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Abstrakt 

Bakgrund: Stress är ett vanligt förekommande problem hos barn och tonåringar i 

dagens Sverige. I rapporter om tonåringars fysiska och psykiska hälsa uppger många 

tonåringar att de lider av flera olika besvär såsom magont, huvudvärk, sömnproblem 

och ångest, och sämst mår tonårsflickor. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att 

belysa orsaker till stress bland barn och tonåringar, hur stress kommer till uttryck 

och hur stress kan lindras. Metod: Studien genomfördes som en systematisk 

litteraturstudie. I studien sammanställdes och analyserades fem kvalitativa och tre 

kvantitativa artiklar. Resultat: Resultatet illustreras i tre kategorier: Hur stress 

uttrycks, orsaker till stress och faktorer som lindrar stress. Varje kategori belyses 

utifrån tre områden: individuellt, relationer och miljö. Slutsats: Stress uppkommer i 

olika områden; på individnivå, i relationer till andra och av den omgivande miljön. 

Den här studien visar att det är viktigt att känna igen symtom på stress hos barn och 

tonåringar i vardagen, att identifiera orsaker och att hjälpa dem så att de kan hitta 

egna verktyg för att hantera sin stress. Nyckelord: Tonåringar, Barn, Stress, 

stressorer, upplevelse, hälsa och Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Background: Stress is a common problem among children and adolescents today in 

Sweden. In researches about adolescents physical and psychological health they 

reported problems with headache, abdominal pain, sleeping and anxiety. The mental 

health among teenage girls is inferior than among boys.  Aim: A literature review has 

been carried out with the aim to illuminate causes of stress, the expression of stress 

and how stress can be relieved. Method: The result is based on nine articles of both 

qualitative and quantitative approach. Results: The result is illustrated in three 

categories; expressions of stress, causes for stress and reliving factors. Every category 

is illuminated from tree different areas; Individual, relations and environment. 

Conclusion: This study describes the importance to see the symptom of stress the 

children and adolescents everyday face, identify causes of stress and helping them to 

find their own sources of strength. Keywords: Adolescent, children, stress, 

stressors, experience, health and Sweden 
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1. Bakgrund 

Psykisk ohälsa i form av stress, ångest och depressioner anses vara ett av de största 

hälsoproblemen hos barn och unga i dagens svenska samhälle. Studier visar på att 

tonåringar mår sämre idag än tidigare (Socialstyrelsen, 2009, s. 57).  

Vanliga hälsoproblem hos barn och tonåringar i skolan är psykosomatiska besvär 

som huvudvärk, magont, ryggont och yrsel, men även sömnproblem eller ångest är 

vanligt förekommande (Drevenhorn och Jansson, 2009, s 85-87). Besvären beskrivs, 

i den allmänna debatten, ofta som tecken på stress (SOU, 2006:77) Man kan kanske 

säga att skolsköterskans uppgift har blivit att sätta plåster på psykiska sår och inte 

bara på de fysiska sår, som det mest handlade om förr i tiden (Furuland 2009, s 4).   

1.1 Tonårstid - en sårbar tid 

Övergången från barndom till vuxenliv sätter tonåringarnas förmågor, sociala 

kompetens och psykiska motståndskraft på prov. Det ställs högre krav på 

tonåringarna, både i skolan och utanför, samtidigt förväntas de ta mer ansvar och att 

vara självständiga. Skapandet av egna personliga relationer, eget nätverk och frågor 

om identitet och tillhörighet, värde och mening blir plötsligt viktiga (Lorenz, 2012, s 

12 ). Puberteten karakteriseras av övergången till vuxenlivet vilket innebär en rad 

fysiska förändringar. Skillnaden mellan samhällets kroppsideal och ungdomens 

faktiska utseende gör att många, både pojkar och flickor, är missnöjda med det egna 

utseendet (Broberg, 2009, s 67).  Individualism och möjlighet att fatta egna beslut är 

en central del av ungdomskulturen i västvärlden och de risker som följer med det 

personliga ansvaret kan upplevas som stressande för många ungdomar (Wiklund, 

Bengs, Malmgren-Olsson och Öhman, 2010). 

Enligt Erik Hamburger Erikssons (1982, s 69-70) utvecklingsteorier så består 

tonårstiden av att hitta en stabil jag-identitet. Även om föräldrastödet fortfarande är 

viktigt, så startar en frigörelseprocess från föräldrarna som gör att behovet av 

kamrater och andra vuxna ökar. Gruppidentiteten och känslan av att bli bekräftad 

blir viktigare. En otrygg jag-upplevelse för tonåringen kan leda till rollförvirring och 

en negativ identitetsuppfattning . Identitetsutvecklingen kan beskrivas som en period 

då tonåringen prövar olika roller och skaffar sig olika erfarenheter. Det innebär också 

att tonåringen förankrar sina värderingar och tar på sig ansvar. 
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I relationen till föräldrarna gäller det att hitta en balans mellan 

familjesamhörighetens trygghet och frigörandet från sin familj. Tonåringens ökade 

förhandlings- och diskussionsförmåga innebär ofta ökade konflikter med föräldrarna 

(Broberg, 2009, s 68). 

1.2 Stress - ett hälsoproblem bland barn och tonåringar 

Enligt Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009, s 57) mår elever i årskurs 9 sämre 

än de i årskurs 5. Av både pojkar och flickor i årskurs 5 uppger ca 10 % att de känner 

sig stressade. I årskurs 9 är det framförallt flickor som upplever stress i skolarbetet 

och andelen ökade från 50 % år 1997/98 till nästan 70 % år 2005/06. Från början av 

1990-talet till början av 2000-talet ökade andelen skolbarn som uppgav att de känt 

sig nere, haft sömnsvårigheter, känt sig nervösa eller haft huvudvärk. Dessa besvär 

ökar inte längre, utom för gruppen flickor i årskurs 9. 

Ur ett psykologiskt perspektiv innebär stress ett yttre och/eller inre krav som kan 

upplevas påfrestande och oöverstigligt utifrån de resurser ungdomen har. Fysiska, 

psykiska och psykosociala faktorer kan orsaka stress. Att utsättas för akut stress 

fysiskt, såväl som psykiskt, innebär att kroppen reagerar med kroppsliga symtom för 

att mobilisera energi till försvar. En ökad andel stresshormoner som adrenalin, 

noradrenalin och kortison utsöndras. Under en kort period kan stress vara positivt 

för individen eftersom immunförsvaret blir effektivare, smärtkänsligheten minskar 

och prestationsförmågan höjs. Men om kroppen inte ges möjligheter till 

återhämtning efter en lång period av stress, påverkas hälsan negativt. 

