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Abstrakt

Högstadietiden är en period då ungdomar ställs inför ökade krav och 
förväntningar, både från sig själv och omgivningen. Ofta blir stress en 
del av vardagen. Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar i 
årskurs nio upplever stress. Studien genomfördes genom 
fokusgruppsdiskussioner och innehållet bearbetades med kvalitativ 
tematisk innehållsanalys. Nio flickor och fyra pojkar deltog i studien. 
Resultatet tolkades som ett tema; Vilja mycket men känna sig
otillräcklig, samt fyra subteman; Ständig tidsbrist men vill inte avstå 
från något, Krav från skolan och sig själv, Må dåligt och inte vara 
förstådd, Försöka hitta vägar att hantera situationen. För att kunna 
bemöta stressade högstadieungdomar med respekt och förståelse är det 
viktigt att sjuksköterskor som arbetar med ungdomar, får bättre 
kunskap om hur dessa upplever stress. Detta kan bidra till att 
förebygga både fysisk och psykisk ohälsa hos ungdomar.

Nyckelord: stress, ungdomar, högstadiet, upplevelse, fokusgrupp, 
tematisk innehållsanalys
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Abstract

High school is a time when young people face increased demands and 
expectations from both themselves and from their surroundings. Stress 
often becomes a part of their everyday life. The purpose of this study 
was to examine how young people in the 9th grade experience stress. 
The study was analysed with a method for qualitative thematic content 
analysis. Nine girls and four boys participated in the study. The result 
was interpreted as one main theme: Wants do a lot but is feeling 
inadequate, and four subthemes: Constant lack of time but is not 
willing to give up anything, Expectations from the school and from 
oneself, Bad feelings and not being understood and Trying to find 
ways to deal with the situation. In order to respond to stressful high 
school adolescents with respect and understanding, it is important that 
nurses who work with adolescents have a good knowledge on how 
they experience stress. This may help to prevent both physical and 
mental health problems among adolescents.

Keywords:  stress, adolescent, high school, experience, focus group, 
thematic content analysis
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Högstadietiden innebär en period då ungdomar genomgår en snabb och krävande fysisk och 

känslomässig förvandling, samtidigt som de ställs inför ökade krav och förväntningar både 

från skola och familj (Chandra & Batada, 2006). Vardagliga stressfaktorer i ungdomars liv 

anses ofta som mindre betydelsefulla, men bidrar till psykisk ohälsa i större utsträckning än 

stora livskriser. Tonårsstress är inte sällan undervärderad av vuxna. Det finns lite förståelse 

för problematiken eftersom många vuxna anser att så länge ungdomarna befinner sig bortom

det vuxna livet är de befriade från stress (LaRue & Herrman, 2008).

Stress har alltid varit en del av livet och funnits så länge människan existerat (Ellneby, 2000). 

Begreppet kan dock skapa förvirring eftersom det kan tolkas på många olika sätt. Den 

ursprungliga betydelsen från 1930-talet syftar på kroppens fysiologiska reaktioner när den 

utsätts för fara eller utmaning (Strandell, 2005). I den moderna vardagliga diskussionen har 

begreppet stress fått en vidare innebörd. Att känna sig ansträngd, att inte hinna, att vara 

frustrerad, orolig och att ha svårt att somna beskrivs som stress, alternativt som tecken på 

stress. Kroppsliga symptom, exempelvis huvudvärk eller magvärk, uppfattas som 

konsekvenser av stress och ingår i den vardagliga beskrivningen av begreppet 

(SOU, 2006:77). 

I Socialstyrelsens publikation (Socialstyrelsen, 2003) om stressrelaterad psykisk ohälsa 

definieras begreppen positiv och negativ stress. Positiv stress kan betraktas som en viktig 

aspekt för individens överlevnad. Den innebär drivkraften, utmaningen, det som för oss 

framåt och får oss att utvecklas. Idag upplever dock fler och fler så kallad negativ stress då det 

uppstår en obalans mellan belastningar som en individ utsätts för och de resurser den har för 

att hantera dessa. Rädsla att inte hinna, orka eller klara av det som förväntas av en individ är 

några kännetecken på negativ stress. Särskilt utsatta är personer som har små möjligheter att 

påverka sin situation. Dagens samhälle befinner sig i ständig förändring och det ställs större 

och större prestationskrav inte minst på ungdomar. När de gång på gång utsätts för situationer 

där de upplever sig maktlösa och inte förmögna att påverka och kontrollera händelserna i sin 

vardag eller sin skolarbetsdag blottläggs deras tillkortakommanden, vilket skapar starka 

stressreaktioner samt leder till negativa hälsoeffekter (Strandell, 2005; Ainslie & Shafer, 

1996). Fysiologiskt är människan utrustad med mekanismer som hjälper henne att hantera 

kortvarig stress, det vill säga förbereda organismen för flykt och kamp vid eventuell fara eller 

hot. Dessa mekanismer är inte anpassade för långvarig psykisk stress. Resultatet blir att 

många unga människor idag går omkring med förhöjda stresshormonnivåer (Ellneby, 2000). 
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Ett centralt hormon som är bidragande till den negativa stressen är kortisol. Van Eck,

Berkhog, Nicolson och Sulon (1996) konstaterar i sin studie att det finns ett starkt samband 

mellan förhöjd halt kortisol i blodet och individens upplevelse av dåligt självförtroende, oro 

och depression. Förhöjda kortisolnivåer har även negativ effekt på minne och 

inlärningsförmåga (Lindahl, Theorell & Lindblad, 2005). För att kunna undvika att den 

negativa stressen får dominera är det därför viktigt att det råder en balans mellan krav och 

förmågor. Detta är dock svårt idag eftersom samhället har blivit hårdare, skolan tuffare och 

samhällets sociala sammansättning mer komplex än tidigare (Woxberg, 2005). Enligt SOU 

(2006:77), anser många ungdomar att skolan med dess ämnes- och betygssystem samt vuxnas 

förväntningar att ungdomar själva måste ansvara för sin skolgång är de främsta

stressframkallande faktorerna. 

