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Sammanfattning   

Introduktion: Idag rapporterar unga vuxna och ungdomar allt mer stressrelaterad ohälsa. Långa 

perioder med stress kan orsaka bland annat nedsatt prestationsförmåga, kronisk trötthet, olust, 

nedstämdhet, minnesstörningar, sömnproblem, domningar och diffusa muskelsmärtor. Ungdomar 

anser att kunskap om stress och stresshantering i skolan är viktigt för att stå emot stress. I en studie av 

Svensk Idrottsforskning framgick det att 77 % av flickorna och 63 % av pojkarna ansåg att skolan är 

den främsta orsaken till stressen.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur skolor arbetade/arbetar preventivt för att reducera stress 

bland skolungdomar. 

Metod: För att få syftet besvarat så genomfördes en kvalitativ metod. En frågeguide konstruerades och 

därefter genomfördes intervjuer med fem kvinnliga skolsköterskor på högstadieskolor i en kommun i 

södra Sverige. Intervjuerna transkriberades ordagrant och sammanställdes genom en temaanalys. 

Resultatet presenterades i fyra teman.     

Resultat: Resultatet presenterades i följande teman: tillgänglighet till skolpersonal, samtal kring 

hälsan, skolans stödjande omgivning samt sociala och emotionella aktiviteter i skolan. Det framkom 

att skolsköterskorna var tillgängliga för eleverna genom att de hade ”dörren öppen”, följde med på 

aktiviteter och var ute i verksamheten. De hade även hälso- och motiverande samtal med eleverna. 

Skolsköterskan arbetade också med massage för att reducera elevernas stress. På skolorna arbetade 

lärare och elever för att skapa en stressdämpande skolmiljö. Det förekom även olika aktiviteter på 

skolorna i form av SET, värdegrundsarbete, etik och moral samt fritt val. 

Implikation: Med hjälp av studien kan skolor ta del av varandras arbete när det gäller hur de arbetar 

preventivt för att reducera stress bland skolungdomar. Fortsatt forskning skulle kunna inkludera 

elevers åsikter om hur skolor ska arbeta preventivt mot stress. 
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Summary   

Introduction: Today, an increasing number of adolescents and young adults have 

disorders related to stress. Experiencing stress, over a long period of time, can cause among other 

things: decreased performance, chronic fatigue, displeasure, sadness, memory loss, sleep problems, 

numbness and diffuse muscle pain. Adolescents feel they need knowledge about stress and stress 

management in school to help them avoid such problems. A study from Svensk Idrottsforskning shows 

that 77 % of females and 63 % of males felt that the school was the main cause of stress.  

Aim: The aim with the study was to describe how schools are involved to prevent and reduce stress in 

adolescents. 

Method: The method that was used to describe the aim was a qualitative method. An interview guide 

was made and then interviews were conducted with five female school nurses in secondary schools in 

a municipality in southern Sweden. The interviews were transcribed literary and compiled through a 

thematic analysis. The results were presented in four themes.   

Results: The results were presented in following themes: availability to school staff, conversations 

concerning health, the supportive environment in schools as well as social and emotional activities at 

school. The results showed that school-nurses by “having their door open” and being involved in the 

school activities, therefore being accessible for the pupils. The school nurses had conversations 

regarding health and motivational interviewing with the pupils. Massage were also included in the 

school nurse´s work to help reduce stress. In the schools, teachers and pupils work together to create a 

stress reducing school environment. Even different types of activities such as: SET, work values, 

ethics and morality and allowing students to choose their own subject were part of the timetable. 

Implication: Through the study, schools can take part of each others work and experiences when it 

comes to being involved in preventing and reducing stress in adolescents. Further research could 

include students´ views on how schools should work preventing stress.  
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Introduktion 

Idag rapporterar unga vuxna och ungdomar allt mer stressrelaterad ohälsa. Samtidigt som 

stressen kryper allt längre ner i åldrarna (Boström & Nykvist, 2004, Tountas & Dimitrakaki, 

2006) så ökar den även i takt med stigande ålder under tonåren (Rudolph, 2002, Currie et al. 

2004). I målområde tre, ”trygga och goda uppväxtvillkor”, som är ett av folkhälsans 11 

målområden så visar aktuell forskning att barns och ungdomars bristande samhörighet med 

skolan ger en ökad risk för alla former av psykosociala problem. Detta medför även att barn 

och ungdomar presterar sämre i skolan. Därför är det av stor vikt att ungdomar ges möjlighet 

till inflytande och delaktighet (Pellmer & Wrammer, 2007). 

I ett projekt Skola-Idrott-Hälsa (SIH) av Svensk idrottsforskning (2008) får barn och 

ungdomar skatta sin självupplevda hälsa vid tre olika tillfällen. Vid första mätningen är 

barnen nio år gamla och då uppskattar tio procent av flickorna och sju procent av pojkarna att 

de har ont i huvudet från dagligen till minst en gång i veckan. Tre år senare när eleverna är 12 

år så genomförs den andra mätningen. Då rapporterar 13 % av flickorna och fem procent av 

pojkarna att de känner sig stressade från dagligen till varje vecka. Vid tredje mätningen då 

eleverna är 15 år så uppger 41 % av flickorna och 14 % av pojkarna att de känner sig 

stressade från dagligen till varje vecka. Enligt 77 % av flickorna och 63 % av pojkarna är 

skolan den främsta orsaken till upplevelsen av stress. Flickorna uppger att de främsta 

anledningarna till stress är att prestera bra på prov, lämna in uppgifter i tid och att komma i tid 

till skolan. 

 

Att beskriva hur skolor arbetar preventivt för att reducera stress bland skolungdomar är viktigt 

då tidigare forskning visar på att stressen i skolan ökar (Aronsson & Svensson, 1997; 

Bråkenhielm, 1992) men även i barns och ungas vardag (Barnombudsmannen, 2003). 

Häggqvist (2004) skriver att skolan inte motsvarar elevernas förväntningar i kombination med 

att kraven blir högre.  
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Bakgrund 
 

Folkhälsoperspektiv 

Flera internationella strategiprogram, bland annat Ottawa Charter, har bidragit till att ett 

arenaperspektiv har utvecklats. Det innebär att det finns olika arenor till exempel städer, 

arbetsplatser och skolor där folkhälsoarbete bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. 

Syftet med detta arbete är att begränsa och eliminera sjukdomar samt skador. På så vis är 

hälsofrämjande skolor framförallt en viktig arena för folkhälsoarbete eftersom barn och 

ungdomar spenderar stor del av sin tid i skolan (Pellmer et al., 2007). Då ges möjlighet att 

påverka hälsans bestämningsfaktorer och individernas hälsobeteende (Mittelmark 2007). För 

att ytterligare öka möjligheten att uppnå ett lyckat resultat inom skolan som hälsofrämjande 

arena så krävs ett samarbete mellan lärare, elever, föräldrar, övrig skolpersonal men även 

skolmiljön och närområdet måste involveras (Stewert – Brown 2006; Pellmer et al., 2007).    