Immunförsvaret sänks, muskelspänning ökar, vilket kan leda till bestående 

muskelvärk. Andra negativa konsekvenser av kronisk stress är en ökad risk för att 

utveckla diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och metabolt syndrom. Även hjärnan 

påverkas negativt i form av koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, störd 

sömnfunktion, ökad aggression och depression (Ringsberg, 2009, 287-290).  

1.3 Faktorer som påverkar barn och tonåringars stresshantering 

I senare forskningstradition kan man se ett positivt samband mellan sociala 

miljöfaktorer och ekonomiska förhållanden påverkar hälsan. Därför är kunskap om 

olika riskfaktorer viktigt för att kunna utveckla ett gott hälsoarbete (Langius- Eklöf, 

2009, s 97). Enligt Antonovsky (1991, s 26-26) betonas individens inneboende 

resurser som finns med från födseln och som utvecklas med åldern och med 

livserfarenheter. Resurserna hjälper individen att hantera stress och motgångar 
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(Antonovsky 1991, s 26-27). Hög självkänsla, upplevd förmåga att kunna påverka sin 

situation och att hantera svårigheter är skyddande friskfaktorer (Treutiger, 2009, s. 

26). Barn som växer upp i en missgynnsam miljö löper större risk att utvecklas 

mindre positivt, både fysiskt och psykiskt. Identifierbara riskfaktorer är fattigdom 

och/eller ekonomisk utsatthet, låg intellektuell förmåga hos föräldrarna, bristande 

socialt stöd till familjen, psykisk sjukdom hos någon av föräldrarna och 

misshandel/vanvård (Broberg, 2009, s. 45-46). Stress är förknippat med olika 

riskfaktorer, som bland annat rökning, depression, suicid och drogmissbruk. 

Ungdomar som lever i ogynnsamma förhållanden har en ökad risk att få psykiska och 

fysiska sjukdomar relaterade till kronisk stress (Herrman och LaRue, 2008). Om 

individen får lära sig att utveckla olika copingstrategier, kan hon/han hantera 

motgångar trots att denne utsätts för flera riskfaktorer (Treutiger, 2009 s 26). 

1.4 Strategier för folkhälsoarbete  

Barn och tonåringar är en sårbar grupp i samhället, då de är utlämnade åt 

politikernas strategier och målsättningar (Borup, 2012, s 57). Hälsa ska ses ur ett 

socialt och kulturellt sammanhang som varierar med ålder, social och ekonomisk 

status, utbildning och kön. Ungdomar tror ofta att barn och vuxnas hälsa skiljer sig åt 

och att deras problem är mindre och inte lika viktiga som vuxnas (Johansson, 

Brunnberg och Eriksson, 2007). I Världshälsoorganisationens (WHO) konferens i 

Ottawa, 1986 definierades Health Promotion som en process som ger människor 

möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. Det var starten på det 

moderna hälsoarbetet där hälsosamma livsmiljöer och en mer holistiskt syn på 

människan betonades. I Ottawa fastlades fem strategier för hälsofrämjande arbete 

och de integreras i modernt folkhälsoarbete. Dessa fem strategier är att skapa en 

hälsoinriktad samhällspolitik, skapa stödjande miljöer för hälsa, stärka den lokala 

handlingskraften, utveckla personliga färdigheter samt att skapa en hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård (Borup, 2012, s 137).  

1.5 Problemformulering 

För att arbeta preventivt med stress hos barn och tonåringar anser vi att det är viktigt 

att förstå hur stress uttrycks hos barn och tonåringar, orsakerna bakom den upplevda 

stressen och en få djupare förståelse vad som lindrar.  
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2. Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa orsaker till stress bland barn och tonåringar, 

hur stress kommer till uttryck och hur stress kan lindras. 

3. Metod 

Studien är en litteraturstudie sammanställd med kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar. Studien bygger på nio vetenskapliga artiklar. 

3.1 Sökmetoder 

Vi har använt databasen, CIHNAL.  Vi har använt oss av sökorden Sweden, 

adolescent, stress*, school nursing, coping, experience, mental health, qualitative 

study, psychological* , treatment, health,  nursing* i olika kombinationer och med 

begränsning att artiklarna inte fick vara äldre än från år 2000. De utvalda artiklarnas 

sökvägar redovisas i Bilaga 1.  

3.2 Urval  

För att få en överblick över de studier som har gjorts inom området har vi sökt bland 

granskade (peer-reviwed) och publicerade vetenskapliga artiklar. Inklusionskriterier 

av artiklar var att de skulle belysa orsaker till stress bland barn och tonåringar, pojkar 

och flickor mellan 12 och 19 år; hur stress uttrycks, samt faktorer som lindrar. 

Exklusionskriterier var artiklar utifrån sjuksköterskors perspektiv. Efter genomförd 

sökning läste vi igenom artiklarnas titel och abstrakt och valde ut 14 artiklar som vi 

tyckte besvarade vårt syfte(urval 1). I urval 2 läste vi igenom och kvalitetsgranskade 

de valda artiklarna var för sig.  Sex artiklar som inte överensstämde med 

litteraturstudiens syfte exkluderades och kvar blev nio artiklar. Alla artiklar var etiskt 

granskade. Fem av artiklarna var studier gjorda i Sverige. Av artiklarna är fem 

kvalitativa och fyra kvantitativa. En översikt över de artiklar som inkluderas i studien 

redovisas i Bilaga 2.  

3.3 Analys 

Artiklar av både kvantitativ och kvalitativ ansats har använts för att belysa syftet från 

olika synvinklar. Vi har inspirerats av en analysmodell som beskrivs av Forsberg och 

Wengström (2013, s 151). Denna metod är användbar då fokus ligger på tolkning av 

texter. Analysen har en induktiv ansats vilket innebär att analysen sker på ett 

förutsättningslöst sätt. Syftet med en analysmodell av detta slag är att identifiera de 
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variationer som återfinns genom att ta fram skillnader och likheter i det textinnehåll 

som analyseras och delas in i mönster, kategorier och teman på olika nivåer.  

De kvantitativa artiklarnas resultat har sammanställts och beskrivs med deskriptiv 

statistik. (Forsberg och Wengström , 2013, s 99-100) och redovisas för sig. 

4. Resultat 

Nio vetenskapliga artiklar analyserades i denna litteraturstudie. Resultatet illustreras 

i tre kategorier: Hur stress uttrycks, orsaker till stress och faktorer som lindrar stress. 

Varje kategori belyses utifrån tre områden: individuellt, relationer och miljö. Detta 

illustreras i tabell 1. 