Sambandet mellan stress och psykisk ohälsa är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle. Enligt 

folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2005) är psykisk ohälsa hos befolkningen i Sverige näst 

störst efter hjärt- och kärlsjukdomar och förväntas att vara folkhälsoproblem nummer ett inom 

några år. Speciellt oroande är ökningen av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar 

(Kostenius & Öhrling, 2008). Sedan mitten av 1980-talet har symptomen på stress hos 

svenska barn nästan fördubblats. Allt fler ungdomar söker psykiatrisk hjälp för ångest och 

depression (SOU, 2006:77). Enligt WHO: s rapport om barn- och ungdomars hälsa i Europa 

(2006), mår de flesta av svenska skolbarn bra fysiskt, har goda relationer till sina föräldrar 

och vänner, är inte särskilt ofta utsatta för mobbning eller våld och använder tobak och droger 

i mindre utsträckning än barn i andra europeiska länder. Bilden ser dock inte lika hoppfull ut 

hos speciellt äldre barn när det gäller den psykiska hälsan.  Medan mellanstadieelever 

uppvisar hög grad av psykiskt välbefinnande och trivsel i skolan mår högstadieungdomar 

markant sämre. Dessa lider oftare av huvudvärk, magont, dålig sömn, trötthet och 

nedstämdhet. 

Problemformulering

Litteraturgenomgången visar att stress är ett vanligt problem bland högstadieungdomar samt 

att kronisk och obehandlad stress kan ha djup inverkan på ungdomarnas fysiska och mentala 

välbefinnande och leda till kronisk sjukdom. Det är därför av stor vikt att vi, som 

skolsköterskor eller distriktssköterskor, får en bättre förståelse och kunskap om hur

högstadieungdomar upplever stress för att kunna bemöta dem med respekt, samt erbjuda dem

hjälp och därmed bidra till att förebygga både fysisk och psykisk kronisk ohälsa.
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Syfte

Syftet med denna studie är att beskriva hur högstadieungdomar i årskurs nio upplever stress i 

sina liv.

Metod

Studien genomfördes genom fokusgruppsdiskussioner. Fokusgruppsmetodiken har sin 

vetenskapsfilosofiska referensram inom den kvalitativa forskningstraditionen och lämpar sig 

bland annat för att utforska människors erfarenheter, uppfattningar, önskemål eller svårigheter

(Tillgren & Wallin, 1999).

Deltagare och procedur

Efter att den etiska gruppen vid Luleå tekniska universitet gett sitt godkännande till att få 

genomföra studien skickades det en förfråga till skolans rektor om att genomföra den (Bilaga 

1). Därefter kontaktades skolsköterskan på skolan, som presenterade oss för klassföreståndare

i årskurs nio. Efter rektorns godkännande och med assistans från klassföreståndarna upplystes 

ungdomar i årskurs nio om studien, dess tillvägagångssätt och syfte. Dessutom informerades 

de om att deltagandet skulle bli helt frivilligt och att anonymiteten skulle garanteras. De 

ungdomar som blev intresserade av att delta i studien kunde direkt anmäla sig på en 

deltagarlista. Efter att namnen på alla ungdomar som ville vara med erhållits, skickades brev 

till deras föräldrar med förfrågan om godkännande till att delta (Bilaga 2). 

Sammanlagt 24 ungdomar i årskurs nio, 18 flickor och 6 pojkar, anmälde sitt deltagande. 

Enligt fokusgruppmetodiken är tre till fyra grupper med fyra till sex deltagare en optimal 

gruppstorlek för att studiens frågeställning skall kunna besvaras (Wibeck, 2000). En viss 

överrekrytering av antal deltagare gjordes för att försäkra om att tillräckligt många deltagare 

skulle kommer till diskussionen (jmf. Wibeck, 2000). Totalt 14 föräldrar svarade på förfrågan 

om godkännande. Eftersom intervjuerna genomfördes under skoltid överläts det till respektive 

klassföreståndare, som var insatta i ungdomarnas lektionsschema, att göra gruppindelningen. 

Ett önskemål om att ha både flickor och pojkar i alla grupper framfördes. Denna önskan var 

dock svår att uppfylla eftersom en sådan gruppindelning skulle ytterligare påverka 

ungdomarnas schema. Med hjälp av klassföreståndarna och med hänsyn till ungdomarnas 

skolschema bildades 3 fokusgrupper, två grupper bestod av 5 deltagare och en av 4 deltagare. 

Den första gruppen utgjordes endast av flickor. I den andra gruppen deltog 2 pojkar och 3 

flickor. Den tredje gruppen bestod av 2 pojkar och 1 flicka. Den fjärde deltagaren i denna 
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grupp, en flicka, kom inte till intervjun. Orsaken till detta framkom inte, eftersom deltagandet 

var frivilligt. 

Fokusgruppsdiskussionerna genomfördes på skoltid, så att ungdomarna fick vara i den miljö 

som kändes bekant för dem. En obekant miljö kan upplevas främmande, vilket kan medföra 

att en diskussion, som skulle ha varit spontan och livfull på en annan plats, i stället hämmas 

(Wibeck, 2000). Deltagarna fick sitta mitt emot varandra omkring ett runt bord och 

moderatorn fick sitta en bit ifrån dessa (jmf. Wibeck, 2000). 

Datainsamling

Fokusgruppsdiskussionerna leddes av forskarna, av vilka den ena fungerade som moderator 

och den andra som observatör. Moderatorns roll var att ställa frågor, samt stödja diskussionen 

i gruppen så att alla deltagares synpunkter skulle komma fram och utvecklas. Observatören

var närvarande vid diskussionerna för att kunna hjälpa moderatorn, observera samspelet 

mellan deltagarna och göra anteckningar om stämningen i gruppen samt om viktiga teman 

som kom upp i diskussionen (jmf. Tillgren & Wallin, 1999). 

