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Sammanfattning 

Inledning: Stress är ett stort och växande problem i Sverige, där en av de grupper som är 

särskilt utsatta är tonåringar. Långvarig stress kan medföra förödande konsekvenser för såväl 

individen som samhället, och åtgärder behöver därför vidtas för att minska stressen hos denna 

grupp. En viktig arena för detta arbete är skolan. Syfte: Syftet med denna studie var att 

undersöka vilka faktorer som gör skolbaserade interventioner för stresshantering effektiva för 

att minska stress hos tonåringar. Metod: En systematisk litteraturöversikt genomfördes, där 15 



 

 

kvantitativa artiklar publicerade under de senaste tio åren inkluderades. De databaser som 

användes var PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultat: Resultatet visade att 

preventionsnivå, tidsfaktorer och typ av verktyg för stresshantering hade en påverkan på när en 

skolbaserad intervention för stresshantering var effektiv. Diskussion: Tre faktorer som hade en 

påverkan på när skolbaserade interventioner för stresshantering är effektiva identifierades i de 

inkluderade studierna. Dock är studierna mycket heterogena och i de flesta fall småskaliga, 

samtidigt som det i vissa fall finns en osäkerhet kring resultatet, vilket medför svårigheter att 

dra slutsatser och att ge rekommendationer. Mer forskning på området uppmanas och bör 

prioriteras.
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Abstract 

Introduction: Stress is a large and growing problem in Sweden, where one of the most 

vulnerable groups are teenagers. Chronic stress can bring about devastating consequences for 

the individual as well as for the society, and measures must therefore be taken to reduce stress 

in this group. An important arena for this work is the school. The aim of this study was to 

investigate which factors that make school-based stress management interventions effective in 

reducing stress in teenagers. Methods: A systematic literature review was conducted, which 

included 15 quantitative articles published during the last ten years. The databases used were 



 

  

 

PubMed, CINAHL and PsycINFO. Results: The result showed that type of prevention, time 

factors and type of stress management tool had an impact on when school-based stress 

management interventions was effective. Discussion: The study identified three factors which 

had an impact on the effectiveness of stress management interventions in schools for teenagers. 

However, the studies are heterogenous and in several cases small, which makes it hard to draw 

conclusions and make recommendations. More research is needed and should be prioritized.  
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INLEDNING 

Ett viktigt folkhälsoproblem både nationellt och internationellt är stress. 

Folkhälsomyndigheten (2016) rapporterar att 14 procent av Sveriges befolkning mellan 16 

och 84 år känner sig ganska eller mycket stressade, och att stressnivån är som allra högst i 

åldrarna 16-44 år. Kvinnor mellan 16 och 29 år är de som är värst drabbade, i denna grupp 

uppger 29 procent att de känner sig stressade (Folkhälsomyndigheten, 2016). Att stressen är 

hög i de yngre åldrarna är något som även Statistiska centralbyrån rapporterar. De beskriver 

att 69 procent av flickorna och 34 procent av pojkarna mellan 16 och 18 år känner sig 

stressade minst en gång i veckan, samt att 33 procent i åldrarna 12 till 15 år känner sig 

stressade på grund av skolan (Statistiska centralbyrån, u.å.). 

   Undersökningar i andra länder redovisar liknande resultat. I Storbritannien rapporterar 47 

procent av befolkningen att de känner sig stressade varje eller nästan varje dag (Mental Health 

Foundation, 2013). I USA uppger 75 procent att de senaste månaden upplevt minst ett 

stressrelaterat symptom (American Psychological Association, 2017). 

BAKGRUND 

Stress 

Stress definieras av Währborg (2009) som kroppens psykiska och fysiologiska reaktioner på 

någon form av stressor, vilka leder till funktionsförändringar som eventuellt kan vara 

patologiska. Dessa reaktioner var förr nödvändiga för människans överlevnad, men för hos 

dagens människor ofta med sig negativa konsekvenser då reaktionerna i större utsträckning 

pågår längre samt för att den drabbade individen inte får samma utlopp för den energi som 

frisätts (Mörelius, 2014; Währborg, 2009). 