Tabell 1. Översikt över funna kategorier och områden om stress 

 Hur stress uttrycks Orsaker till stress Faktorer som lindrar 
stress 

Individuellt Kvalitativt: 
Ambivalens 
Frustration 
Missmod 
Förtvivlan  
 
Kvantitativt: 
Trötthet 
Ledsamhet 
Sömnsvårigheter 
Magont 
Huvudvärk 
Oro 
Aggressivt beteende 

Kvalitativt: 
För mycket ansvar 
För höga krav 
För många ”måsten” 
Känsla av otillräcklighet 

 
Kvantitativa: 
Krav från skolan 

Kvalitativt: 
Humor 
Tid för sig själv 
Bekräftelse 
Mål att sträva emot 
Att organisera sin vardag 
En god självbild 
Stimulerande fritidsaktiviteter 
Kravlösa aktiviteter 
Husdjur 

Relationer  
 

Kvalitativt: 
Separerade föräldrar 
Föräldrars bristande förståelse 
till tonåringens förändrade 
behov. 
Konflikter med föräldrarna 
Oförstående vänner 
Mobbing 
Dåligt bemötande 
 
Kvantitativt: 
Mobbing 
Orättvist behandlade av lärare 

Kvalitativt: 
Föräldrar som lyssnar 
Föräldrar som visar förståelse 
Tillgängliga föräldrar 
Stabilt familjeförhållande 
Umgås med vänner 
Tillitsfulla och trygga 
relationer 
Vänner som lyssnar 
Känslomässigt stöd 
Känna samhörighet 
 

Miljö  Kvalitativt: 
Otrygg skolmiljö 
För hög ljudnivå i klassrummet 
Stökig miljö i klassrummet 
Brist på pengar 
 
Kvantitativt: 
För högt tempo i skolan 
För mycket läxor 

Kvalitativt: 
Det egna rummet i hemmet 
Naturen 
Inflytande över sin skolmiljö 
Tillgänglig skolsköterska 
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4.1 Individuellt 

4.1.1 Hur stress uttrycks 

Kvalitativt: I en studie gjord i Sverige intervjuades fjorton 17-åriga flickor om vad 

som triggade igång stress hos dem. Interaktionen mellan det ansvar tonårsflickorna 

kände i olika situationer och hur de i samma stund blev bemötta - distans eller 

närhet, resulterade i olika emotionella reaktioner såsom - ambivalens, frustration, 

förtvivlan och missmod. Dessa former av stressreaktioner kunde uppenbaras i en 

dimension och sedan skifta till en annan. Frustration upplevdes, då flickorna frivilligt 

tog sig an vardagsproblem, men blev bemötta med brist på respekt och förståelse. 

Missmod uppstod då de upplevde ett påtvingat ansvar och samtidigt bemöttes med 

bristande respekt (Haraldson, Lindgren, Mattson, Fridlund och Marklund, 2010b).  

Kvantitativt: I en tvärsnittstudie gjord i norra Sverige deltog 1027 pojkar och flickor 

som fick svara på en enkät med frågor angående bland annat upplevd stress och 

subjektiva hälsoproblem. Bland de pojkar och flickor som deltog i åldersgrupperna 16 

till 18 år, var de vanligaste subjektiva hälsoproblemen trötthet och ledsamhet.  Fler 

flickor än pojkar upplevde mer stress och hade problem med att slappna av, svårt att 

somna på kvällen och åt mycket fortare än de egentligen behövde (Wiklund, 

Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström och Fjellman-Wiklund 2012). I en annan 

svensk tvärsnittstudie där 2588 pojkar och flickor deltog i åldern 10-18 år, uppgav 

majoriteten att de hade ett psykosomatiskt symtom minst en gång i veckan. 29,1 % 

hade huvudvärk varje vecka och 19,9 % hade magont lika ofta. En stor andel, 35,7% 

av flickorna hade somatiska symtom och problem med oro och depression. 21,8% av 

pojkarna uppvisade somatiska symtom och visade ett aggressivare beteende än 

flickorna (Hjern, Alfven och Östberg 2007). I Lindberg och Swanberg (2006) studie 

undersöktes välbefinnandet hos 12-åringa pojkar och flickor. 807 deltagare fick svara 

på frågor kring social bakgrund och relationer. Det fanns skillnader mellan könen 

gällande sambandet mellan att känna ångest och depression och somatiska symtom 

och aggressivt beteende. Fler flickor uppgav att de hade besvär med ångest, 

depressioner och somatiska symtom, medan pojkarna uppgav att de hade ett mer 

aggressivt beteende. 
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4.1.2 Orsaker till stress 

Kvalitativa: Flickorna i studien upplevde att det var svårt att prioritera mellan 

ansvarstaganden i hemmet, på skolan och på fritiden. Fritidsaktiviteterna var ofta 

frivilliga, trots detta kunde de känna ambivalens, då de ofta tog på sig ett för stort 

ansvar i relationer, aktiviteter och arbete. Om någon av föräldrarna hade ett missbruk 

upplevde de stress och förtvivlan, då de fick ta ett för stort ansvar i hemmet och över 

syskon (Haraldson et al, 2010b). I Larssons, Ekeberghs och Sundlers (2012) studie 

intervjuades 15 flickor i åldrarna 13-19 år angående erfarenheter och upplevelser som 

påverkade deras hälsa i vardagen. Flickorna tyckte det var en kamp att uppfylla 

förväntningar och krav som de upplevde att föräldrar, fritidsledare, lärare, media och 

kamrater ställde på dem. De höga kraven skapade en inre stress och de var rädda att 

tappa kontrollen över sin situation. När flickorna upplevde för många ”måsten” och 

saknade tid för roliga aktiviteter ökade stressen. När kraven blev för stora och för 

svåra att hantera, kunde en känsla av utanförskap infinna sig och livet blev en kamp 

istället för något meningsfullt. Misslyckanden att möta krav och förväntningar 

skapade en obalans och ökade flickornas känsla av otillräcklighet.  

Kvantitativa: Flickor i åldrarna 16-18 år, upplevde större inre stress och krav än 

pojkar i samma ålder (56,1% resp. 28,1%). Av deltagarna kände 54,7% av flickorna 

och 35,6% av pojkarna att de aldrig var riktigt avslappande och fler flickor uppgav att 

de gjorde flera saker samtidigt. Mer än hälften av flickorna 63,6% och 38,5% av 

pojkarna upplevde att kraven från skolan ofta gjorde dem stressade  (Wiklund et al. 

2012). 