Deltagarna fick, under en begränsad tid, fritt diskutera om ett på förhand bestämt ämne, i detta 

fall stress, och moderatorn observerade deltagarnas interaktioner och dynamik. Den 

rekommenderade tiden för genomförande av fokusgruppsdiskussioner är mellan en till två 

timmar (Tillgren & Wallin, 1999). Med anledning av att studiens deltagare var skolungdomar 

planerades och genomfördes diskussionerna under ca 45-60 minuter. En utarbetad 

intervjuguide med frågor som berör ämnet användes (Bilaga 3). Frågeguiden blev uppdelad i 

några centrala teman som anknyter till syftet för studien. Diskussionerna spelades in och 

skrevs därefter ut ordagrant för analys.

Dataanalys

I dataanalysen utgick vi ifrån en kvalitativ metod för tematisk innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004) eftersom det handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av stress. 

Med denna innehållsanalysmetod fokuserar forskaren på människors subjektiva upplevelser 

från ett inifrånperspektiv, det vill säga människorna får själva berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser. Analysen inleddes med genomläsning av de transkriberade intervjuerna flera 

gånger för att få en bättre helhetsbild och djupare förståelse för innehållet. De textenheter som 

motsvarade studiens syfte markerades och kondenserades. Kondensering innebär att en del av 
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texten reduceras, men kärnan i textenheten bevaras. Textenheterna sorterades utifrån liknande 

innehåll och kategoriserades i flera steg, tills kategorierna blev rena och uteslöt varandra.

Tillförlitligheten stärktes genom att hela tiden återvända till texten i de bandinspelade 

gruppintervjuerna. Slutligen sammanfördes kategorierna till ett tema, som är det slutliga 

resultatet av analysen.

Etiska överväganden

Rekrytering av intervjupersoner genomfördes enligt forskningsetiska principer om informerat 

samtycke, autonomi och anonymitet. Kontakt med skolans rektor togs innan rekryteringen av 

ungdomarna påbörjades för att delge information om studien och begära skriftlig tillåtelse för 

genomförandet (Bilaga 1). I samband med det första mötet med ungdomarna informerades 

dessa om att allt deltagande i studien var frivilligt. De upplystes även om sin rätt att avbryta 

sitt deltagande utan att behöva ange orsak och om sin rätt att inte svara på frågor som ställs 

vid diskussionen. Vidare upplystes de om att varje enskild deltagares svar skulle vara 

avidentifierade i studiens resultat. Eftersom studien riktade sig mot personer under 18 år 

skickades informationsbrev till deltagares föräldrar. Föräldrarna erbjöds att godkänna eller 

inte godkänna sitt barns deltagande (Bilaga 2). 

Fokusgruppsdiskussioner som datainsamlingsmetod ger möjlighet att ta reda på fler individers 

åsikter och upplevelser vid samma tillfälle (Polit & Beck, 2008). Metoden innebär emellertid 

risken att det som tas upp under diskussionen sprids vidare av gruppdeltagare (Tillgren & 

Wallin, 1999). Därför ombads deltagarna att inte föra vidare det som framkommit under 

fokusgruppsträffarna. Det kan även finnas en risk att de frågor som ställdes kunde uppfattas 

som känsliga eller personliga. Därför underströks deltagarnas rätt att inte svara på 

diskussionsfrågorna om de inte ville. Nyttan med studien anses  dock överväga de eventuella 

riskerna, eftersom studiens resultat ger större förståelse för ungdomarnas situation. En annan 

fördel med studien var att ungdomarna genom sin medverkan kunde få möjlighet att diskutera 

och klargöra sina åsikter om stress vilket kan har gjort dem mer medvetna om sina egna och 

varandras känslor och reaktioner.
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Resultat

Resultatet formades som ett tema, Vilja mycket men känna sig otillräcklig, och fyra 

kategorier av innehåll som beskrivs nedan med tillhörande brödtext och citat.

Tabell 1. Översikt över tema (n=1) och kategorier (n=4)

Kategorier           Tema

Ständig tidsbrist men vill inte avstå från 
något

Krav från skolan och sig själv

Må dåligt och inte vara förstådd 

Försöka hitta vägar att hantera 
situationen

Vilja mycket men känna sig otillräcklig

Ständig tidsbrist men vill inte avstå från något

De intervjuade ungdomarna enades om att de hade för mycket att göra och för lite tid, vilket 

ledde till att de inte längre visste vad och hur de skulle göra för att klara av sin tillvaro. Detta

försvårade även deras försök att kunna planera sin dag på ett bra sätt. En av ungdomarna

upplevde det jobbigt att behöva stressa varje dag och uttryckte att stress hörde till hennes 

vardag. En annan upplevde stress när han var tvungen att passa tider och skynda sig med det 

han lovat göra. Att skoljobbet upptog det mesta av tiden var alla överens om. De blev 

stressade över att de på grund av detta inte hade så mycket tid över till fritidsaktiviteter, som 

till exempel träning, musik och ridning, inte heller till att umgås med personer som betydde 

mycket för dem. De ansåg alla att fritidsaktiviteter behövdes fast det var stressigt, men ville 

inte träna och plugga hela tiden, utan även umgås med andra och göra vad de ville. En av 

ungdomarna upplevde att hon slets mellan allt, då hon inte hann umgås med sina föräldrar, 

kompisar eller pojkvän för att skoljobbet och andra fritidsaktiviteter var så tidskrävande. 