   Währborg (2009) beskriver att stress har två ansikten: aggressivitetsstress och 

uppgivenhetsstress, vilka kan förekomma var för sig men också samtidigt vid ett mer 

allvarligt stresstillstånd. Aggressivitetsstress karaktäriseras precis som namnet antyder ofta av 

fientlighet och irritation, medan vanliga karaktärsdrag vid uppgivenhetsstress är bland annat 

initiativlöshet, håglöshet och nedstämdhet (Währborg, 2009).   
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Detta händer i kroppen 

Vid dessa psykiska och fysiologiska stressreaktioner startar en mängd olika processer i 

kroppen. Bland annat påverkas både nervsystemet och immunsystemet, och en förändring i 

utsöndringen av ett flertal hormoner sker (Mörelius, 2014; Währborg, 2009). Mörelius (2014) 

beskriver exempelvis att det sker en ökad frisättning av stresshormonerna kortisol, adrenalin 

och noradrenalin. 

   Symptomen på stress varierar stort mellan individer. Det kan vara fysiska symptom, såväl 

som psykiska och beteendemässiga. 1177 Vårdguiden (2014) beskriver ett flertal olika 

symptom och varningssignaler, varav följande är ett urval av dessa: ont i magen och andra 

delar av kroppen, försämrat minne, koncentrationssvårigheter, ihållande trötthet, oro, 

nedstämdhet samt social isolering och ett ändrat beteende. Till exempel ett ökat bruk av 

alkohol och/eller nikotin (1177 Vårdguiden, 2014). 

   En stressreaktion kan vara både kortvarig och långvarig. Den kortvariga stressreaktionen 

kan ofta vara positiv för individen eftersom den exempelvis kan bidra till ökad prestation och 

koncentration, men när den blir långvarig blir den istället potentiellt farlig med en ökad risk 

för utveckling av sjukdomar (Mörelius, 2014; Währborg, 2009). 

Associerade sjukdomar 

Stress har visat sig ha ett samband med en mängd olika sjukdomar, varav flera av dessa är 

några av våra allra största folksjukdomar. För några av dessa är stress den primära orsaken, 

och för andra en bidragande orsak (Währborg, 2009). 

   Fyra sjukdomar har stress som primär orsaksfaktor: akut stressyndrom, posttraumatiskt 

stressyndrom, anpassningsstörning samt utmattningssyndrom (Währborg, 2009). 

   Till de sjukdomar som stress visat sig vara en bidragande orsaksfaktor till hör inledningsvis 

hjärt- och kärlsjukdomar. Kivimäki et al. (2002) beskriver att personer som är stressade på 

jobbet löper en dubbelt så hög risk att avlida i någon form av hjärt- och kärlsjukdom jämfört 

med personer som är mindre stressade. För insjuknande i hjärtinfarkt specifikt är stress 

tillsammans med andra psykosociala faktorer en av de allra största riskfaktorerna, endast 

rökning och förhöjda blodfetter medför en högre risk (Yusuf et al., 2004). 

   Diabetes typ 2 är ytterligare en sjukdom som kopplats ihop med stress. Novak et al. (2013) 

visade i sin studie att män som vid studiens start rapporterat en hög nivå av stress i högre 

utsträckning drabbades av sjukdomen under de kommande 35 åren, jämfört med de som 
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rapporterat en lägre nivå. En annan studie som under 12 år följde kvinnor i Australien visade 

att de som upplevde en högre nivå av stress i större utsträckning drabbades av diabetes typ 2 

(Harris, Oldmeadow, Hure, Luu, Loxton & Attia, 2017). 