 

 

4.1.3 Lindrande faktorer till stress 

Kvalitativa: I en studie intervjuades femton 17-åriga flickor som fick svara på frågor 

om hur de lindrade sin stress. Kulturella aktiviteter, frihet från krav, avslappning, 

massage, att vara med vänner och närhet till husdjur, gav tonårsflickorna en känsla 

av glädje och återhämtning som reducerade stress. Motion, dans, musik, läsa och föra 

dagbok för att uttrycka sina tankar, upplevdes också som stressreducerande 

(Haraldsson et al. 2010a). När de upplevde att de stötte på problem som påverkade 

dem negativt, letade de efter saker som gav dem kraft igen, exempelvis; böcker, tv-

program, musik, djur och natur (Larssons, Ekebergs och Sundlers, 2012). Att få egen 
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tid i en relation eller frivilligt få vara ensam utan planerade aktiviteter eller krav 

upplevdes som vila (Haraldsson, Lindgren, Hildingh och Marklund, 2010a).  

Att hitta lösningar på existerande problem reducerade stressen och gav möjlighet till 

reflektion och inflytande över sin egen situation, tyckte flickorna. Att exempelvis 

skriva sina egna listor över dagliga aktiviteter för att sedan kunna prioritera dem, var 

ett sätt att få inflytande (Haraldsson et al. 2010a).  Att ha mål att sträva efter var 

viktigt för tonårsflickorna. De ville kunna fullfölja sina mål och samtidigt kunna möta 

krav från omgivningen och strävade efter att ha kontroll och möjlighet att organisera 

sitt dagliga liv. För många schemalagda aktiviteter och ”måsten” reducerade 

spontaniteten och tog udden ur det som var roligt, enligt flickorna (Larsson, 

Ekebergh och Sundler, 2012). I en studie intervjuades 48 barn och tonåringar mellan 

13-16 år om vad de ansåg vara viktiga faktorer för att må bra. De tyckte att det var 

viktigt att vara en sann och ärlig person, vilket resulterar i att de tyckte om sig själva 

bättre(Johanson, Brunnberg och Eriksson, 2007). För att få grepp om och hantera 

vardagen behövde de mod och stöd. Att känna sig bekväm med sig själv var nyckeln 

till mod, enligt de intervjuade flickorna. Mod handlar också om att våga vara sig själv 

och när man kan sätta ord på sina tankar, förväntningar och mål ger det insikt. Det 

gäller även att hitta en balans mellan samhällets ideal och hur man ser på sig själv. 

Att ta hand om sig själv gav en känsla av välbefinnande (Larssons, Ekebergs och 

Sundlers, 2012).  Att få vara glad, harmonisk, att ha ett gott självförtroende och 

självkänsla var positiva känslor som främjade den mentala hälsan (Johanson, 

Brunnberg och Eriksson, 2007).  

4.2 Relationer 

4.2.1 Orsaker till stress 

Kvalitativa: I La Rue och Hermans (2008) studie intervjuades 120 pojkar och flickor 

(12-19 år) indelade i fokusgrupper. Många upplevde att föräldrarnas bristande 

förståelse för sina barns förändrade behov var stressande.  

Stressen ökade om föräldrarna var separerade, eftersom tonåringen då tog mer 

ansvar för att upprätthålla en god relation mellan sig och föräldrarna. Likaså 

upplevde de frustration och stress då föräldrarna inte förstod deras val av 

gymnasieprogram, eller tyckte att programmet inte hade tillräckligt hög status. Det 

gjorde tonåringarna defensiva i sin relation till föräldrarna, eftersom de tyckte att de 

tagit frivilligt ansvar för sin egen utbildning. Det upplevdes frustrerande då 
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föräldrarna lade sig i kärleksrelationer (Haraldson et al, 2010b). Stress uppstod när 

föräldrarna inte förstod varför de lade en så stor del av sin fritid på skolarbete, då de 

borde hjälpa till mer med hushållsarbete och yngre syskons läxor (Haraldson et al, 

2010b; LaRue och Herrman, 2008). Att bli mobbad eller trakasserad var en orsak till 

stress (Haraldson et al, 2010a; Johanson, Brunnberg och Eriksson, 2007). 

Tonårsflickorna som nyligen flyttat till ett nytt område kände sig frustrerade när de 

försökte skapa nya relationer och inte kände sig välkomna i gruppen. Att vara 

mobbad eller att känna sig utfryst av sina klasskamrater, var stressande (Haraldson 

et al, 2010a). Att känna sig ensam och inte ha några vänner gav ett dåligt 

självförtroende och en känsla av övergivenhet (Johanson, Brunnberg och Eriksson, 

2007). Tonårsflickorna kände sig frustrerade då de försökte koncentrera sig på 

skolarbetet på fritiden samtidigt som de kände att det påverkade relationerna med 

vänner negativt. Att ha ett jobb vid sidan om studierna för att finansiera sina 

fritidsaktiviteter var svårt att förstå för de vänner som redan hade pengar. Stress 

uppstod när de upplevde att de inte räckte till då kompisar delade med sig av känsliga 

problem (Haraldson et al, 2010b). Tonårsflickorna upplevde att om deras pojkvänner 

var oärliga, ljög bakom ryggen på dem och behandlade dem respektlöst, orsakade 

stress. Pojkarna å sin sida upplevde att om flickvännerna ofta var i vägen, orsakade 

trubbel eller tog för mycket tid (LaRue och Herrman, 2008). 

Kvantitativa: Att bli trakasserad av kamrater eller bli dåligt behandlad av lärare var 

stressande. Flickor i åldrarna 13-18 år, upplevde sig i högre grad 17,2% än pojkar 

14,2% mer orättvist behandlade av lärare. Barn i åldrarna 10-13 år ( 13,3% pojkarna 

och 8,1% av flickorna) uppgav att det oftare blev mobbade. Av pojkarna 10-13 år 

kände sig 10,1% resp. flickorna 12,7%, mer otrygga i skolan(Hjern, Alfven och Östberg 

2007). 

4.2.2 Lindrande faktorer till stress 

Kvalitativa: Humor, att kunna skratta tillsammans upplevdes som avslappnande, 

även i stressade situationer (Johanson, Brunnberg och Eriksson, 2007; Haraldsson et 

al. 2010b). Att vara en snäll och trevlig person och att bry sig om andra, var en viktig 

faktor för att må bra (Johanson, Brunnberg och Eriksson, 2007). Raster och pauser i 

skolan var viktiga för återhämtning, likaså att umgås med vänner på ett ledigt och 

otvunget vis (Haraldsson et al. 2010a). 
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Att kunna lita på någon som man kan dela sina innersta känslor med och som lyssnar 

och förstår reducerade stress och gav trygghet. Det kunde exempelvis vara föräldrar, 

vänner, syskon, pojkvän, skolsköterskan eller någon annan vuxen (Johanson, 

Brunnberg och Eriksson, 2007; Haraldsson et al. 2010a). Tonårsflickorna uppgav 

också att de ville att föräldrarna skulle vara mer tillgängliga i deras vardag och visa 

förståelse för deras situation, då det skulle öka deras känsla av förtroende för 

föräldrarna (Haraldsson et al. 2010a).  