Jag vet inte hur man ska göra för att hinna med allt för att skolan tar jätte mycket, 
man går liksom på skolan på dan och sen ska man hem och plugga och så hinner 
man inte vara med dem man vill vara med och liksom sånt där.
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Ungdomarna berättade också att de upplevde det svårt att inte kunna ta det lugnt eftersom de 

ville hinna med både skola, fritidsaktiviteter och kompisar. En av ungdomarna upplevde det 

jobbigt att inte kunna vila ut ens under skolloven. Även då gick tankarna till vad och hur hon 

skulle göra för att hinna med allt. De flesta ungdomarna i studien upplevde det också jobbigt 

att behöva sitta hemma och plugga till och med på helgerna, när andra människor får vara 

lediga och göra vad de vill. En av de intervjuade påstod att det var lugnare att jobba än att 

plugga eftersom hon då inte behövde tänka på att göra läxor, utan bara kunna ta det lugnt och 

koppla av med andra saker när hon kom hem.

Det är det som är så konstigt, om man pratar med föräldrar eller nån vuxen så 
säger de att de vill aldrig ta med sig jobbet hem och det är det vi måste göra tre 
gånger i veckan och vi måste ha jobbet över helgerna. Vi hinner som aldrig vara 
lediga. Det är jätteirriterande

Ungdomarna upplevde det svårt att inte kunna göra något åt sin stress. De kände att de var 

tvungna at lära sig att hantera den och hoppades att det skulle bli lättare senare. De hade också

svårt att avstå från något, eftersom allt var lika viktigt för dem. Men för att klara av sina 

skoluppgifter kände de sig ändå tvungna att prioritera bort någon aktivitet. En av ungdomarna 

berättade att hon redan hade prioriterat bort så mycket att det inte fanns något mera att avstå 

ifrån, eftersom hon absolut inte ville prioritera bort skolan, inte heller sin häst eller pojkvän.

Jag har försökt prioritera bort kompisar, jag har prioriterat bort att umgås med 
mina föräldrar, jag har prioriterat bort att städa, vilket jag inte ångrar. Jag kan 
inte prioritera bort min häst, min pojkvän, för det kommer att ta slut och jag har 
absolut inte prioriterat bort skolan, så det finns absolut ingenting mera att 
prioritera bort, för då har inte jag nån framtid.

Krav från skolan och sig själv

De intervjuade ungdomarna upplevde det svårt att försöka uppfylla de krav och mål som ställs

i skolan, eftersom de uppfattade att det är mer och hårdare krav nu än förut. De upplevde det 

även jobbigt att proven blivit fler och svårare nu än tidigare samt att de har alldeles för kort 

tid på sig att hinna plugga, då de vill hinna med andra aktiviteter också. Samtidigt hade 

ungdomarna i studien stora krav på sig själva och ville hellre klara av allt själv, i stället för att 

be andra om hjälp. De upplevde det också svårt att kunna sänka kraven när det gäller skolan, 

eftersom de vill ha bra betyg för att kunna komma in på den linje de siktar på. Att inte kunna 

vara nöjd med sina egna prestationer och tänka att det blir bättre nästa gång, om man råkar 

misslyckas med något, upplevdes också svårt.
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… förut var man nöjd om man fick G. När jag gick i åttan var jag inte alls stressad 
för nåt, det är bara lugnt, men nu så, nu är det jobbigt. Nu vill man ha VG och 
MVG i allting, det är jättejobbigt.

Må dåligt och inte vara förstådd 

Det framkom i diskussionerna att ungdomarna var mycket medvetna om hur de brukar 

reagera på stress. Deras stresstecken var av både fysisk, kognitiv och känslomässig karaktär. 

De berättade om fysiska reaktioner såsom hjärtklappning, ont i kroppen, besvär med magen 

och dålig hy. Ungdomarna uppgav även att stress hade negativ verkan på deras matvanor och 

sömn. 

…och sen märker jag efter veckan att jag har haft det väldigt jobbigt för jag har 
ont i kroppen, jag har ont i min rygg eftersom jag har ryggskada och så har jag 
väldigt dålig hy och jag äter väldigt dåligt…

Ungdomarna berättade att deras tillvaro ibland är så pass pressad att de har svårt att slappna 

av och släppa tankarna. Detta gör att de har svårt att somna på kvällarna. Ungdomarna 

berättade också om sina erfarenheter av att ha ångest, vara deprimerad, ledsen, känslig, skakig 

och orolig vid stress. Även koncentrations- och inlärningssvårigheter uppgavs som 

konsekvenser av stress. De tyckte att det var svårare att fokusera tankarna och komma ihåg 

det de lärt sig, när de kände sig stressade. De berättade att även dålig klassmiljö med många 

störningsmoment gjorde dem irriterade och stressade över att de inte kunde koncentrera sig 

ordentligt på lektionerna.

För när jag läser så fort så känner jag att det här förstår inte jag, då har jag mina 
tankar någon annanstans, jag förstår inte vad jag har läst och kommer inte ihåg 
bara för att man är så stressad…

Många av de intervjuade ungdomarna var även medvetna om att stress gör att de blir 

påverkade i sitt humör. Att vara sur, arg och ledsen var några av de känslomässiga reaktioner 

de beskrev. De inser att de blir otrevliga mot andra människor när de är stressade och att 

omgivningen har svårt att förstå det.

Det kanske är… om man är stressad då blir jag arg, det bli inte så att alla bara: 
”Oh, lugna ner dig…” utan det blir liksom: ”Håll käften!”…
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De intervjuade ungdomarna upplevde överhuvudtaget lite förståelse från vuxna, det vill säga

föräldrar och lärare, för sin situation. Flera av dem tyckte att lärarna inte inser att skolan tar 

nästan all deras lediga tid och att det är svårt att hinna med både skolarbete och 

fritidsaktiviteter. De upplever att skolan inte tar hänsyn till var och ens individuella 

förutsättningar och att de själva har små möjligheter att påverka sin skolvardag. Vuxna inser 

inte att skolan är som en arbetsplats där arbetsuppgifterna fortsätter även efter avslutad 

arbetstid, vilket upplevs mycket slitsamt.