   Att stress även medför en förhöjd risk att drabbas av depression är vedertaget i den 

vetenskapliga litteraturen. Detta gäller såväl depressiva symtom, som allvarligare former av 

depression (Cohen, Janicki-Deverts & Miller, 2007). En nyligen publicerad systematisk 

översikt och metaanalys visade att stress medför en ökad risk att drabbas av klinisk depression 

på mellan 27 och 77 procent (Madsen et al., 2017).  

Konsekvenser för samhället 

Förutom det lidande som stress kan innebära för den enskilde individen så medför det också 

stora konsekvenser för samhället. De primära stressjukdomarna är den grupp sjukdomar som 

orsakar allra flest sjukskrivningar i Sverige. Försäkringskassan rapporterar att de primära 

stressjukdomarna år 2015 orsakade 68 000 sjukskrivningar, vilket är en ökning på 119 procent 

jämfört med endast fem år tidigare (Försäkringskassan, 2016). 

   Även de andra stressrelaterade sjukdomarna står för en signifikant del av både sjukligheten 

och dödligheten såväl nationellt som internationellt. Till att börja med så är depression den 

ledande orsaken till sjuklighet i världen (World Health Organization, 2017). Vidare är flera 

hjärt- och kärlsjukdomar bland de absolut ledande dödsorsakerna både i Sverige och i världen 

(GBD 2016 Cause of Death Collaborators, 2017; Socialstyrelsen, 2015). Diabetes är också en 

av de allra vanligaste dödsorsakerna globalt sett (GBD 2016 Cause of Death Collaborators, 

2017).  

   De stressrelaterade sjukdomarna kostar samhället enorma summor pengar varje år. OECD 

(2013) rapporterar att psykisk ohälsa varje år kostar det svenska samhället ungefär 70 

miljarder kronor i form av förlorad produktivitet och utgifter för vård och sociala förmåner. 

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (2012) i sin tur beskriver att hjärt- och 

kärlsjukdomar kostar samhället 61,5 miljarder på ett år. 

Riskfaktorer 

Precis som reaktionerna och symptomen på stress är många så finns det också en mängd olika 

orsaker till dessa. Om och hur man reagerar på en faktor är dessutom högst individuellt 

(Währborg, 2009). Währborg (2009) beskriver att dessa riskfaktorer kan vara av fysikalisk, 
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emotionell, psykologisk, social eller kognitiv karaktär. Några vanliga riskfaktorer ska 

beskrivas i det följande. 

   Hos den arbetande delen av befolkningen är faktorer relaterade till arbetet centrala i 

utvecklingen av stress och stressrelaterad sjukdom. Michie (2002) beskriver att det finns 

många faktorer på arbetsplatsen som kan orsaka stress, vilka både kan relatera till arbetets 

innehåll samt till organisatoriska och sociala faktorer. Några exempel på dessa stressorer är 

tidspress, hög arbetsbelastning, långa arbetsdagar, oklara roller i arbetet, icke fungerande 

sociala relationer samt omorganisationer (Michie, 2002). 

   För tonåringar i sin tur är vanliga orsaker till stress oro inför framtiden, bland annat på 

grund av osäkerhet kring vad man vill bli och på grund av den rådande arbetsmarknaden med 

hög arbetslöshet, samt press att passa in i det rådande skönhetsidealet som framhålls i media 

och reklam (SOU 2006:77). Den allra största orsaken är dock skolan (SOU 2006:77). 

Statistiska centralbyrån (2013) rapporterar att hela två av tre barn mellan 10-18 år känner sig 

stressade på grund av skolan. 

Behov av ett förflyttat fokus för det preventiva arbetet 

Många åtgärder med avsikt att minska stress är inriktade på stress på arbetsplatser. Hälsa i 

arbetslivet är till och med ett helt eget målområde i Sveriges folkhälsopolitik (Prop. 