Stress och dess konsekvenser  

Stress är en naturlig del av kroppens försvar som vid plötsliga hotfulla situationer 

(Folkhälsorapporten, 2009; Åsberg et al. 2010) förbereder kroppen på att antingen bemästra 

eller fly undan den hotfulla situationen (Währborg, 2009; McEwen, 2007). Enligt Lazarus 

(1999) uppstår stress om det finns en obalans mellan kraven som ställs på individen och inre 

samt yttre resurser som behövs för att klara av dessa krav.  

Stress definieras som ”att känna sig ansträngd, att inte hinna med det man tänkt sig, att vara 

frustrerad, att vara orolig och att ha svårt att somna. Kroppsliga symtom, som uppfattas vara 

konsekvenser av påfrestningar är exempelvis huvudvärk och magvärk” (SOU, 2006). Idag 

utsätts människan för mer psykiska och psykosociala än fysiska hot. Långa perioder med 

stress kan orsaka bland annat nedsatt prestationsförmåga, kronisk trötthet, olust, nedstämdhet, 

minnesstörningar, sömnproblem, domningar och diffusa muskelsmärtor (Folkhälsorapporten, 

2009). Stress kan även vara livshotande och leda till långvariga psykiska störningar till 

exempel posttraumatiskt stressyndrom (PSTD). Ytterligare en sjukdom som uppkommer på 

grund av långvarig men icke livshotande stress är utmattningssyndrom som orsakas av att 

kroppen inte har fått möjlighet till tillräcklig återhämtning (Åsberg et al., 2010). Sjukdomar 

som hjärt – och kärlsjukdomar, depression och diabetes är också ett resultat av långvarig 

stress (Folkhälsorapporten, 2009).  
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Stress behöver inte alltid vara något negativt. Den kan också utmana och driva på individens 

utveckling. Då kallas den för positiv stress (Ellneby, 1999; Dahlkwist 2004). Den positiva 

stressen tillfredsställer behov och skapar en lustkänsla hos individen medan den negativa 

stressen upplevs som ett okontrollerat tillstånd. På så vis blir den icke stimulerande och 

uppfattas tvångsmässig (Dahlkwist, 2004). Positiv och negativ stress är mekanismer som ska 

få människan att må bra och uppnå en balans mellan anspänning och avspänning (Ellneby, 

1999). Alltså är det nödvändiga och normala rektioner för att överleva (Lindwall & Johnsson, 

2010). Sedan 1980-talet har stressrelaterade besvär blivit vanligare i alla åldrar förutom i 

pensionsåldern (Folkhälsorapporten, 2009).  

Stress bland ungdomar  

Stress är en påfrestning för barn och ungdomar (individer i åldern 13-25 år (SOU, 2006)) som 

kan ha en negativ effekt på den psykiska hälsan. Den är svår att mäta och har oavsett ålder 

olika betydelser för varje individ (Barnombudsmannen, 2010). Stress är ett tillstånd som är 

svårt att undvika oavsett om man är ung eller vuxen (Svensk idrottsforskning, 2008). Den är 

vittomfattande och ökar i takt med uppväxten. Det har framförallt blivit vanligt i yngre åldrar 

(Currie et al., 2004; Lau, 2000). Självrapporterad psykiska, psykosomatiska och 

stressrelaterade besvär har ökat bland barn och ungdomar, enligt regelbundna forskarrapporter 

och svensk media (Berntsson & Köhler, 2001; Hagquist, 2009, 2010; Stefansson, 2006; 

Östberg, Alfven & Hjern, 2006). I en studie från Västmanland visar det sig att 20 % av 

ungdomarna lider av svår stress och utbrändhetssymptom i årskurs nio och årskurs två i 

gymnasiet (Währborg, 2009). För unga kvinnor i åldern 16-24 år är ängslan, oro och ångest 

vanligast (Folkhälsorapporten, 2009).  

Stressymptom i form av huvudvärk, magont och yrsel har ökat bland både pojkar och flickor i 

10-18 års ålder. 30 % uppger att de har huvudvärk minst en gång i veckan. Bland dem så 

uppger 36 % att de har svårt att sova och 22 % har magont (Dahlkwist, 2004). Olika 

belägenheter inverkar på ungdomars upplevelse av stress. En del känner att allt stressar dem 

och vissa upplever miljöhot samt oroligheter i världen som stressande. I vissa fall är det bråk 

inom familjen som är en bidragande faktor till ungdomars stress och för en individ i 

undersökningen visar det sig att stress ibland gjorde så att individen mådde bra (Svensk 

idrottsforskning, 2008). Gillander Gådin och Hammarström (2000) skriver att inte bo med 

båda föräldrarna, ha mindre kamratsamvaro och höga prestationskrav är relaterat till stress, 

enligt flickor. Medan trötthet hos pojkar sker på grund av höga krav och problem med 
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kamrater. Ellneby (1999) menar att inlärningssvårigheter, aggression, ont i magen, huvudvärk 

och sömnproblem kan vara en del som figurerar om stress förekommer i puberteten. 

Författaren skriver också att orsakerna till den uppkomna stressen kan bero på att en elev i 

högstadiet kan ha mer än tio lärare och att konkurrensen mellan eleverna blir kraftigare samt 

prestationskraven ökar.    

Åtgärder mot ungdomars stress 

En åtgärd mot stress är fysisk aktivitet enligt Hallberg (2010). Det är en faktor som reducerar 

stressymptom. Även om fysisk aktivitet inte tar bort symptomen helt så kan pågående fysisk 

aktivitet avleda uppmärksamheten från dessa. Den största minskningen av stress sker genom 

aerobics som pågår mer än 30 minuter. Även Dahlkwist (2004) skriver att den mest effektiva 

fysiska aktiviteten som kan reducera stress är aerobics men författaren skriver även att all 

form av regelbunden fysisk aktivitet, som till exempel promenad och simning, är 

stressreducerande.  

Ungdomar anser själva att fysisk aktivitet är en bidragande faktor till att minska stress och 

som även genererar välbefinnande 15 år senare, vilket förutsätter att de utövat fysisk aktivitet 

under tonåren (Sacker & Cable, 2005). Likaså har massage och mental träning en preventiv 

effekt när det gäller att stärka välmående och reducera upplevelsen av stress (Uvnäs Moberg, 

2000; Field, 2002). Uneståhl (1996), Kallenberg och Larsson(2000) anser att man därigenom 

framhäver det inre sambandet mellan tankar, känslor och handlingar.   

Ungdomar anser att kunskap om stress och stresshantering i skolan är viktigt för individen då 

de också kan hjälpa varandra att stå emot stress (Haraldsson, 2009). De anser även att 

massage, avslappning och yoga är betydelsefullt för att reducera stressen och önskar att det 

ska bli en del av skolschemat (Braun, Bearinger, Halcón & Pettingell, 2005).  