En god hemmiljö är viktigt för välmåendet (Haraldsson et al. 2010a; Johanson, 

Brunnberg och Eriksson, 2007). Att tillhöra en grupp som var lugn, stabil och 

bekräftande upplevdes som tryggt och tillitsfullt. Även enskilda samtal i skolan om 

hur de kände sig var viktigt som känslomässigt stöd (Haraldsson et al. 2010a). Att få 

vara i ett meningsfullt sammanhang och att känna samhörighet med andra och dela 

erfarenheter, gav de intervjuade flickorna, en känsla av trygghet och stabilitet i 

vardagen. De tyckte även att relationen med båda föräldrarna var viktig och 

uppskattade då papporna gjorde aktiviteter tillsammans med dem (Larsson, 

Ekebergh och Sundler,  2012). Det var även viktigt att lärarna lyssnade på dem och 

mötte deras åsikter med sympati och att lärarna kunde hålla ordning, visa förståelse 

och ge feedback (Haraldsson et al. 2010a). 

4.3 Miljö  

4.3.1 Orsaker till stress 

Kvalitativa: I Haraldssons et al (2010b) studie upplevde tonåringarna frustration 

och hade svårt att koncentrera sig, även om de ansträngde sig, på skolarbetet på 

grund av ljudnivån i klassrummet och den bristande respekten för behovet av lugn 

och ro.  

Att klara av skolarbetet och få bra betyg för att kunna komma in på den utbildning 

som man ville gå var stressande. Vissa tonåringar upplevde stress, då de tog på sig för 

stora utmaningar i skolan jämfört med andra, av rädsla av att komma efter med 

studierna. Behovet av pengar ökade ju äldre de blev och att ha brist på pengar, var en 

stressfaktor. Vissa ungdomar arbetade vid sidan om skolan, vilket ökade stressen och 

kraven på dem (LaRue och Herrman, 2008). En rörig miljö och att ha mycket runt 

omkring, gav en känsla av stress och kunde leda till sjukdom, enligt tonåringarna 

(Johanson, Brunnberg och Eriksson, 2007). 
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Kvantitativa:  I Hjern, Alfven och Östberg (2007 ) studie upplevde 20,1% av 

pojkarna (16-18år) och 26,4% av flickorna att tempot var för högt i skolan. Av 

pojkarna 39,4% respektive 41,4% av flickorna i åldern 13-15 år, upplevde de att det 

var för många bedömningar i skolan, vilket orsakade stress.  

4.3.2 Lindrande faktorer till stress 

Kvalitativa: I hemmet så är det egna rummet ofta en plats som symboliserar lugn 

och ro, som får dem att må bra och ger dem en möjlighet att få vara ensamma. Här 

kan de reflektera över händelser de varit med om, hur det har påverkat dem och 

drömma om framtiden (Larssons, Ekebergs och Sundlers, 2012). För att skolan och 

skolarbete skulle upplevas mindre stressig, ville de 17-åriga flickorna ha mer 

inflytande över sin skolsituation. De ville även ha mer möjligheter till fler platser att 

studera på, mindre klassrum och bättre ventilation. Dessa faktorer trodde flickorna 

skulle göra den fysiska miljön i skolan mindre stressfylld. De ville även vara delaktiga 

i schemaläggning och utbildningsplanering för att kunna planera in 

stressreducerande lektioner som yoga, avslappning och massage. Fler idrottslektioner 

var också önskvärt (Haraldsson et al. 2010a). Enligt 15 -åriga pojkar och flickor i en 

studie gjord i Sverige, ska skolsköterskan vara en person som de kan lita på och 

känna sig trygg med. Denne ska vara personlig, öppen, ärlig och visa att hon/han bryr 

sig. Tonåringarna ville bli sedda, tagna på allvar och bli omhändertagna. Det var 

också viktigt att skolsköterskan var kunnig, erfaren och kunde ge bra råd. 

Tillgänglighet och kontinuitet var viktigt, men svårt att uppnå eftersom 

skolsköterskan även var på andra skolor. Elevernas egna förslag på förbättringar var 

att få träffa skolsköterskan oftare för att få en bättre relation med denne. De tyckte att 

skolsköterskan skulle vistas i klassrummen, ute i cafeterian eller i korridoren för 

spontana möten (Johansson och Ehnfors, 2006). Det är viktigt att känna sig 

harmonisk och inte behöva känna oro i skolan och på andra ställen. Känslan av 

harmoni inger styrka att göra det de känner för (Johanson, Brunnberg och Eriksson, 

2007). Skolan kan vara en plats där man mår bra och ett steg mot en önskad framtid 

(Larssons, Ekebergs och Sundlers, 2012). 
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5. Diskussion 

Syftet med den här studien var att belysa orsaker till stress bland barn och 

tonåringar, hur stress kommer till uttryck och hur stress kan lindras. Nio 

vetenskapliga artiklar har sammanställts och analyserats.  

Vår litteraturstudie visar att stress är ett påtagligt problem bland barn och 

tonåringar. Stress uppkommer i olika områden; på individnivå, i relationer till andra 

och av den omgivande miljön. Stressen kan uppstå i de olika områdena var för sig, 

men oftast är gränsen mellan dem flytande.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Att upptäcka stressymtom 

Stress hos barn och tonåringar uttrycks på olika sätt. Huvudvärk och magont var de 

vanligaste psykosomatiska besvären. Ledsamhet, trötthet, aggression och depression 

var de vanligaste psykiska besvären. Beroende på om ansvarstagandet var frivilligt 

eller tvingande i interaktionen med ett bemötande karakteriserat av närhet eller 

distans, utlöstes stress som följande känsloreaktioner: Ambivalens, frustration, 

förtvivlan och missmod. För att kunna uppmärksamma och hjälpa dessa barn och 

tonåringar är det viktigt att känna igen dessa symtom som kan vara tecken på stress. 