2007/08:110). Detta är givetvis ett oerhört viktigt område att prioritera, då de stressrelaterade 

sjukskrivningarna som tidigare nämnts ökar i en närmast dramatisk takt. Dock finns det ett 

flertal anledning att istället rikta ett ökat fokus på tonåringar (det vill säga personer mellan 13 

och 19 år) och deras stress. Som tidigare beskrivits visar undersökningar att stressen är 

alarmerande hög också i denna åldersgrupp, vilket har en stor betydelse för deras hälsa både 

nu och i framtiden. Mörelius (2014) beskriver hur upplevelser och hantering av stress 

grundläggs redan i unga år, vilket indikerar att det är ytterst angeläget att sätta in åtgärder i en 

så tidig ålder som möjligt. Detta är något som även Setterlind var inne på redan för över 30 år 

sedan. Han beskrev att det är möjligt att redan i mellanstadiet förebygga stressrelaterade 

sjukdomar (i Perski & Jeding, 2008). Vidare presterar stressade tonåringar sämre i skolan och 

får sämre betyg (Schraml, Perski, Grossi & Makower, 2012), något som även detta tyder på 

att det finns behov av ett förflyttat fokus. I dagens samhälle blir det allt viktigare att ha en 

utbildning från högskola eller universitet för att få ett arbete, samtidigt som 

antagningspoängen ofta är höga, vilket kan leda till att stressade tonåringar inte kommer in på 
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dessa utbildningar och därmed får svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Det finns 

således mycket som indikerar att ett skifte av fokus är centralt för det stressförebyggande 

arbetet. 

   En nyckelarena för hälsofrämjande/förebyggande arbete hos tonåringar är just skolan 

(Naidoo & Wills, 2016). Naidoo och Wills (2016) beskriver att man genom att använda 

skolan som arena har möjlighet att nå en stor del av populationen. Vidare beskriver Kaplan, 

Calonge, Guernsey och Hanrahan (1998) att det är upp till tio gånger så hög chans att unga 

människor tar del av en skolbaserad tjänst för psykisk hälsa jämfört med en tjänst som erbjuds 

utanför skolan. 

   För att få bukt med stressen kan skolan erbjuda olika former av stresshantering. 

Stresshantering är ett vitt begrepp som innefattar en mängd olika tekniker och strategier. Det 

kan handla om att lära individen olika strategier som hen kan använda för att kontrollera 

och/eller minska sin stress, men det kan också handla om att ge olika former av rådgivning.  

Vidare kan det erbjudas både friska individer, för att förebygga att de drabbas av stress i 

framtiden, men också individer som redan drabbats av detta. (Cox, 1993). 

   Metoder för stresshantering är hos den vuxna befolkningen relativt utforskat. Några av de 

metoder som visat sig vara effektiva hos denna målgrupp är Transcendental Meditation 

(Elder, Nidich, Moriarty & Nidich, 2014; Nidich et al., 2009), Qigong (Wang et al., 2014), 

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) (Sharma & Rush, 2014) och Tai Chi (Wang et 

al., 2010). Hos tonåringar däremot är forskningsunderlaget fortfarande tunt, och detta särskilt 

gällande skolbaserade interventioner. 

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Stress har stor relevans för folkhälsovetenskapen. Som beskrivits ovan är stress ett stort och 

växande folkhälsoproblem både i Sverige och i andra delar av världen. Ett problem som för 

med sig konsekvenser både för individen och samhället, och som är en betydande riskfaktor 

för ett flertal av våra folksjukdomar. Det är därför av stor vikt att förebygga och minska 

förekomsten av stress och stressrelaterade besvär, och detta så tidigt som möjligt eftersom att 

stress och stressrelaterad ohälsa ofta uppstår i unga år. Mot bakgrund av detta blir det därför 

centralt för folkhälsovetenskapen att finna effektiva förebyggande metoder inom området för 

att ett framgångsrikt folkhälsoarbete ska kunna bedrivas. 
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Centrala begrepp 

Universell och indikerad prevention: Förebyggande arbete (prevention) delas ofta in i 

följande tre kategorier: universell prevention, selektiv prevention och indikerad prevention. 