Folkhälsosatsningen för en trygg och säker uppväxtmiljö har bidragit till att tonårsföräldrar 

har erbjudits stöd i form av föräldrastödsgrupper (Prop. 2007). Dessa föräldrastödsgrupper ger 

störst effekt om föräldrar från samma område går ihop och stöder ungdomar som har 

gemensamma kamratgrupper. På så sätt kan det tas fram en policy som gäller för hela området 

(Steinberg, 2001) och som minskar stress och stärker välbefinnande (Haraldsson, 2009).   

I en studie om ungdomars upplevelser av vad som motverkar stress lyfter de fram betydelsen 

av lust och återhämtning, tillit samt insikt och inflytande. Ungdomarna anser att fritids – och 

kulturaktiviteter, avslappning, massage, att ”bara vara”, umgänge med kompisar och närheten 



5 

 

till husdjur är stressdämpande inom kategorin lust och återhämtning (Haraldsson, 2009). 

Husdjur har även en stressreducerande effekt när det gäller personer med olika sjukdomar 

(Linden, 2005). Tillit i form av känslomässigt stöd ges när föräldrar, andra vuxna, syskon, 

vänner och partners finns i närheten för att diskutera livsfrågor och flickorna upplever 

trygghet när hemmiljön är lugn, stabil och bekräftande. Insikt och inflytande som är den tredje 

kategorin innebär att flickorna kom fram till tänkbara lösningar på problem genom 

självreflektion. Detta gör att de får inflytande över sin situation. Det är även viktigt för 

flickorna att bli lyssnade på för att inte känna stress (Haraldsson, 2009).  

Skolrelaterad stress bland ungdomar 

Ungdomar i Sverige anser att skolan är den huvudsakliga källan till stress även fast 

uppkomsten av stress och stressrelaterad ohälsa sträcker sig över flera områden i livet 

(Barnombudsmannen, 2004; WHO, 2008).  

Skolan (Torsheim & Wold, 2001), mobbing (Gladstone, Parker & Malhi, 2006); (Ronning, 

Handegaard & Sourander, 2004), familjestruktur, socialt stöd och självtillit är relaterade till 

ungdomars upplevda stress och brist på välbefinnande (Felton, Liu & Parsons, 1998; Natvig, 

Albrektsen & Qvarnström, 2003; Joronen & Åstedt-Kurki, 2005).  Det visar sig också att 

känslan av sammanhang (KASAM) har betydelse när det gäller skolrelaterad stress bland 

ungdomar (Torsheim, Aaroe & Wold, 2001). Gillander Gådin et al., (2000) menar att 

relationsproblem med klasskamrater i större utsträckning bidrar till ohälsa än kraven och 

kontrollen i skolan. Hög grad av upplevd stress bland 12-åriga flickor har samband med höga 

krav och låg kontroll när det gäller prestationer i skolan. Flickor värderar sig själva lågt, vilket 

har samband med låg kontroll och detta förekommer inte bland pojkar. Ytterligare en faktor 

som stressar flickorna är när det upplevs vara bråkigt på lektionerna. Häggqvist (2004) skriver 

att barn och ungdomar är angelägna om att minska stressen i skolan och vill därmed få vuxna 

och beslutsfattare att engagera sig i detta.   

I projektet SIH framgår det att 77 % av flickorna och 63 % av pojkarna anser att skolan är det 

som främst stressar dem. Både flickor och pojkar blir stressade av att kombinera skolan med 

fritidsaktiviteter, jobb och vänner samt att det mest stressande för flertalet elever är ”tid” eller 

brist på tid (Svensk idrottsforskning, 2008). På högstadiet är läxor en av de vanligaste 

orsakerna till att flickor och pojkar känner sig stressade. Den näst vanligaste orsaken bland 

flickor är deras egna krav och förväntningar samt prov bland pojkar. Rapporten visar 

dessutom att var femte pojke och var tredje flicka känner sig ofta eller alltid stressad i skolan 
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(Barnombudsmannen, 2010). En signifikant effekt visar sig mellan skolrelaterad stress och de 

tre variablerna anpassning, prestation och uppförande i en studie på 733 stycken 

gymnasieelever (Kaplan, Liu & Kaplan 2005). 

Rapporten ”psykisk hälsa” (2011) menar att skolans kunskapsutvecklingsfunktion är 

sammanlänkad med dess hälsofrämjande roll vilket gör den till en bra arena för att främja 

barns psykiska hälsa i och med att de tillbringar häften av sin vakna tid i skolan.  

Hälsofrämjande åtgärder i skolor 

Syftet med hälsofrämjande arbete/åtgärder är att ha aktiviteter som främjar hälsan och till viss 

del är en sjukdomsförebyggande åtgärd beroende på vilken målgrupp som är aktuell för 

insatserna (Janlert, 2000).  

Enligt Ellneby (1999) arbetar ett flertal skolor med emotionell och social kompetens som 

träning (EQ), vilket har blivit en del av skolschemat. Träningen innebär bland annat att barnen 

lär sig hur det ska gå till väga när de vill göra sig förstådda och hur uppförandet gentemot 

andra individer ska gå till. Detta leder till att barnen blir lugnare, bättre på att lyssna, prata om 

känslor och deras sätt att lösa konflikter på skolgården blir mer självständigt. Syftet med EQ 

är att få barn att lära sig mer om sina känslor samt hur de styrs av dem och på så vis bli mer 

medvetna om det.  

En interventionsstudie av Fridrici och Lohaus (2009) inkluderar face-to-face träning i skolan, 

online-träning i skolan och online-träning i hemmet. En kontrollgrupp bestående av tio olika 

klasser ingår i studien. Syftet är att ta reda på om stress kan reduceras via internet med hjälp 

av ett preventions program. Detta görs för att se om det är ett möjligt alternativ till det 

skolbaserade preventions programmet face-to-face. I programmet face-to-face ligger fokus på 

problemlösning som utökas med moduler relaterade till kognitiv återuppbyggnad, sökande 

efter social support, avslappning och tidsplanering. Ett webbaserat läroforum är 

utgångspunkten för online-programmet. Där genomförs åtta träningstillfällen som motsvarar 

face-to-face programmet. Resultatet visar att online-programmet inte är likvärdigt med face-

to-face programmet eftersom face-to-face-träningen har bättre effekt och acceptans bland 

eleverna. Social och emotionell träning (SET) är också användbara verktyg för att minska 

ungdomars upplevelse av stress (Rutter, 2007; Kimber, Sandell & Bremberg, 2008).  
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Teoretisk ram  
Aaron Antonovsky har utifrån ett salutogent synsätt formulerat teorier om hur människor som 

varit under svår stress har förmågan att förbli friska. Han studerade främst kvinnor som 

genomgått någon form av dramatisk livskris. Trots detta så visade det sig att 30 % av 

kvinnorna hade tillfredsställande fysisk och psykisk hälsa. Intervjuer genomfördes med de 

kvinnorna som hade bäst respektive sämst psykisk hälsa. Utifrån detta ansåg Antonovsky att 

de som hade tagit sig igenom krisen på bästa sättet upplevde en hög känsla av sammanhang 

(KASAM). Teorin KASAM innefattade tre komponenter vilka är begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. För att inneha en hög känsla av sammanhang så krävdes det att 

komponenterna var i balans. Begriplighet innebar hur individen med hjälp av förnuftet 

uppfattade omvärlden som begriplig. Om framtida händelser gick att strukturera och förklara 

ingick också i komponenten. Hanterbarhet innefattade om individen upplevde sig ha resurser 

för att möta och hantera yttre påfrestningar. Egna kunskaper, egenskaper och sociala nätvärk 

påverkade hur hanterbar situationen upplevdes vara. Den tredje komponenten, meningsfullhet, 

handlade om i vilken utsträckning livet uppfattades som meningsfullt. Motivation var en del i 

komponenten eftersom den styrde vad individen engagerade sig i för att finna meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991). 