McDougall (2011), betonar vikten av att tidigt identifiera och åtgärda hälsoproblem 

samt att arbeta med hälsofrämjande åtgärder. De preventiva åtgärderna bör riktas 

både mot utsatta barn och familjer och miljön i skolan. Eftersom skolsköterskan har 

en relation med eleverna i skolan och samtidig har kontakter med olika sociala 

instanser, så har skolsköterskan god möjlighet att stödja barn och ungdomar i 

svårigheter.  

Det kan vara svårt att veta om ett barn eller tonåring känner sig stressad om de inte 

uttrycker det själva. Ibland vet kanske inte tonåringen själv vad som gör att denne 

mår dåligt och ibland är det de symtomen och beteendet som visar att något är fel. 

Pryjmachuk et al. (2011) belyser hur skolsjuksköterskor ser på ungdomars mentala 

hälsoproblem. Övervägande bekymrade de sig över självskadebeteende, depression, 

missbruk och ätstörningar. De tyckte att mental ohälsa var svårt att förklara men de 

upplevde att stressen i skolan och hemmiljön var en del av orsaken i uppkomsten av 

mental ohälsa. Separerade föräldrar, problem i kompisrelationer och med sexuell 

identitet var källor till stress som dessutom förvärrades av kraven på ungdomarna att 
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prestera. Sjuksköterskorna uttryckte att gränsen mellan problem med uppförandet 

och mentala hälsoproblem ofta var oskarp. Samtidigt kunde de upptäcka mental 

ohälsa genom fysiska symtom som värk, smärta och trötthet eller signaler i 

uppträdandet, såsom aggression.  

5.1.2 Många och höga krav orsakade stress 

Av vår studie framgår det att tonåringarna upplevde att de hade alltför stora krav på 

sig och att de inte alltid klarade av att uppfylla dem. Även om barn och tonåringar gör 

allt vad de kan för att uppfylla kraven, så kan de ändå känna att deras framtid är 

oviss. Att lyckas i skolan är idag ingen garanti för att de kommer att få den framtid de 

önskar sig. Flickorna kunde uppleva att de inte bara hade krav på sig i skolan, utan 

även på fritiden, i hemmiljön, där de förväntades ta ansvar hemma och även på 

fritiden, till exempel i relationer. Att vara accepterad av sina jämnåriga skolkamrater 

och känna en grupptillhörighet var viktigt för självkänslan, självbilden och den egna 

identiteten. Kände man sig åsidosatt, utfryst eller rent utav mobbad så var det 

givetvis en känsla till stress. Då det enligt Haraldsson (2009) finns ett positivt 

samband mellan känslor, tankar, handlingar och den omgivande miljön i situationer 

som upplevs stressiga är det angeläget att hitta verktyg som påverkar detta samband. 

5.1.3 Skolmiljön som källa till trygghet eller stress 

Faktorer som ökar barn och tonåringars välbefinnande är kopplat till trygga miljöer i 

hem, skola och omgivning. Skolan är en plats som barn och tonåringar vistas på i 

många timmar varje dag och det är därför viktigt att det finns möjlighet att arbeta i 

lugn och ro. Skolan har ett stort ansvar när det gäller att reducera stress hos 

tonåringarna genom att bedriva ett kontinuerligt arbete för att förbättra arbetsmiljön 

i skolan. Av studien framgår det att många barn och tonåringar upplevde att 

arbetsmiljön i skolan var dålig, med hög ljudnivå och lärare som var oförmögna att 

åtgärda problemen. Deras egna förslag till åtgärder för att lindra stress var fler 

platser att studera på, mindre klassrum, bättre ventilation, samt större inflytande 

över sin arbetsmiljö i skolan, genom att vara delaktiga i schemaläggningar och 

schemats innehåll. En annan negativ faktor var att tillgången till skolhälsovården 

upplevdes som begränsad. Vi anser att dagens konkurrensutsatta skola, så är 

skolhälsovården ofta något som kan komma i kläm när skolor drivs med 

vinstintresse, eftersom det finns en risk att skolan inte satsar mer än man absolut 

måste på skolhälsovård. Kanske finns det ett samband mellan ökningen av 

stressrelaterade sjukdomstillstånd bland eleverna och reformerna som har 
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genomdrivits i den svenska skolan under de senaste åren? Det är en fråga som vi 

tycker borde intressera forskare inom området. 

5.1.4 Fysiska och mentala aktiviteters inverkan på stress 

Det är viktigt att finna de positiva aspekterna, det som lindrar deras stress och lyfta 

fram och fokusera på dessa för att kunna förebygga problemet med stress. Av studien 

framgår det att barnen och tonåringarna själva upplevde att motion, massage och 

avslappnande övningar lindrade deras stress. Forskning visar på (Jackson, 2013) att 

regelbundet avslappningsövningar och mental träning exempelvis yoga eller Tai Chi, 

lindrar stress Qigong, en meditativ träningsform har positiva effekter på psykiska 

symtom, sömn, huvudvärk, kroppssmärta och hjärt- och kärlsjukdomar. I Terjestam, 

Jouper och Johanssons studie (2009) gjord bland 156 svenska skolbarn visade de 

barn som regelbundet övade qigong, en tendens till bättre självförtroende i slutet av 

testperioden. Pojkarnas stressnivå sjönk signifikant efter övningarna, men flickornas 

stressnivå var högre än pojkarnas både före och efter. En intressant studie, men 

studiens omfattning och tidsperiod var för begränsad för att fastställa ett säkert 

resultat. Det kan vara svårt att mäta stress eftersom det är en subjektiv upplevelse 

och det är individuellt hur lång tid det tar att reducera stress.  

Tonåringarna önskade mer idrotts- och stressreducerande lektioner, bland annat 

yoga, avslappning och massage. Äldre tonåringar upplever mer stress än yngre 

(Socialstyrelsen 2009, s 57). Kan det vara så att yngre barn rör sig mer, framförallt 

under raster i skolan då de oftast måste vistas utomhus oavsett väderlek, medan 

tonåringar i högstadiet och gymnasiet ofta sitter inomhus på rasterna? Forskning 

visar att regelbunden motion lindrar stress (Jonsdottir och Ursin, 2008, 573). Barn och 

tonåringar bör därför stimuleras och uppmuntras att röra sig mer både under skol- 

och fritid.  

5.1.5 Att få tillgång till sina egna resurser 

För att barn och tonåringar ska kunna bemöta och hantera stress så är det viktigt att 

få kunskap om sina egna inneboende resurser. Vad tonåringarna själva upplevde som 

gav välbefinnande och upplevdes ha en lindrande effekt vid stress var bland annat: 

tillitsfulla och trygga relationer med vänner, tillgängliga och förstående föräldrar, mål 

att sträva emot, god självkänsla, husdjur och stimulerande kravlösa fritidsaktiviteter.  