Det är som att lärarna, dom säger så här: ” ja, det här är jätte roligt, det här fixar 
ni” liksom… Ja, de säger att saker är enklare eller bättre än de är och så blir man 
bara mer irriterad för de förstår inte….

Försöka hitta vägar att hantera situationen

I intervjuerna framkom det även att ungdomarna försöker att hitta olika sätt att hantera stress.

Flera ungdomar berättade att de inte känner sig stressade och att det berodde på 

personligheten medan andra tyckte att de har lärt sig att undvika stress på olika sätt. Flera 

ungdomar pratade om att planering brukar hjälpa att få struktur på tillvaron och få tiden att 

räcka till. De tog även upp vikten av sömn och konstaterade att om de inte sover tillräckligt 

orkar de mindre.

Planerar man allting så går allt lättare. När man kommer från skolan så börjar 
man planera allt man ska hinna med.

Det framkom även tankar om att stressen minskar när de kan sänka sina krav och ambitioner. 

De ungdomar som tyckte sig kunna hantera stress fann det tillfredställande att sluta jaga 

perfektionismen och istället koncentrera sig på att endast göra sitt bästa.

Jag brukade bli jättestressad förut, men jag har som blivit bättre på att hantera det 
nu. Jag hade så himla höga krav på mig själv, allting skulle vara så perfekt, jag 
skulle ha MVG i allt och skulle vara bäst på träningen och jag skulle hinna vara 
med min pojkvän så mycket jag ville och så där... Nu har jag typ sänkt kraven.

Ungdomarna berättade att även fritidsaktiviteter hjälper dem att hantera stressen. Många av de 

intervjuade ungdomarna höll på med idrott och tyckte att det fick dem att slappna av, må 

bättre och orka prestera mer i skolan. De förklarade att när de tränar fokuserar de endast på 

det de gör för stunden och därför kan slappna av och släppa tankarna på allt annat.
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Man mår bättre när man tränar och sen så mycket mer fokuserad då man idrottar, 
det är som att det händer nåt med kroppen, man mår bättre och då orkar man sitta 
hemma sedan och plugga lite gran…

Vilja mycket men känna sig otillräcklig

Den underliggande meningen som framkommer i denna studie resulterade i ett tema: Vilja 

mycket men känna sig otillräcklig. Förutom skolan, som ställer stora krav, vill ungdomarna

även hinna med så mycket annat. De vet att skolan är viktig och att deras betyg är avgörande 

för gymnasiebehörighet. De försöker att prioritera skolan så mycket som möjligt och ställer 

stora krav på sig själv vad gäller sina prestationer och betyg. De upplever att skolan tar 

mycket av deras tid men vill ändå inte avstå från varken aktiviteter eller umgänge med 

kompisar och familj. Det är svårt att få tiden att räcka till för allt, vilket resulterar i att de 

känner sig otillräckliga och mår dåligt på olika sätt. Otillräckligheten och stressen hos 

ungdomarna ger sig till känna genom många olika fysiska och psykiska symptom. De har 

dock svårt att prata om stress med vuxna och upplever att de inte får något stöd eller 

förståelse.

Diskussion

Syftet med denna fokusgruppsstudie var att beskriva högstadieungdomars upplevelse av 

stress. Resultatet av analysen utföll i fyra kategorier: Ständig tidsbrist men inte vilja avstå från 

något, Krav från skolan och sig själv, Må dåligt och inte vara förstådd samt Försöka hitta 

vägar att hantera situationen. Den underliggande meningen i kategorierna tolkades som ett 

tema; Vilja mycket men känna sig otillräcklig.

Resultatet av denna studie visade att ungdomarnas upplevelse av stress var sammankopplad 

med deras dagliga liv, det vill säga vanliga händelser och aktiviteter. De upplevde stress i sin 

vardag och tyckte att skolan var den mest stressande faktorn i deras tillvaro. Enligt flera 

forskningsrapporter är det de till synes obetydelsefulla, vardagliga händelserna i ungdomars 

liv som oftare leder till stress och därmed är mer farliga ur hälsoperspektiv än stora livskriser 

(Donaldsson, Prinstein, Danovsky & Spirito, 2000; Williamsson, Birmaher, Ryan, Shiffrin, 

Lusky, Protopapa, Dahl & Brent, 2003). I sin vardag strävar de intervjuade ungdomarna efter 

mycket, men känner sig otillräckliga eftersom tiden inte räcker till för allt. De har ambition 

att, förutom skolan som tar upp till åtta timmar fem dagar i veckan, exklusive läxor, även 
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hinna utöva olika fritidsaktiviteter samt hinna umgås med kompisar och familj. De konstaterar 

dock att det är svårt att få tiden att räcka till för allt. De upplever en ständig konflikt mellan 

sina önskemål och sina resurser. Trots denna känsla av otillräcklighet känner de en motvilja 

mot att prioritera bort vissa aktiviteter. Ungdomarna medgav att det var stressigt att hålla flera 

bollar i luften samtidigt, men ansåg samtidigt att livet skulle bli mycket tråkigare om de 

ägnade sig enbart åt skolarbetet och valde bort fritidsaktiviteterna. Konsekvensen av ett 

sådant val är att ungdomarna upplever sig aldrig lediga – en verklighet som alltför många

vuxna lever i idag. Enligt Lau (2002), riskerar många ungdomar att hamna i så kallad 

pseudomognad. Detta innebär att ungdomarna tar på sig större ansvar och anammar en vuxen 

livsstil utan att ha tillgång till en utvecklad förmåga att hantera denna. 

