetar med att hjälpa ungdomarna använda 

de redskap som de har fått? 

 

Kan du berätta om någon positiv förbättring som du har sett hos någon som varit 

stressad?  

 

Kan du berätta om någon negativ försämring hos stressade elever som du har sett? 



  
 

 
   
 

 

Kan du se en skillnad i tonåringarnas stress beroende på vilken socioekonomisk status 

de kommer ifrån? 

 

Är det något annat som du vill ta upp som vi inte har berört? 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 
   
 

Bilaga 4 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 

Projekttitel: Tonåringar och stress. 

  

 

Projektledare: Ann Hjerpe, Anna Jonasson 

  

 Handledare: Kerstin Wikby  

     Ja 

Tvek

samt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter 

som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i 

fackförening eller att behandla personuppgifter som rör 

hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från 

rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) 

eller som innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 

punkten i Etikprövningslagen 2003:460) 

  X 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 



  
 

 
   
 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i 

uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om 

det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa 

när punkten är uppfylld: 

    Ja 

Tve

ksa

mt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den 

enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att 

alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men 

överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha 

målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 

Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 

om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas X   



  
 

 
   
 

till fysisk person) är anmält till registeransvarig person på 

respektive förvaltning (PUL- ansvarig).   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 

för forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, 

verksamhetschef eller motsvarande). 

X   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 

förekommande fall även av handledare. 

 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare eller motsvarande: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 



  
 

 
   
 

 

 

Handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