Universell prevention kallas insatser som inkluderar alla individer i en population, medan 

indikerad prevention riktas mot högriskindivider som ofta börjat uppvisa någon form av 

symptom. (Mrazek & Haggerty, 1994). 

Humanistisk rådgivning: Humanistisk rådgivning är en relativt bred, personcentrerad typ av 

rådgivning som syftar till att hjälpa individen att lära känna sig själv, sina känslor och 

reaktioner. Vidare syftar den också till att förbättra individens självacceptans och till att hjälpa 

denne/denna att finna individuella lösningar. (Hill, Roth & Cooper, 2014). 

Coping: Coping handlar om de anpassningsstrategier som en individ kan vidta för att hantera 

en stressfull situation (Rydén & Stenström, 2015). Dessa strategier brukar ofta delas in i 

problemfokuserad coping och känslofokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984). 

Problemfokuserade copingstrategier är inriktade på att göra något åt själva problemet, till 

exempel genom bättre planering, medan känslofokuserade copingstrategier är mer inriktade 

på att lindra de känslor som stressfyllda situationer för med sig (Lazarus & Folkman, 1984).  

Transcendental Meditation: Transcendental Meditation är en form av meditation som utförs 

två gånger dagligen, 20 minuter vardera. Under meditationen sitter individen med slutna ögon 

och upprepar någon form av mantra. (Varvogli & Darviri, 2011). 

Mindfulness-based stress reduction: Mindfulness-based stress reduction är ett strukturerat 

mindfulness-program som pågår under åtta veckor, i två och en halv till tre timmar per gång 

(Kristeller, 2007; Varvogli & Darviri, 2011). Programmet har tre centrala komponenter: 

kroppsskanning, sittande meditation samt mindful yoga (Sauer-Zavala, Walsh, Eisenlohr-

Moul, & Lykins, 2013). 

Qigong: Qigong är en kinesisk mind-body-terapi som består av olika träningsövningar och 

healingövningar. En av de viktigaste komponenterna är meditation. (Chen, 2007).  

Tai Chi: Tai Chi är en träningsform som består av långsamma, medvetna rörelser. Dessa 

rörelser kombineras ofta med ett fokus på tankeprocesser och andning, och syftar till att nå ett 

tillstånd av avslappning och att stärka både sinne och kropp. (Wayne & Kaptchuk, 2008). 

Tekniken lägger tonvikt på mindfulness (Bond, Lyle, Tappe, Seehafer & D’Zurilla, 2002). 

Relaxation Response: Relaxation Response är en enkel form av stresshantering där individen 

repeterar någon form av ljud, tanke, ord, fras, bön eller rörelse för att nå koncentration och 
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släppa andra tankar. Denna praktik kan sedan användas 10-20 minuter dagligen. (Varvogli & 

Darviri, 2011). 

Meditation: Meditation innebär såväl ett mentalt tillstånd som reflektioner, begrundande eller 

tankar på högtidliga eller heliga frågor (Chen, 2007). 

Mindfulness: Mindfulness definieras ofta som ett tillstånd av medvetenhet och 

uppmärksamhet på nuet (Brown & Ryan, 2003). 

Problemformulering 

Stress är idag ett utbrett folkhälsoproblem i Sverige som kan drabba alla delar av en 

befolkning, där en av de mest utsatta grupperna är tonåringar. Under tonårsperioden möter en 

individ många olika situationer som kan generera stress. Det ställs höga krav på prestation i 

skolan för att få bra betyg, många viktiga val måste göras, man kan känna stor press att passa 

in i rådande normer och ideal, samtidigt som det också ofta finns en stor oro inför hur 

framtiden kommer att se ut. 