De intervjuade ungdomarna tillhör högstadiets avgångsklass. De befinner sig mitt i en 

livsperiod som förknippas med förändringar i självkänsla och ökade påfrestningar i relationer 

med familj och vänner. Dessutom ställs de inför större utmaningar och krav från skolan

(Martyn-Nemeth, Penckofer, Gulanick, Velsor-Friedrich, & Bryant, 2009). Ungdomarna i vår 

studie var överens om att skolan är den centrala och den mest krävande delen i deras liv. 

Redan i början av skolåret kände de att studietempot och kraven ökat, läxor blivit fler och 

proven svårare. Förutom de externa kraven från skolan kände de att även deras egna krav 

hade ökat. Många av ungdomarna verkade målmedvetna i sitt gymnasieval och insåg vikten 

av att få bra betyg. De medgav att det var stressande och jobbigt att hela tiden tänka på betyg, 

men hade dock svårt att sänka sina krav. Enligt Lau (2002), är många stressorer i ungdomars 

liv skolrelaterade. De vanligaste stressframkallande faktorerna är rädsla för misslyckande 

samt oro för prov och betyg. Många ungdomar i den åldern kan fortfarande inte hantera 

skolkonkurrensen och har svårt att anpassa sig till betygsystem. Många har svårt att hålla 

jämna steg med trycket och tempot, hamnar efter och lyckas aldrig komma ikapp. De som har 

förväntningar på sig vilka inte motsvarar deras förmågor, kan se sig själva som misslyckade. 

Att uppfatta sig själv som osmart eller under genomsnittet kan i sig vara en källa till stress, 

särskilt i alltför konkurrensutsatta skolor. 

Natvig, Albreksten, Anderssen & Qvarnstrøm (1999) konstaterar i sin studie att skolan är den 

mest vanliga stressfaktorn i ungdomars liv. Resultatet av deras studie visar att skolrelaterad 

stress är den främsta orsaken till psykosomatiska symptom hos ungdomar. Huvudvärk, ont i 

magen och ryggen samt yrsel nämns som exempel på sådana symptom. Ungdomarna i denna

studie reagerade på stress med olika fysiska symptom. En del av ungdomarna upplevde 
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hjärtklappning, andra hade ont i kroppen och magbesvär. Ungdomarna berättade att stress gör 

dem oroliga och ledsna, får dem att känna trötthet och ångest. Stress påverkar även 

ungdomarnas kognitiva funktioner. De berättade att när de har mycket att göra upplevde de 

större svårigheter med koncentration och inlärning. I Natvigs et al. studie (1999) framkom det 

att irritabilitet var den vanligaste symptomen på stress både hos pojkar och flickor i 

högstadieåldern. Ungdomarna i vår studie berättade att stress påverkade deras humör, gjorde 

dem sura, arga och otrevliga mot omgivningen. Sharrer och Ryan-Wenger (2002)

uppmärksammar i sin studie kognitiva och känslomässiga reaktioner på stress. De menar att 

under uppväxtåren är barns- och ungdomars förmåga att kontrollera känslor fortfarande under 

utveckling. Stressande situationer gör att det blir extra svårt att hantera negativa känslor 

eftersom stresshormoner har negativ verkan på hjärnans förmåga att kontrollera känslor. 

Vår studie visade också att ungdomarna hade svårt att hantera stressande situationer. De flesta

av de intervjuade visste inte vad de kunde göra för att minska stressen. Några ungdomar 

upplevde dock att planering underlättade att få tiden att räcka till för allt som skall göras. Att 

kunna slappna av och sova ordentligt tyckte de också hjälpte. Noland, Price, Dake och

Telljohann (2008) beskriver i sin studie hur viktigt det är att skolungdomar sover tillräckligt

för att orka prestera i skolan. Åtta till nio timmars sömn varje natt bedöms vara den tid 

ungdomar behöver för återhämtning. Det är även viktigt att ha regelbundna tider vid läggdags 

och vid uppvaknande. Otillräcklig sömn leder i längden till ökade hälsoproblem samt ökad 

stressupplevelse. 

Ett sätt att undvika stress, som de intervjuade ungdomarna tog upp, var att kunna sänka sina 

krav och acceptera sina prestationer som de är. Att göra sitt bästa, även om toppresultat inte 

skulle uppnås, ansåg de vara tillfredställande nog. Vidare berättade ungdomarna i vår studie 

hur viktigt det är att ha fritidsaktiviteter. De tog särskilt upp glädjen i att idrotta och träna och 

tyckte att det var ett bra sätt att kunna slappna av på. Dessutom upplevde de att idrott hjälpte 

dem att må bättre och orka mer i skolan. I likhet med vår studie, drar Sorensen (1991) en 

slutsats i sin studie, att fritidsaktiviteter är en viktig aspekt i ungdomarnas sätt att hantera 

stress. Olika slag av fysiska aktiviteter stimulerar inte bara de fysiska funktioner, som 

påverkar hjärnan positivt, utan ger även tillfälle för social interaktion och umgänge, vilket är

bra för välbefinnandet. 
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De ungdomar i vår studie, som tyckte att kraven som ställdes på dem var hanterbara, ansåg 

även att de fick tillräckligt med hjälp och stöd från föräldrar och lärare. I en studie av Ainslie 

och Shafer (1996) framgår liknande resultat. Ungdomar som fick starkt stöd upplevde större 

kontroll över sina liv och mindre stress under det gymnasieförberedande året. Författarna 

menar att stöd från omgivningen, och speciellt föräldrarna, hjälper ungdomar i pressade 

situationer att mobilisera sina psykologiska resurser och öka förmågan att hantera stress.