Problemformulering 

Tidigare forskning visar att barn och ungdomar upplever stress både i och utanför 

skolverksamheten. Hälsofrämjande insatser bör därför finnas under hela skoltiden. Samhället 

bör skapa resurser i form av kompetent personal och avsätta tid för insatserna i skolan. 

Skolsköterskan kan ses som en resurs för att påverka ungdomars hälsa då ämnen som stress 

och ungdomars hälsa inkluderas i skolsköterskors arbete. Därför är det viktigt att få en inblick 

i vad skolor/skolsköterskor gör kring detta i syfte att reducera stress i skolan. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur skolor arbetade/arbetar preventivt för att reducera 

stress bland skolungdomar (13-15 år).  

Metod 

För att få en djupare förståelse för hur skolor arbetade preventivt för att reducera stress bland 

skolungdomar användes en kvalitativ metod (Olsson & Sörensen, 2011) och därmed 

intervjuades fem skolsköterskor.  
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Urval 

Intervjuerna genomfördes med skolsköterskor på högstadieskolor i en kommun i södra 

Sverige och valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. För att kunna kontakta dem besöktes 

kommunens hemsida där telefonnummer till studiens informanter fanns tillgängliga. Första 

kontakten med skolsköterskorna skedde via telefon för att informera om projektet. De 

skolsköterskor som var intresserade av att eventuellt delta i studien fick via e-post ett 

informationsbrev (se bilaga 1) med ytterligare information om studien. I brevet informerades 

deltagarna att medverkan i studien var frivillig och att de när som helst under pågående 

undersökning kunde avbryta deltagandet. Syftet med studien beskrevs också i 

informationsbrevet. När informanterna hade fått tid på sig att läsa igenom informationen och 

överväga sitt deltagande kontaktades de igen för bokning av intervju (Olsson et al., 2011). 

Datainsamling 

Intervjuguiden (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008) (se bilaga 2) bestod av en frågeguide 

med frågor som konstruerades innan intervjuerna genomfördes. Frågorna ställdes på samma 

sätt till alla informanterna i studien. Den genomsnittliga tiden för intervjuerna var ca 30-60 

minuter och datainsamlingen ägde rum på skolsköterskornas arbetsplats. Intervjuerna spelades 

in via bandspelare och även via mobiltelefon. Medan den ena personen intervjuade förde den 

andra anteckningar, uppgifterna växlades under arbetets gång. Nyckelfrågorna i 

intervjuguiden handlade om hur skolsköterskan upplevde att skolan som arena kan arbeta för 

att reducera elevernas stress, vilka resurser skolan har för att arbeta preventivt mot stress, 

skolsköterskans insatser mot stress och vilka åtgärder hon skulle kunna integrera i arbetet.     

Databearbetning och dataanalys 

För att bearbeta informationen som samlades in genomfördes en noggrann transkribering av 

intervjuerna vilket innebar att de skrevs ner ordagrant (Olsson et al., 2011). Författarna av 

studien transkriberade två intervjuer var för sig och genomförde en gemensamt. Detta gjordes 

kort efter varje avslutad intervju. En temaanalys utfördes eftersom den ansågs mest lämplig 

relaterat till syftet. Båda författarna läste igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger för att få 

en överblick och sedan kunde viktiga meningsenheter tas fram som var relevanta och svarade 

på studiens syfte. Meningsenheterna skrevs ner för att kunna urskilja vilka som hörde ihop 

under samma tema. Därefter formulerades fyra olika teman och resultatet stärktes även med 

hjälp av citat från informanterna.   
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Etiska överväganden 

Enligt den lag (2008:192) om etikprövning som trädde i kraft 1 juni 2008 måste ett samtycke 

från informanterna finnas för att forskning som innefattar behandling av känsliga 

personuppgifter ska få utföras. I och med att studien inkluderade intervjuer med 

skolsköterskor behandlades känsliga personuppgifter. Informanterna gav ett muntligt 

samtycke innan intervjuerna påbörjades. För att hindra att utomstående kunde härleda vilken 

skolsköterska som har sagt vad så avkodades intervjuerna. I informationsbrevet framgick det 

att intervjumaterialet behandlades konfidentiellt och bevarades inlåst när bearbetningen av 

materialet inte pågick. Likaså garanterades anonymitet och att informanterna när som helst 

under pågående studie kunde avbryta sin medverkan utan någon särskild anledning. Att delta i 

studien var även frivilligt för informanterna. De utsattes inte för något fysiskt eller psykiskt 

obehag eller skada (Olsson et al., 2011). 

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva hur skolor arbetade/arbetar preventivt för att reducera 

stress bland skolungdomar. Resultatet presenterades i följande fyra teman som framkom vid 

dataanalysen: tillgänglighet till skolpersonal, samtal kring hälsan, skolans stödjande 

omgivning samt sociala och emotionella aktiviteter i skolan.   

Tillgänglighet till skolpersonal  

Skolsköterskorna ansåg att i deras arbete där de möter ungdomar dagligen var det viktigt att 

ha ”dörren öppen” det vill säga att eleverna kan komma och gå som de vill. I de fall då 

skolsköterskorna var upptagna kunde eleverna alltid komma tillbaka eller eventuellt 

bestämma en tid för ett besök vid ett senare tillfälle. På så sätt var skolsköterskorna 

tillgängliga när eleverna hade behov att träffa dem. Kuratorn var ytterligare en resurs som 

eleverna kunde vända sig till. Skolsköterskorna poängterade att vara tillgängliga var ett sätt att 

reducera stress bland eleverna.  

Skolsköterskorna berättade att de var ute i skolverksamheten för att vara tillgängliga för 

eleverna. Detta gjorde de genom att följa med på aktiviteter, befinna sig i uppehållsrum och 

korridorer. Skolsköterskan beskrev betydelsen av att arbeta ute i verksamheten i följande citat.  