   Sätts det inte in åtgärder för att minska stressen kan det medföra stora konsekvenser, både 

för den enskilde individen och för samhället. Långvarig stress kan så småningom leda till en 

mängd olika stressrelaterade sjukdomar och besvär, fysiska såväl som psykiska sådana. Det 

kan också kraftigt påverka personens prestation i skolan, vilket kan leda till dåliga 

studieresultat med stora konsekvenser i framtiden som följd. För samhället i sin tur kan det 

innebära enorma kostnader för sjukskrivningar, vård och förlorad produktivitet. 

   Med detta som bakgrund blir det av största vikt att utforma strategier för att förebygga stress 

hos tonåringar. En viktig arena för detta arbete är skolan eftersom det visat sig att orsakerna 

till stress i denna grupp ofta är skolrelaterade, samtidigt som det också är en arena där de 

spenderar en stor del av sin tid. Vidare behöver ett framgångsrikt preventivt arbete grundas i 

evidens, varpå det blir viktigt att först studera vad som fungerar bäst. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som gör skolbaserade interventioner 

för stresshantering effektiva för att minska stress hos tonåringar. 
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METOD 

En systematisk litteraturöversikt genomfördes. Denna studietyp syftar till att samla in och 

sammanfatta all litteratur inom ett specifikt område, och detta med ett systematiskt 

tillvägagångssätt (Forsberg & Wengström, 2016). Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU] (2014) beskriver att följande punkter är viktiga vid genomförandet av 

denna typ av studie: en distinkt frågeställning/problem, att det finns en tydlig redovisning av 

hur litteraturen sökts fram och kvalitetsgranskats, att all litteratur inhämtas med en 

systematisk sökning, att samtliga studier som uppfyller kriterierna för urval kvalitetsgranskas, 

att data från de kvalitetsgranskade studierna extraheras, och slutligen att resultaten från 

studierna sammanvägs samt att det görs en evidensgradering av resultaten. 

Datainsamling 

Datainsamlingen har genomförts genom systematiska sökningar i databaserna PubMed, 

CINAHL och PsycINFO. PubMed valdes ut för att det är en stor och bred databas inom 

hälsoområdet, som bland annat innehåller den största medicinska databasen Medline 

(Backman, 2015). CINAHL och PsycINFO i sin tur valdes ut eftersom att de också täcker upp 

artiklar inom hälsoområdet (Backman, 2015) och för att det vid den inledande 

litteratursökningen visade sig finnas mycket artiklar om stress i dessa databaser. Även 

databaserna Web of Science och SCOPUS genomsöktes, för att också täcka upp 

ämnesövergripande databaser, dock utan resultat. 

   Vid sökningarna i såväl PubMed som CINAHL och PsycINFO användes en kombination av 

databasernas ämnesord (Medical Subject Headings, CINAHL Headings respektive Thesaurus 

of Psychological Index Terms) och fritext. I PubMed och CINAHL användes även för 

ämnesorden tillhörande subheadings för att begränsa sökningarna ytterligare. Sökorden 

kombinerades sedan med de booleska operatorerna AND och OR, och delades in i sökblock. 

Även trunkering användes för vissa termer i CINAHL och PsycINFO. 

   I databasen PubMed användes sökorden ”Stress, Psychological/therapy"[Mesh], "Stress, 

Physiological/therapy"[Mesh], intervention, program, strategy, school, school-based och 

classroom. Denna sökning genererade 244 träffar. I databasen CINAHL användes sökorden 

MH "Stress, Psychological/PC/TH", MH "Stress, Physiological/PC/TH", MH "Stress 

Management", school* och classroom. En sökning som genererade 42 träffar. I databasen 

PsycINFO användes sökorden Psychological Stress, Physiological Stress, Stress 
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Management, intervention, program*, strateg*, therap*, school* och classroom. En sökning 

som även den genererade 42 träffar. 