Hälsofrämjande arbete enligt Ottawa-deklarationen handlar just om att ge individen 

möjlighet att själva ta kontroll över hälsan och förbättra den (Borup, 2012 s 137). Vid 



 

  15 

utformningen av hälsofrämjande program för ban och tonåringar, med fokus på att 

reducera stress, bör därför barns och tonåringars egna resurser tas i beaktande. 

Enligt (Haraldsson, 2010) är det avgörande om samhället förmår stödja och skapa 

resurser för hälsofrämjande aktiviteter, såsom t.ex. kultur och fritidsaktiviteter, även 

i ekonomiska kristider. 

5.2 Metoddisskusion 

Vårt syfte med denna litteraturstudie var att belysa orsaker till stress hos barn och 

tonåringar, hur stress uttrycks och vad som lindrar stress. För detta ändamål passar 

kvalitativa studier. Den kvalitativa ansatsen fokuserar på att tolka verkligheten, skapa 

mening och få en förståelse av individens subjektiva upplevelse (Forsberg och 

Wengström 2013, s 54). Vi ville också få fram hur stressen uttrycks hos barn och 

tonåringar och under litteratursökningen fann vi ett flertal kvantitativa artiklar som 

berörde detta. Den kvantitativa ansatsen fokuserar på att klassificera, se samband, 

förutsäga och förklara (Forsberg och Wengström 2013, s 53) . Därför valde vi att ha 

med både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få ett bredare perspektiv som 

motsvarade vårt syfte. Enligt Forsberg och Wengberg (2013, s 57), så är fördelen med 

att kombinera kvalitativ och kvantitativ ansats att fenomenet belyses ur olika 

synvinklar.  

Flertalet av artiklarna som vi valde att ha med i vår studie, belyser stress hos barn och 

tonåringar i Sverige. Vilket vi anser är mer relevant eftersom upplevelsen av vad som 

orsakar och lindrar stress är fenomen som måste ses ur sin kontext, dvs i det 

samhälle som vi bor och lever i. Flera av artiklarna, behandlar enbart tonårsflickors 

upplevelser av stress, vilket kan vara en svaghet, då intentionen var att belysa både 

pojkar och flickors upplevelse av stress. Enligt folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 

2009, s 57) mår tonårsflickor sämre än pojkar, vilket kan förklara varför fler studier 

är fokuserade på just flickor.  

I vår analys finns risker för feltolkningar, då vissa engelska ord upplevdes svåra att ge 

en likvärdig svensk betydelse. Vi bedömde kvalitén på samtliga artiklar som goda. 

5.3 Forskningsetisk reflektion 

De artiklarna vi valde för analys är alla etiskt granskade av en av 

forskningsnämnd(Forsberg & Wengström, 2013) . Precis som i all annan forskning så 

innefattar forskning med barn en rad etiska frågeställningar. All datainsamling, 

analys, hur resultatet presenteras och kommunikation ska ske med respekt för 
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deltagarna. Om forskningen kan utföras på annat sätt än på barn får den inte utföras 

på barn. Det är särskilt viktigt att ta ställning till om barnens deltagande i 

forskningen är meningsfullt och frågor som rör informerat samtycke. Om barnet har 

möjliget att förstå själv bör både denne och barnets vårdnadshavare (ofta föräldrar) 

tillfrågas om deltagande i forskningen. Om barnet inte kan ta sådana beslut så krävs 

informerat samtycke av minst en förälder. Barn och föräldrar ska få både muntlig och 

skriftlig information innan informerat samtycke och de får dra sig ur deltagandet när 

de vill (Hallström 2009, s 37). 

5.4 Betydelse för omvårdnaden 

Vår litteraturstudie kan bidra till en ökad förståelse om vad som orsakar stress i 

vardagen och vilka resurser barn och tonåringar själva har för att motverka och 

lindra stress. Kunskapen kan hjälpa omvårdnadspersonal, skolsköterska, personal på 

ungdomsmottagningar som i sitt arbete möter unga och tonåringar. Genom en ökad 

förståelse hur stress uttrycks hos barn och tonåringar, kan omvårdnadspersonal 

lättare se sambanden mellan stress och psykosomatiska och psykiska symtom, 

aggression och andra emotionella reaktioner. Barn och tonåringars stress sedd i sin 

kontext; i naturliga livsmiljöer; skola, hem och fritid, är det viktigt att de personer 

som barn och tonåringar möter i sin vardag får tillgång till kunskapen för att de skall 

kunna utgöra ett hälsofrämjande stöd på deras egna villkor.  

 

5.5 Fortsatt forskning 

Vi upplevde att den forskning som bedrivs i Sverige angående stress hos barn och 

tonåringar fokuserar på flickors upplevelser. Det vore intressant att se studier som 

belyser hur pojkar upplever och hanterar stress i sin vardag. Vi föreslår även mer 

forskning med fokus på hur motion, avslappning och meditativ träning kan påverka 

välmåendet och reducera stress hos barn och tonåringar.  

 

 

6. Slutsats 

Stress uppkommer i olika områden; på individnivå, i relationer till andra och av den 

omgivande miljön. Det är viktigt att känna igen symtomen på stress hos barn och 

tonåringar i vardagen, att identifiera orsaker och att hjälpa dem så att de kan hitta 

egna verktyg för att kunna hantera sin stress. 
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Bilaga 1. Översikt av artikelsökning. 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 

Cinahl Sweden, stress, 
adolescent, 
experience 

11 4 3 

Cinahl psychological 
health, 
treatment, 
school nursing 

52 3 2 

Cinahl stress, 
treatment, 
pediatric 
nursing 

91 3 1 

Cinahl adolescent 
stress pain, 
sweden, 
mental health 

13 1 1 

Cinahl Adolecent, 
nurses, stress, 
coping 

33 2 1 

Cinahl Adolecsent, 
nurses, 
Sweden, 
mental health 

5 1 1 



 

Bilaga 2. Artikelöversikt 

  

Författare. (år). 
Land  

Syfte Metod Antal  
deltagare/etisk 

reflektion 

Resultat Kvalité 

Larsson, Sundler 
och Ekebergh, 
(2012). Sverige 

Beskriva hur 
Svenska 
tonårsflickor 
upplever sin hälsa. 

En kvalitativ studie utifrån 
ett LRL - reflekterande 
perspektiv. .Intervjuer  
genomfördes i enskilt rum. 
Intervjuer med 
ljudinspelning och 
transkription. Datamaterialet 
analyserades utifrån en 
fenomenologisk process. 

15 flickor 13-19 
år. 