”Jag är någon annan person också, jag är inte bara skolsköterskan på skolan 

som man kommer till med sina problem. Jag är en person som man kan prata 
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med om vad som helst, utan att jag ska behöva journalföra det. Så tycker jag att 

man kan avleda det lite mer från stress”     

Samtal kring hälsan 

Genomgående i skolsköterskornas arbete var hälsosamtal som ingick i ett basprogram, vilket 

var utformat av socialstyrelsen. Hälsosamtalen byggde på föräldrars, elevers och mentorers 

skriftliga uppgifter om hur eleven mådde och trivdes i skolan samt vad eleven hade för 

intressen och fritidsaktiviteter. I samtalen visade det sig om eleverna kände sig stressade och 

det gjorde att skolsköterskorna kunde prata om vad stress innebar samt dess bakomliggande 

orsaker. Skolsköterskorna nämnde att de använde sig av motiverande samtal som bland annat 

handlade om att eleven själv skulle resonera fram vad som stressar honom/henne och hur de 

skulle hantera sin stress. Skolsköterskorna betonade även vikten av att de frågade hur eleverna 

mådde. De påpekade också att eleverna skulle tycka om sig själva och vara som de är. I 

samtalen talade även skolsköterskorna om sömn och fanns som bollplank inför 

gymnasievalet. I en klass satt eleverna mycket framför datorn och då pratade skolsköterskan 

med klassen om hur datoranvändning påverkade elevernas hälsa.    

I skolan arbetade de med massage som skolsköterskan lärde ut till eleverna. Detta var möjligt 

då hon hade fått en taktil massageutbildning av skolan. Skolsköterskan hade visat en enkel 

liten massage i de olika klasserna som eleverna kunde ta del av och göra på varandra. 

Massagen hade fått positiv respons från eleverna men tiden till att fortsätta med det 

regelbundet fanns inte. På grund av detta uppsökte ett fåtal elever skolsköterskan för att få 

massage av henne. Med hjälp av massagen så beskrev skolsköterskan att ett samtal öppnades 

upp.  

”I det här med massagen så blir det automatiskt samtal för har du som person släppt in 

en annan människa för att massera mig, jag får ju tillåtelse att komma så nära en 

människa när jag masserar. När de har släppt in mig ett par gånger där så är det 

flesta murar raserade. Då kommer också samtalet igång med sådana saker man kan 

prata om” 

Skolsköterskan hävdade att massagen hade en stressreducerande effekt och såg gärna att det 

gjordes oftare.    

Skolans stödjande omgivning 

Skolsköterskan nämnde att ingå i ett skolhälsovårdsteam/elevhälsoteam var en del i hennes 
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arbete för att reducera elevernas stress. Det var en grupp som bestod av rektorer, 

skolsköterskor, kuratorer samt speciallärare och fungerade som ett extra stöd för eleverna. 

Skolhälsovårdsteamet/elevhälsoteamet träffades regelbundet och diskuterade elever som av 

olika orsaker behövde extra stöd. Skolsköterskan förklarade också att hon bland annat satt i 

olika möten som till exempel elevrådskonferenser med föräldrar och lärare men också möten 

med fältassistenter och poliser. Hon ansåg att mötena var en del av det förebyggande arbetet 

eftersom när det hände mycket runt eleverna så påkallade det stress.      

På utvecklingssamtalen som skedde en gång varje termin fick eleverna hjälp att planera sin 

skolgång så att de fick struktur på vad de skulle satsa på. Vissa lärare gjorde även detta på 

mentorssamlingarna, då elever och lärare träffades regelbundet varje vecka. Vid dessa 

tillfällen planerade lärare och elever vad som skulle göras under veckan för att eleverna skulle 

bli färdiga med uppgifterna inom utsatt tid. Skolsköterskan betonade att mentorssamlingarna 

borde användas på detta sätt för att de skulle bli som mest effektiva för eleverna.   

I skolorna förekom det väldigt höga ljudnivåer som bidrog till att skolorna engagerade sig för 

att skapa en stressdämpande arbetsmiljö. Insatsen gjordes i skolans matsal med hjälp av 

ljuddämpande material där eleverna också involverades i arbetet. Skolsköterskan framhävde 

att hon försökte bryta elevernas dåliga vanor och att de inte skulle vistas i stressande miljöer. 

Skolsköterskan uppmärksammade att en bra arbetsmiljö var stressdämpande framförallt för 

barn med särskilda behov.   

Skolsköterskan berättade att hon lade stor vikt vid att lära sig elevernas namn. Hon nämnde 

även att hon försökte se alla elever genom att hälsa på dem och säga att vad roligt att se dig 

om någon till exempel hade varit sjuk någon dag. Skolsköterskan påpekade att alla vuxna på 

skolan borde engagera sig i detta.    

”Jag tror att det är jätteviktigt om man är elev att vi vuxna, för vi är rätt så 

många på en skola, hejar och ser en och pratar med en och ser att man är en 

individ bland alla andra. Det är också stressförebyggande ” 

Genom att uppmuntra och se elever som mådde bra och klarade av skolan genom att säga ”du 

är duktig, du klarar av detta” betonade skolsköterskan som betydelsefullt i hennes arbete. De 

eleverna upplevde också stress men glömdes lätt bort.   
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Sociala och emotionella aktiviteter i skolan 

I intervjuerna framgick det att en del av skolorna hade organiserade sociala och emotionella 

aktiviteter som till exempel social och emotionell träning (SET), värdegrundsarbete, etik och 

moral samt fritt val.   

SET innehöll värderingsövningar där eleven fick lära sig att säga nej i situationer där det 

krävdes men handlade även om hur eleverna skulle bete sig gentemot varandra för att få en 

bra skolmiljö. Likaså i värdegrundsarbetet, som var en del av schemat, ingick det hur eleverna 

skulle förhålla sig till varandra. De utförde olika rollspel och pratade exempelvis om hur 

mobiltelefonen borde användas. Etik och moral var schemalagt en timme i veckan då 

mentorerna arbetade med sin klass. Det handlade om allt ifrån att mentorerna gav ut 

information till att de arbetade med relationer och självkänsla. För att eleverna skulle få 

möjlighet att tillgodose sina intressen så fanns ämnet fritt val då eleverna tilläts ”växa” och 

sysselsätta sig med det de tyckte var roligt, till exempel idrott och musik. 

”I dagsläget har de ju fritt val till arbete och som de kan då kanske inte till 

hundra procent få som de vill för det handlar ju om resurser också men att man 

försöker tillgodose deras intressen så mycket som möjligt i olika grupper. Och 

sedan handlar det om att ha engagerade lärare som vågar lite extra. Vi har 

musiklärare som är väldigt duktiga och väldigt vad ska man säga öppna för att 

samarbeta med andra ämnesområden och få ihop det.”  

Skolsköterskan ansåg att fritt val kunde bidra till minskad stress bland eleverna.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 
 

Tillgänglighet till skolpersonal  

Haraldsson (2009) beskriver att flickor upplevde känslomässigt stöd när föräldrar, andra 

vuxna, syskon, vänner och partners fanns tillgängliga för att diskutera frågor om livet. Detta 

framkommer också i vår studie då skolsköterskorna finns tillgängliga för eleverna genom att 

de har ”dörren öppen”, att de befinner sig i uppehållsrum, korridorer och följer med på 

aktiviteter. Detta anser också Gray och Steinberg (1999) är viktigt eftersom emotionellt stöd 
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kan stärka den egna individens utveckling. Det kan också bidra till att öka det psykiska 

välbefinnandet och fungerar som en buffert mot oro, depression och andra typer av inre stress.   