   Vid alla sökningar lästes samtliga titlar igenom, följt av abstrakten för de artiklar vars titlar 

bedömdes vara relevanta. Bedömdes abstrakten relevanta, eller då det fanns viss osäkerhet 

kring relevans, hämtades artikeln hem och granskades. En översikt över sökningar och antalet 

lästa abstrakt och artiklar för databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO visas i tabell 1 

nedan. 

Urval 

Även ett antal filter användes. I samtliga databaser begränsades sökningarna till att endast 

inkludera artiklar som blivit publicerade de senaste 10 åren, som var skrivna på engelska och 

svenska (i CINAHL endast engelska) och som berörde åldersgruppen adolescent (personer 

mellan 13 och 18 år (13-17 år i PsycINFO)). Vidare begränsades sökningarna i PubMed till 

att endast visa artiklar av typen journal article, i CINAHL academic journals och i PsycINFO 

peer reviewed journals. 

   Vid granskning av abstrakt och artiklar exkluderades studier med en population som var 

yngre än 13 år, som var utförda på college/universitet, som hade deltagare med någon 

allvarligare form av psykisk ohälsa och/eller som var inriktade på personer som råkat ut för en 

katastrof av något slag (exempelvis krig eller naturkatastrof). Vid granskning av artiklar 

uteslöts även artiklar som inte innehöll etiska reflektioner eller vars tidskrift inte tillämpade 

referentgranskning. Huruvida tidskriften tillämpade referensgranskning kollades upp i 

databasen Ulrichweb, och i de fall information saknades där eftersöktes informationen på 

tidskriftens hemsida. 

   Efter detta urval genomfördes en kvalitetsgranskning av artiklarna. Kvalitetsgranskningen 

gjordes genom besvarandet av Bowlings (2014) checklista för kvalitetsbedömning av artiklar. 

Samtliga kvalitetsgranskade artiklar inkluderades sedan i dataanalysen. 

Tabell 1. Sökningar i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO 

Datum 

för 

sökning 

Databas Söktermer Exklusions- och 

inklusionskriterier 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

2018-

04-03 

PubMed #1 "Stress, 

Psychological/therapy"[Mesh] 

 18393    

2018-

04-03 

PubMed #2 "Stress, 

Physiological/therapy"[Mesh] 

 2216 
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2018-

04-03 

PubMed #3 intervention OR program OR 

strategy 

 7642294    

2018-

04-03 

PubMed #4 school OR school-based OR 

classroom 

 3429393    

2018-

04-03 

PubMed #5 ("Stress, 

Psychological/therapy"[Mesh]) 
OR "Stress, 

Physiological/therapy"[Mesh] 

 

 

20456 

   

2018-

04-03 

PubMed #6 (((("Stress, 

Psychological/therapy"[Mesh]) 
OR "Stress, 

Physiological/therapy"[Mesh])) 

AND (intervention OR program 
OR strategy)) AND (school OR 

school-based OR classroom) 

Journal Article, 

artiklar publicerade 
senaste 10 åren, 

ålder 13-18 år, 

engelska och 
svenska 

244 

 

75 18 8 

2018-
04-03 

CINAHL #1 (MH "Stress, 
Psychological/PC/TH") 

 3239    

2018-

04-03 

CINAHL #2 (MH "Stress, 

Physiological/PC/TH") 

 143    

2018-

04-03 

CINAHL #3 (MH "Stress Management")  5523    

2018-

04-03 

CINAHL #4 #1 OR #2 OR #3  8575    

2018-

04-03 

CINAHL #5 school* OR classroom  103899    

2018-

04-03 

CINAHL #6 #4 AND #5 2008-2018, 

Academic Journals, 

ålder 13-18 år, 
engelska 

42 22 9 2 

2018-

04-03 

PsycINFO #1 exp Psychological Stress/  8487    

2018-

04-03 

PsycINFO #2 exp Physiological Stress/  3026    

2018-

04-03 

PsycINFO 

 