 
Ja 

Tonårsflickors vardagsliv är komplext och kännetecknas av 
snabba förändringar i känslolivet. Hälsa upplevs i ett  
meningsfullt sammanhang, i relation till andra och när de har 
förmåga att hantera sin livssituation.  

God kvalité 

Haraldsson, 
Lindgren, 
Matsson, Fridlund 
och Marklund, 
(2010). Sverige 

Att skapa en 
teoretisk modell 
som förklarar de 
underliggande 
sociala processer 
som triggar igång 
stress i 
tonårsflickors 
vardag. 

Kvalitativ studie baserad på 
Grounded theory, 

Djupintervjuer gjordes 
enskilt. Materialet kodades 

och resulterade i olika 
kategorier. 

14 flickor i 17-års 
åldern 

 
Ja 

Stress hos tonårsflickor triggades igång av interaktionen 
mellan ansvar och på det sätt som flickorna bemöttes.De 
känslor som uppstod var ambivalens, frustration, förtvivlan 
och missmod. 

God kvalité 

Wiklund, 
Malmgren-Olsson, 
Öhman, 
Bergström, 
Fjellman-
Wiklund, (2012). 
Sverige. 

Undersöka 
upplevd stress, 
mental och 
subjektiva 
hälsoproblem 
bland äldre 
tonåringar i norra 
Sverige 

En tvärsnittstudie.  1033 
elever på olika gymnasium 
svarade på en enkät med 
frågor om upplevd stress, 
subjektiva hälsoproblem, 
självuppskattad hälsa, oro 
och depression.   1027 
elevers svar analyserades. 
Deskreptiv statistik. 

1027 
pojkar/flickor. 
Ålder 16-18 år.  
 
 
 
Ja 

Ett stort antal flickor och pojkar uppgav att de upplevde 
stress och hälsoproblem. Två till tre gånger fler flickor än 
pojkar upplevde huvudvärk, trötthet, sömnsvårigheter, 
muskelsmärta, nedstämdhet och oro. 

God kvalité 



 

Bilaga 2. Artikelöversikt 

  

Johansson och 
Ehnfors (2006). 
Sverige. 

Beskriva 
förutsättningarna 
för dialog med 
skolsköterska 
angående mental 
hälsa sett från 
ungdomars 
perspektiv. 

Kvalitativ, deskreptiv studie 
med fokusgrupper med 4-7 
deltagare i varje grupp. 

26 pojkar och 
flickor. Ålder 15 
år. 
 
 
Ja 

Tonåringarna tyckte att det viktigaste i dialogen med 
skolsköterskan var innehållet i och platsen för samtalet. 
Tillit, respekt, uppmärksamhet, ärlighet, tillgänglighet och 
kontinuitet i skolan var viktiga faktorer i relationen mellan 
tonåringarna och skolsköterskan. 

God kvalité 

Lindberg och 
Swanberg (2006). 
Sverige. 

Undersöka om 
relationer, mental 
stress, somatiska 
symtom och hälsa 
kan vara en 
skyddande eller en 
riskfaktor för det 
subjektiva 
välmåendet. 

Kvantitativ studie där 
deltagarna fick svara på  90 
frågor angående relationer, 
somatiska symtom, mental 
stress och hälsa. 

807 
pojkar/flickor. 
Ålder 12 år. 
 
 
Ja 

Relationen med lärare/skolan och vänner, matvanor, 
oro/depression och somatiska symtom var associerat med  
barnens mående. Kön var den bakgrundsfaktor som skilde 
sig från de andra. Flickorna visade i högre grad symtom som 
oro/depressivitet och pojkarna visade ett mer aggressivt 
beteende.  

God kvalité 

Hjern, Alfven, 
östberg, (2007), 
Sverige 

Undersöka 
potentiella 
stressfaktorer i 
skolmiljön som 
associeras till 
psykosomatiska 
symtom. 

En kvantitativ nationell 
tvärsnittstudie. 3348 barn 
och tonåringar erbjöds att 
delta. 2588 svar  
analyserades slutligen. 
Frågor var inspelade och 
deltagarna  svarade på ett 
formulär med förbestämda 
svarsalternativ. 

2588 
pojkar/flickor. 
Ålder 10-18 år. 
 
Ja 

Det finns ett starkt samband mellan stressfaktorer i skolan 
och psykosomatisk smärta och psykiska problem bland 
skolbarn. 

God kvalité 



 

Bilaga 2. Artikelöversikt 

  

 

 

Haraldsson, 
Lindgren, 
Hildingh, 
Marklund, (2010) 
Sverige 

Att belysa 
tonårsflickors 
upplevelser och 
reflektioner över 
vad som gör deras 
vardag mindre 
stressig. 

Explorativ design, kvalitativ 
innehålls-analys med 
induktivt inslag. Flickor i 
andra året på gymnasiet 
erbjöds delta i ett 
informationsmöte om 
studien, de som ville, fick 
svara på tre frågor angående 
stress. 90 flickor svarade 
och 15 av dessa valdes ut att 
delta i djupintervjuer. 
 

15 flickor. Ålder 
17 år. 
 
Ja. 

Tre huvudkategorier framkom; ”Enjoyment and recovery”, 
”trust”, och ”insight and ifluence”, dessa kategorier beskrivs 
som källa till styrka. Det är viktigt att flickorna är omgivna 
av människor som är medvetna om dessa källor, för att de 
ska kunna stå emot och förebygga stress. 

God kvalité 

La Rue, Herrman, 
(2008), USA 

Att belysa 
tonåringens 
upplevelse av vad 
som stressar dem  

Kvalitativ deskriptiv studie 
17 fokusgrupper med 
vardera 3-15 deltagare 
intervjuades.   

120 pojkar/ 
flickor. Ålder 12-
19 år. 
 
 
Ja 

Faktorer som främst stressar ungdomar är; att klara av 
skolan, brist på pengar, problem i relationer till förädrar och 
vänner.  

Delvis god 
kvalité. 

Johansson, 
Brunnberg och 
Eriksson, (2007), 
Sverige 

Belyser vad 
tonåringar tycker 
är viktiga faktorer 
angående deras 
mentala hälsa 

En deskreptiv 
fenomenologisk studie. 
Deltagarna blev intervjuade 
både individuellt och i 
fokusgrupper. Intervjuerna 
spelades in. 

48 flickor och 
pojkar, 13-16 år. 
 
 
 
 
Ja. 

Familjen och vänner var viktigast för att må bra. 
Tonåringarna tyckte att det inte var någon större skillnad 
mellan flickor och pojkars mentala hälsa, men 
åldersskillnaden spelade större roll. 

God kvalité 
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