Antonovskys (1991) komponent, hanterbarhet, innefattar om individen upplever sig ha 

resurser för att möta och hantera yttre påfrestningar. Individens egna egenskaper, kunskaper 

och sociala nätverk påverkar i vilken utsträckning en situation upplevs som hanterbar. Detta 

går att koppla till studiens resultat då tillgängligheten till skolsköterskan på skolan kan ses 

som en resurs för eleverna. För att eleven ska kunna hantera yttre påfrestningar i vardagen kan 

han/hon prata med skolsköterskan och på så sätt upplevs en situation som hanterbar för 

individen.     

Ytterligare en resurs som finns tillgänglig för eleverna är kuratorn och enligt 

Barnombudsmannen (2008) är det viktigt att ge skolhälsovården tillräckligt med resurser. En 

bra kvalité på skolhälsovården är av stor betydelse för barn och ungdomars hälsa. Antonovsky 

(1987), Eriksson och Lindström (2008) hävdar att stress kan reduceras och välbefinnande 

skapas om omgivningen är en resurs för individen. Häggqvist (2004) påpekar att det 

professionella sociala stödet saknas i skolan och syftar på att det borde finnas psykologer som 

besitter socialpsykologisk kompetens. Detta för att skapa en balans mellan krav på aktivitet 

och förmåga hos eleverna. En obalans påverkar elevernas hälsa och välbefinnande då stress 

uppstår. I ett förslag till regeringen om ny skollag föreslår barnombudsmannen att det ska 

finnas skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger på varje skolenhet 

(Barnombudsmannen, 2008).   

 
Samtal kring hälsan 

Det har regelbundet rapporterats av forskare och svensk media att mängden självrapporterade 

psykiska, psykosomatiska och stressrelaterade besvär har ökat bland barn och ungdomar 

(Berntsson et al., 2001; Hagquist, 2009, 2010; Stefansson, 2006; Östberg et al., 2006). Även 

Währborg (2009) skriver att ungdomarna i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet lider av 

svår stress och utbrändhetssymptom. Då det i hälsosamtalen med eleverna framkommer om 

eleverna känner sig stressade, kan skolsköterskorna tala om vad stress innebar samt vad stress 

orsakas av. Utöver hälsosamtalen arbetar skolsköterskorna med motiverande samtal. Med 

hjälp av vägledning från skolsköterskan ska eleven själv resonera fram till vad som stressar 

honom/henne för att kunna hantera sin stress. Lundgren och Lökholm (2006) beskriver 

motiverande samtal som ett förhållningssätt och en samtalsteknik som ska leda till en 
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förändring. Läraren skapar en miljö där samarbete sker mellan eleven och läraren. Detta görs 

för att undvika att läraren intar en auktoritär position. Syftet med motiverande samtal är att 

stödja och låta individen utforska istället för att uppmana samt övertala till en förändring.  

Hanterbarhet är en komponent i Antonovskys teori KASAM. I komponenten ingår om 

individen upplever sig ha resurser för att hantera yttre påfrestningar. Om individen har 

resurser så upplevs situationen som hanterbar (Antonovsky, 1991). Detta kopplas till 

motiverande samtal som är en del i skolsköterskans arbete. Med hjälp av motiverande samtal 

får eleven resurser i form av vägledning från skolsköterskan att själv komma fram till hur 

han/hon ska hantera yttre påfrestningar som de stöter på.    

Skolsköterskan talar med eleverna om sömnens betydelse för hälsan vilket också Rydqvist 

och Winroth (2002) skriver då sömn är ett grundläggande behov för att få energi. Brist på 

sömn leder till irritation, aggressivitet och koncentrationssvårigheter. Att inte kunna varva ner 

innan sänggående, bekymmer och problem som stör den naturliga sömncykeln kan vara några 

orsaker till sömnproblemen. Även Dahlkwist (2004) uppmärksammar att sömnen påverkar 

återhämtningsförmågan och stresståligheten. Skolsköterskan talar också om hur 

datoranvändning i stor utsträckning påverkar elevernas hälsa. Rydqvist et al., (2002) skriver 

att vi idag lever mer i ett ”ligg- och sittsamhälle” vilket innebär att vi sitter mer framför datorn 

och TV:n, att vi sitter till och från arbetet samt även sitter på arbetet. På så vis tar människan 

bort stor del av den vardagliga fysiska aktiviteten. Dahlkwist (2004) menar att den snabba 

teknikutvecklingen bidrar till att en ny slags stress uppkommer. Kravet på den ständiga 

tillgängligheten via mobiltelefon och att vara uppkopplad på internet är några orsaker till 

stressen. På så vis blir det inga tydliga gränser mellan privat- och arbetsliv.  

 

Dahlkwist (2004) skriver att självbilden är av betydelse för hur individen hanterar sin stress. 

En person som har en bra självkänsla tycker om och godtar sig själv. De är inte i behov av 

andras stöd och åsikter. God självkänsla är en faktor som minskar stress och ökar 

välbefinnandet (Antonovsky 1987; Torsheim et al. 2003; Linden 2005; Saker et al. 2005; 

Åkerstedt & Kecklund 2005; Lindström & Eriksson 2006). Därmed är det bra att 

skolsköterskan talar med eleverna om att de ska tycka om sig själva och vara som de är.      

 

I en av skolorna arbetar de med massage som skolsköterskan lär ut till eleverna. Hon utför 

även massage på ett fåtal elever eftersom tiden till att massera i klasserna är begränsad. 
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Skolsköterskan hävdar att massagen har en stressreducerande effekt vilket också Uvnäs 

Moberg (2000) och Field (2002) menar då ett lugn och ro-system aktiveras vid beröring och 

bidrar till minskad stress. Weze, Leathard, Grange, Tiplady och Stevens (2005) lyfter fram att 

den fysiska och psykiska hälsan kan stärkas med hjälp av beröring och generera 

välbefinnande samt motverka stress. Ungdomar anser att massage, avslappning och yoga är 

betydelsefullt för att reducera stressen och önskar att det ska bli en del av skolschemat (Braun, 

Bearinger, Halcón & Pettingell, 2005).  

 

Skolans stödjande omgivning 

Det är viktigt att barn och ungdomar ges möjlighet till inflytande och delaktighet i skolan 

vilket ingår i ett av de 11 folkhälsomålen. Om barn och ungdomars engagemang och kritiska 

tänkande inte ses som en resurs så leder detta till olika former av psykosociala problem 

(Pellmer et al., 2007). Detta kopplas till studiens resultat där struktur och planering av 

elevernas skolgång görs under utvecklingssamtalen och till viss del under 

mentorssamlingarna. Vid dessa tillfällen hjälps lärare och elever åt att underlätta arbetet för 

eleverna. Eleverna får även möjlighet att känna delaktighet när de involveras i att skapa en 

stressdämpande miljö i skolan. Antonovsky (1987) skriver att skolarbetet uppfattas som 

meningsfullt förutsatt att eleverna ges möjlighet till inflytande och medbestämmande.  