Majoriteten av ungdomar i vår studie upplevde dock att de inte fick förståelse från vuxna för 

sin situation. De uppgav att de hade svårt att prata om stress med sina föräldrar eller med 

lärare. Istället vände de sig till sina jämnåriga som befann sig i samma situation och kunde 

förstå. Enligt Zimmer-Gembeck (2008) är det ett vanligt fenomen att tonåringar, till skillnad 

från barn, söker känslomässigt stöd och hjälp med vardagliga bekymmer hellre hos sina 

kamrater än hos vuxna. De påpekar dock att detta beror på vad för sorts stressfaktorer de 

utsätts för. Ju äldre ungdomar är desto oftare vänder de sig till vuxna när de upplever sin 

situation som okontrollerbar.

Metoddiskussion

Denna studie genomfördes med fokusgruppsmetoden, där data samlades in genom interaktiva 

gruppdiskussioner som styrdes av en moderator.  Ungdomarna i studien fick själva berätta om 

sina erfarenheter och upplevelser angående ämnet stress. De hade ingen tidigare erfarenhet av 

fokusgrupper och det märktes att det, för en del, kändes lite ovant att diskutera i grupp.

Grupperna i studien var olika i det avseende att första gruppen enbart bestod av flickor. I de

två övriga deltog även pojkar. Gruppen som bestod endast av flickor hade lätt att komma 

igång med diskussionen och gruppens alla deltagare deltog mer eller mindre aktivt i samtalet. 

Deltagarna i de två andra grupperna var mer försiktiga, vilket gjorde att moderatorn vid flera 

tillfällen fick gå in och ställa specifika frågor till de som var mer tystlåtna. De tre 

diskussionsgrupperna var uppenbart olika i sin karaktär, vilket kan bero på att gruppernas 

sammansättning var olika. Gruppinteraktionen, enligt Wibeck (2000), fungerar bäst i 

homogena grupper. Erfarenheten av den aktuella studien visar att diskussionen blev mest 

lyckad i den mest homogena gruppen, med enbart flickor. I flickgruppen uttalades även 

önskan om fler liknande diskussionstillfällen. Det finns en risk att olikheterna i gruppernas 

sammansättning och blandningen av pojkar och flickor har begränsat informationen i två av 

grupperna (Wibeck 2000). Samtidigt var berättelserna rika varpå fokusgrupper är ett lämpligt 
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forum för ungdomar att uttrycka sina åsikter, känslor och erfarenheter. Bristerna i gruppernas 

sammansättning har därför troligen endast begränsat datamaterialet i liten omfattning.

Den på förhand förberedda intervjuguiden var till stor hjälp under genomförandet av 

fokusgrupperna. Vissa frågor som ställdes ledde dock inte till utförliga och spontana svar. Det 

blev ganska snart uppenbart att moderatorn var tvungen att ställa följdfrågor för att få 

diskussionen att fortsätta. Det faktum att grupperna var så olika i sin karaktär gjorde också att 

det fanns varierande behov av följdfrågor i olika grupper. Strukturen som intervjuguiden gav 

ökade kvalitén i datainsamlingen.

Ett problem vid transkribering av de inspelade diskussionerna var att det var svårt att under 

transkriptionen tolka vem som sade vad, vilket kan ha lett till att något viktigt innehåll kan har 

gått förlorad. Den risken hanterades genom att vi var två som hjälptes åt att tolka 

ljudinspelningarna och genom att vara noggranna.

Enligt Graneheim och Lundman (2004), skall tillförlitligheten i kvalitativa studier granskas 

utifrån begreppen pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Pålitlighet handlar om att ge en 

klar och tydlig beskrivning av forskningen som är gjord. Läsaren ska kunna följa författarens 

tankegångar och olika steg i analysarbetet samt även kunna utvärdera lämpligheten av 

resultatet. För att säkerställa trovärdigheten i studien fanns studiens syfte med under hela 

tiden som analysen pågick.

Som Wibeck (2000) råder, överblickades hela kontexten och studien sågs utifrån deltagarnas 

perspektiv. Under analysarbetet återvände vi systematiskt till den ursprungliga texten för att 

säkerställa att inga detaljer skulle gå förlorade. Av samma anledning redovisades resultatet av 

studien tillsammans med citat från intervjuerna. För att styrka studiens trovärdighet 

diskuterades dess innehåll upprepade gånger med författarnas handledare samt med andra 

studerande vid olika seminarier. 

Att studien är överförbar innebär att olika forskare, oberoende av varandra, kan under 

liknande förutsättningar, komma till samma resultat (Wibeck, 2000). Beskrivningen av 

urvalet, datainsamlingen, analysprocessen samt illustreringen av resultatet med lämpliga citat 

styrker överförbarheten i studien. Överförbarheten i studien bekräftas även av att andra studier 

inom ämnet stress kommit fram till liknande resultat.   
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Slutsats och implikation

Upplevelse av stress handlar om rädsla att inte hinna, orka eller klara av det som förväntas av 

en individ. I likhet med vuxna utsätts även ungdomar i dagens samhälle för stress. 

Obehandlad stress kan orsaka fysiska och psykiska besvär och kan i längden leda till kronisk 

sjukdom. Vi anser att resultatet av denna studie kan ge sjuksköterskor och andra vuxna som 

arbetar med elever djupare förståelse av högstadieungdomars upplevelser av stress. Genom att 

vuxna tar del av ungdomarnas egna erfarenheter och tankar kring stress kan de utveckla sin 

förmåga att hjälpa och stödja de unga. Många ungdomar anser att de saknar förståelse för sin 

situation och söker därför sällan hjälp hos vuxna. Att försöka hantera den stressande tillvaron

på egen hand kan vara en svår utmaning och därför behövs stöd från vuxna. Sjuksköterskor 

som arbetar med ungdomar har möjlighet att upptäcka tecken och reaktioner på stress och 

uppmuntra ungdomar att prata om sin situation med en vuxen som de har förtroende för. Att 

vård- och skolpersonal samt föräldrar ser och bekräftar ungdomar är ett grundläggande sätt att 

ge dem stöd i en livsperiod av ”storm och stress”. Detta gäller speciellt de ungdomar som har 

stora ambitioner och, som det framgår i resultatet av vår studie, vill hinna med så mycket. Vår 

erfarenhet av att samtala med ungdomar i fokusgrupper visar att det finns ett behov för ett 

sådant forum. Flertalet ungdomar uttryckte en önskan att fortsätta träffas i grupp och diskutera 

olika ämnen och det kan vara en viktig uppgift för sjuksköterskor inom skolhälsovården att ge 

sådana möjligheter. 
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Bilaga 1