Marshall (2001), Taylor och Turner (2001) skriver att ett mänskligt behov är att känna sig 

behövd och vara betydelsefull för en annan människa. Detta leder till högre självkänsla, ökat 

psykosocialt välbefinnande och minskad depression. En skolsköterska lägger stort fokus på att 

se alla elever i skolan. Hon uppmärksammar de genom att tilltala eleverna vid namn och visar 

att hon lägger märke till vilka som varit frånvarande från skolan på grund av sjukdom. SOU 

(2010) skriver att ungdomar anser att stressen minskar om skolorna och klasserna är mindre 

och på så vis blir eleverna sedda. Skolsköterskorna försöker även uppmuntra de elever som 

klarar av skolan och menar att de upplever också stress. Detta uttrycker också Pettersson 

(2008) som menar att elever med särskilda förmågor behöver stöd från skolan och lärare för 

att utvecklas.   

Skolsköterskor upplever att då de ingår i ett elevhälsoteam som består av rektorer, 

skolsköterskor, kuratorer och speciallärare kan detta bidra till att reducera stress bland 

eleverna. Likaså är skolsköterskan delaktig i olika möten med elever, lärare, föräldrar, 

fältassistenter och poliser. Detta menar även Stewert-Brown (2006) och Pellmer et al., (2007), 
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och skriver att det krävs ett samarbete mellan elever, föräldrar, skolpersonal samt att 

skolmiljön och närområdet ska involveras för att skolan som hälsofrämjande arena ska bli 

som mest effektiv.  

Sociala och emotionella aktiviteter i skolan 

SET används i skolorna för att förebygga stress och skapa en bra skolmiljö. SET innehåller 

värderingsövningar så att eleverna får lära sig hur de ska bete sig mot varandra i skolan och 

att det är acceptabelt att säga nej när något inte känns rätt. Rutter (2007), Kimber et al., (2008) 

skriver att SET är ett användbart verktyg för att minska ungdomars stress. I resultatet visar det 

sig även att fritt val är ett ämne utöver den ordinarie skolverksamheten som eleverna får 

möjlighet att utöva. Detta för att eleverna ska få tillgodose och engagera sig i sina intressen. 

Musik och idrott är några av alternativen som ungdomarna kan sysselsätta sig med och som 

skolsköterskan anser minskade stressen. Både Hallberg (2010) och Dahlkwist (2004) 

framhäver att fysisk aktivitet är en åtgärd mot stress samt att den effektivaste aktiviteten är 

aerobics. Fysisk aktivitet är också något som ungdomar anser reducerar stress (Sacker et al., 

2005).  

Värdegrundarbete är en aktivitet på skolan som innefattar rollspel. Lundgren et al., (2006) 

betonar vikten av rollspelsövningar för att förbättra interaktionen mellan elever och de får då 

även möjlighet att träna sin sociala förmåga. På så vis kan gruppkänslan stärkas med hjälp av 

läraren. Rollspel är även användbart när det gäller konflikthantering för att förbereda eleven 

när besvärliga situationer uppstår. Genom att spela upp scenarier ur verkligheten kan det öka 

förståelsen för varför andra människor agerar som de gör och även för individens eget 

beteende. Genom att ett scenario spelas upp ur verkligheten så kan eleven förklara och förstå 

framtida händelser. Då upplevs omvärlden som begriplig för eleven och detta kopplas till 

begriplighet som är en komponent i Antonovskys teori KASAM (Antonovsky, 1991).  

Ytterligare en aktivitet som är schemalagd på skolan är etik och moral. Då pratar läraren med 

eleverna om relationer och självkänsla. Jonson (2003) skriver att självkänsla handlar om hur 

vi värderar oss själva och i vilken utsträckning individen upplever inre tillfredsställelse samt 

tillit. En låg självkänsla leder i större omfattning till inre spänningar. Då upplevs osäkerhet 

och rädsla inför exempelvis relationer samt jobb medan en positiv självkänsla kan svår stress 

övervinnas.      
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Metoddiskussion  
I följande avsnitt diskuteras trovärdighetsbegreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

för kvalitativ metod.   

För att beskriva hur skolor arbetar preventivt för att reducera stress bland skolungdomar väljs 

en kvalitativ metod. Därigenom ges en djupare förståelse av skolsköterskornas upplevelser 

om vilka insatser som görs i syfte att reducera stress.    

Studiens informanter är skolsköterskor då de anses främst aktuella för att besvara syftet 

eftersom frågor om stress och ungdomars hälsa är integrerat i deras arbete. Detta stärker 

studiens giltighet. Då urvalet endast består av kvinnliga skolsköterskor är inte män 

representerade i studien. Denna ojämna könsfördelning kan inte utjämnas på grund av att det 

inte finns manliga skolsköterskor i kommunen. För att urvalet skulle spegla alla områden med 

olika socioekonomiska skillnader kontaktades skolsköterskor från norra, södra och centrala 

delarna av kommunen. De olika områdena i kommunen blev inte representerade i studien då 

en del informanter valde att inte medverka av olika anledningar. Om alla skolor från olika 

socioekonomiska områden hade inkluderats i studien så skulle resultatet kunna spegla hela 

kommunen. Resultaten blir överförbara på så sätt att skolor kan ta del av varandras arbete när 

det gäller hur skolor arbetar för att reducera stress bland skolungdomar.   

Då skolsköterskorna blev kontaktade och fick en förfrågan om deltagande i en intervju så 

hade informanterna möjlighet att överväga sitt deltagande genom att de utan tidspress kunde 

läsa igenom informationsbrevet. Därefter kunde de ta ställning till medverkan i studien. 

Frågan om det var etiskt rätt att genomföra studien uppkom bland informanterna och därför 

kontaktades verksamhetschefen. Verksamhetschefen ville ha ett godkännande från 

handledaren samt namn på skolsköterskorna och på respektive skola. Detta gjordes innan 

studien påbörjades. Då personer som ingår i forskningsprojekt ska skyddas av olika regelverk 

får inte personuppgifter avslöjas så att obehöriga kan identifiera enskilda individer utan denna 

information ska endast forskarna ha tillgång till. Studien genomfördes som planerat eftersom 

verksamhetschefen inte kunde härleda vilken skolsköterska som har sagt vad. Informationen 

om att verksamhetschefen hade fått tillgång till skolsköterskornas namn meddelandes innan 

intervjuerna påbörjades vilket gjordes för att informanterna skulle kunna ta ställning till och 

eventuellt överväga sitt deltagande ytterligare en gång. Detta kan ha påverkat informanterna 

till att förstärka, mildra och/eller dölja information som eventuellt format resultatet.    
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En skolsköterska valde att avstå från deltagande i studien på grund av att hon var nyanställd 

och inte ansåg sig ha tillräcklig kännedom om hur skolan arbetade när det gällde stress. 