Till rektorn, XXX skola

Förfrågan om att låta elever i årskurs 9 delta i en studie om stress 

Bakgrunden till studien är en kunskap om att många högstadieelever upplever stress. Syftet med denna studie är 
att fördjupa kunskapen om hur högstadieelever upplever stress. Innan studien påbörjas vill vi informera Dig om 
denna och inhämta ditt samtycke för genomförandet. 
I vår studie tänker vi använda fokusgruppsintervjuer som metod. Metoden innebär en gruppdiskussion som 
bygger på fria samtal om elevernas upplevelser av stress. Vi kommer att genomföra fyra fokusgrupper under 
september 2009. I varje grupp kommer ca 5 elever att delta. Intervjuerna kommer att ske på skoltid och 
intervjutiden beräknas ta högst 1 timme. 

Allt deltagande i studien är frivilligt och eleverna har rätt att avbryta sitt deltagande eller inte svara på frågor som 
ställs vid intervjun. Vi kommer att spela in gruppdiskussionerna på band och skriva ut det inspelade materialet 
för analys. Banden kommer att förvaras i ett inlåst dokumentskåp och skall raderas efter att studien är avslutad. I 
resultatet kommer information om vem som sagt vad att uteslutas så att ingen utomstående kan identifiera 
enskilda elever. Eftersom eleverna i årskurs 9 är minderåriga kommer vi, enligt forskningsetiska principer även 
att inhämta föräldrarnas medgivande. 

Vi heter Lena Dahlkvist och Kerstin Larsson och är sjuksköterskor som läser specialistutbildning till 
distriktssköterskor vid Luleå tekniska universitet. Vi skriver vår magisteruppsats som handlar om 
högstadieelevers upplevelse av stress. Uppsatsen skrivs vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska 
universitet och vår handledare är universitetslektor Stefan Sävenstedt. Har ni frågor om studien är ni välkomna 
att kontakta oss.

Ansvariga för studien:

Lena Dahlkvist                        Kerstin Larsson                     Stefan Sävenstedt
Tel: XXX                                Tel: XXX                               Tel: XXX
lendah-0@student.ltu.se         ekealo-7@student.ltu.se        stefan.savenstedt@ltu.se

Fyll i och lämna underskriften till skolsköterskan 

□ Ja, godkänner att eleverna deltar i studien.

□ Nej, godkänner inte att eleverna deltar i studien.
                                                             

Underskrift________________________________________
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Till föräldrar i årskurs 9, XXX skola

Förfrågan om att låta era barn delta i en studie om stress 

Bakgrunden till studien är en kunskap om att många högstadieelever upplever stress. Syftet med denna studie är 
att fördjupa kunskapen om hur högstadieelever upplever stress. I vår studie tänker vi använda 
fokusgruppsintervjuer som metod. Metoden innebär en gruppdiskussion som bygger på fria samtal om elevernas 
upplevelser av stress. Vi kommer att genomföra fyra fokusgrupper under september 2009. I varje grupp kommer 
ca 5 elever att delta. Intervjuerna kommer att ske på skoltid och intervjutiden beräknas ta högst 1 timme. 

Allt deltagande i studien är frivilligt och ungdomarna har rätt att avbryta sitt deltagande eller inte svara på frågor 
som ställs vid intervjun. Vi kommer att spela in gruppdiskussionerna på band och skriva ut det inspelade 
materialet för analys. Banden kommer att förvaras i ett inlåst dokumentskåp och skall raderas efter att studien är 
avslutad. I resultatet kommer information om vem som sagt vad att uteslutas så att ingen utomstående kan 
identifiera enskilda elever. I samråd med skolans rektor och med hjälp av skolsköterskan och klassföreståndaren 
har vi tidigare lämnat information om studien till eleverna samt inhämtat deras intresseanmälan. Eftersom 
eleverna i årskurs 9 är minderåriga behöver vi, enligt forskningsetiska principer, inhämta föräldrarnas 
medgivande. 

Vi heter Lena Dahlkvist och Kerstin Larsson och är sjuksköterskor som läser specialistutbildning till 
distriktssköterskor vid Luleå tekniska universitet. Vi skriver vår magisteruppsats som handlar om 
högstadieelevers upplevelse av stress. Uppsatsen skrivs vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska 
universitet och vår handledare är universitetslektor Stefan Sävenstedt. Har ni frågor om studien är ni välkomna 
att kontakta oss.

Ansvariga för studien:

Lena Dahlkvist                        Kerstin Larsson                     Stefan Sävenstedt
Tel: XXX                                Tel: XXX                               Tel: XXX
lendah-0@student.ltu.se         ekealo-7@student.ltu.se         stefan.savenstedt@ltu.se

Fyll i och lämna underskriften till klassföreståndaren

□ Ja, godkänner att ___________________________ deltar i studien.
                                                             Elevens namn

Förälders underskrift________________________________________

Elevens underskrift_________________________________________
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Bilaga 3
Intervjuguide

1. Vad innebär stress för er?

2. Hur upplever ni de krav som ställs på er idag?

3. Berätta vilka livsfaktorer som gör er stressade?

4. Hur vet ni att ni är stressade? 

5. Hur reagerar ni på stress?

6. Hur blir ni bemötta av omgivningen (lärare, föräldrar, kompisar)? Upplever ni 

förståelse? 

7. Hur hanterar ni stressituationer? Vad hjälper er att hantera stress?



24