Därmed kontaktades ytterligare en skolsköterska för förfrågan om medverkan i intervju och 

ett informationsbrev skickades ut samt att verksamhetschefen uppdaterades om den nya 

deltagaren.  

Av de fem intervjuerna med skolsköterskorna så var den första en ”test” intervju där det kom 

fram om intervjuguiden svarade på syftet. I fall att test-intervjun inte gav de svar som 

besvarade studiens syfte så skulle den konstruerats om. Detta blev aldrig aktuellt i studien 

utan intervjuguiden användes i samtliga fem intervjuer. Under genomläsning och 

sammanställning av resultatet upptäcktes en del ledande frågor vilket kan ha avspeglat sig i 

resultatet. När tematiseringen utfördes så lyftes de meningsenheter fram som besvarade syftet 

och på så vis stärktes studiens giltighet. I analysarbetet lästes intervjuerna igenom ett flertal 

gånger och författarna av studien diskuterade, värderade och övervägde innehållet i 

intervjuerna för att tolkningen skulle utesluta subjektiva bedömningar samt besvara studiens 

syfte. Detta bidrog till att resultatet blev tillförlitligt.  

Konklusion  
Syftet med studien var att beskriva hur skolor arbetade/arbetar preventivt för att reducera 

stress bland skolungdomar. Syftet besvarades utifrån följande fyra teman: tillgänglighet till 

skolpersonal, samtal kring hälsan, skolans stödjande omgivning samt sociala och emotionella 

aktiviteter i skolan. Skolsköterskorna engagerade sig i detta på ett flertal sätt bland annat 

genom att ha ”dörren öppen”, följa med på aktiviteter, befinna sig i uppehållsrum och 

korridorer för att vara tillgängliga för eleverna. Skolsköterskorna arbetade med hälsosamtal 

som var baserade på hur eleven mådde och då framgick det om eleven upplevde stress. 

Skolsköterskan berättade även att hon arbetade med motiverande samtal där eleven själv 

skulle resonera fram vad som stressade honom/henne. Skolsköterskan gick också ut i 

klasserna och lärde eleverna att massera. Hon menade att massagen öppnade upp för ett 

samtal och hade stressreducerande effekt. Elevhälsoteamen på skolorna fanns till för elever 

som behövde extra stöd och bestod av all personal utöver lärarkollegiet. Skolorna engagerade 

sig för att skapa en stressdämpande arbetsmiljö vilket också eleverna involverandes i. Det 

framkom också att skolorna hade organiserade aktiviteter i form av SET, värdegrundsarbete, 

etik och moral samt fritt val för att reducera stress bland eleverna.      
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Implikation 

Det är viktigt att uppmärksamma skolans betydelse som hälsofrämjande arena eftersom barn 

och ungdomar formar sina levnadsvanor redan i tidig ålder och därför kan skolan vara 

betydelsefull i skapandet av en god hälsa. Då det råder allmän skolplikt nås målgruppen och 

på sikt kan en stor del av befolkningen påverkas förutsatt att skolan ges tillräckliga resurser. 

Med hjälp av studien kan skolor ta del av varandras arbete när det gäller hur skolor 

arbetade/arbetar preventivt för att reducera stress bland skolungdomar och undervisning för 

skolpersonal i detta ämne kan skapa en fortsatt bra skolmiljö. För fortsatt forskning skulle det 

kunna krävas en större studie som inkluderar fler skolor, vilket skulle kunna göras för att få ett 

bredare perspektiv på hur skolor arbetar. Då skulle även elevernas åsikter kunna inkluderas i 

syfte att reducera stress i skolan.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev 

Information om vår studie om hur skolor arbetar preventivt för att reducera 
skolrelaterad stress hos ungdomar  

Vi är två studenter som läser sista terminen på det folkhälsovetenskapliga programmet på 
Högskolan i Halmstad.  Eftersom ungdomar idag upplever sig mer stressade och framför allt i 
skolan så skriver vi vår kandidat-uppsats om hur skolor engagerar sig preventivt för att 
reducera skolrelaterad stress hos ungdomar. För att få reda på detta kommer vi att intervjua 
fem skolsjuksköterskor från fem olika högstadieskolor i xxxx kommun.  

En intervju är ett samtal som utgår från en frågeguide och den kommer att pågå ca 30-60 
minuter. Intervjun kommer även att spelas in via bandspelare och vi kommer av att föra 
anteckningar under tiden. Sedan kommer intervjuerna att överföras från talspråk till 
skriftspråk och analyseras. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och bevaras inlåst. 
Resultatet kommer att presenteras i form av vår kandidatuppsats och materialet kommer vid 
publicering att avidentifieras så att någon enskild person inte kan identifieras. 

Vi vill poängtera att deltagandet i studien är frivilligt och att intervjupersonen när som helst 
under pågående projekt kan välja att inte längre delta utan särskild förklaring. Inga namn, 
personuppgifter eller på vilken skola respektive skolsjuksköterska arbetar kommer att finnas 
tillgängligt för utomstående i projektet. Endast vi som genomför studien kommer ha tillgång 
till era uppgifter som sedan kommer att avkodas/avidentifieras. Vi kommer att kontakta dig i 
slutet av v. 9 eller början av v.10 för att boka en tid för intervju som sker på arbetsplatsen. Om 
annan plats önskas så ordnar vi det.  

Vid eventuella frågor kontakta oss via nedanstående telefon eller e-post. 

Med vänliga hälsningar 

 

Student Amanda Johansson           Student Sara Modin                   Handledare Marie Lydell         
amajoh09@student.hh.se             modsar09@student.hh.se             marie.lydell@hh.se 
0708-897608                                  0707-917023                              0705-096265 



 

 

 

Bilaga 2 
Frågeguide 

1. Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

2. Kan du berätta lite om ditt arbete, vad är dina arbetsuppgifter som skolsköterska? 

3. Vad är stress för dig? 

4. Hur ser du på att man arbetar preventivt gentemot stress? 

5. Hur upplever ni att era studenter är stressade? 

6. Vad är det för typ av stress som finns bland eleverna? Ex. Skolrelaterad-, 
familjerelaterad- och/eller socioekonomiskstress etc. 

 
7. Hur påverkar stressen skolarbetet? 

8. Hur upplever ni att skolan som arena kan arbeta för att reducera elevernas stress?  

9. Vad har skolan för resurser (tid, kunskap, pengar & personal) för att arbeta preventivt 
mot stress? Är det tillräckligt eller anser du att det behövs ytterligare resurser? 

 
10. Vad består dina arbetsuppgifter av som skolsköterska när det gäller ungdomarnas 

skolrelaterade stress? 
 
11. Hur ser ditt arbete som skolsköterska ut för att reducera stress bland elever i dagsläget 

eller finns de något som ni skulle kunna göra för att minska deras stress?  
 

12. Vad för arbete skulle ni som skolsköterska kunna integrera förutom det ni redan gör 
mot elevernas stress som blir en naturlig del av skolans arbete? 

 