#3 exp Stress Management/ 
 

 4737    

2018-
04-03 

PsycINFO #4 #1 OR #2 OR #3  
15699 

   

2018-
04-03 

PsycINFO #5 (intervention or program* or 
strateg* or therap*) 

 1175179    

2018-
04-03 

PsycINFO #6 (school* or classroom)  455854    

2018-

04-03 

PsycINFO #7 #4 AND #5 AND #6 Peer reviewed 

journal, ålder 13-17 

år, engelska och 
svenska, last 10 

years 

42 28 13 5 

Dataanalys 

Artiklarna analyserades med en innehållsanalys. Forsberg och Wengström (2016) beskriver en 

form av innehållsanalys som genomförs i fem steg. Inledningsvis ska texten läsas upprepade 

gånger för att man ska kunna få en uppfattning om materialet. Efter detta kodas materialet, 

följt av en indelning av koderna i olika kategorier. Dessa kategorier sammanfattas sedan i ett 
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antal teman, och tolkas och diskuteras sedan. (Forsberg & Wengström, 2016). Artiklarna har 

analyserats i enlighet med denna beskrivning. 

Etiska överväganden 

Att beakta etiska frågeställningar är en central del i all forskning (Vetenskapsrådet, 2017). 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att en forskare alltid måste se till att deltagarna i en studie 

skyddas, samt att det inte förekommer oredligheter i någon form. Bryman (2011) beskriver 

fyra etiska principer för säkerställandet av skydd för individen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Inledningsvis innebär 

informationskravet att alla deltagare ska få all nödvändig information om studien. 

Samtyckeskravet innebär i sin tur att alla deltagare själva har rätt att bestämma om de vill 

delta i studien eller ej. Vidare innebär konfidentialitetskravet att alla personuppgifter ska 

hanteras med konfidentialitet, och att dessa ska förvaras på ett sätt som säkerställer att inga 

obehöriga kan komma åt dem. Slutligen innebär nyttjandekravet att den data som samlas in 

endast får användas till det beskrivna syftet. (Bryman, 2011). 

   Då en systematisk litteraturöversikt inte samlar in nytt material, utan grundar sig på redan 

publicerat sådant, blir det viktigt att analysera hur etiska frågeställningar har beaktats av 

forskarna till de utvalda studierna. Forsberg och Wengström (2016) framhåller att det är av 

stor vikt att försäkra sig om att alla inkluderade studier har tillstånd från en etisk kommitté 

och/eller att forskarna redovisar att de gjort noggranna etiska överväganden. De beskriver 

också att det är viktigt att presentera alla resultat, oavsett om de stödjer författarens hypotes 

eller ej, samt att arkivera alla inkluderade artiklar i 10 år (Forsberg & Wengström, 2016). 

Denna studie har genomförts i enlighet med dessa riktlinjer. 

   Ytterligare ett etiskt övervägande som tagits i beaktande är att endast inkludera studier som 

blivit publicerade i en tidskrift som tillämpar referentgranskning, för att på detta sätt försäkra 

att de inkluderade studierna höll en god vetenskaplig kvalitet. Vidare har samtliga artiklar 

granskats grundligt för att minska risken att förvanska eller feltolka studiernas resultat. 
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RESULTAT 

En översikt över de inkluderade artiklarna visas i tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Översikt över artiklar 

Författare Titel 

 

Tidskrift Publika

tionsår 

Land Studiepopulatio

n 

Studiemetod Huvudfynd 

Bennett, 

K., & 
Dorjee, D. 

The Impact of 

a 
Mindfulness-

Based Stress 
Reduction 

Course 

(MBSR) on 
Well-Being 

and Academic 

Attainment of 

Sixth-form 

Students  

Mindfulness 2016 Englan

d 

23 personer 

mellan 16-18 år 
(11 personer i 

interventionsgrup
pen) 

Kvantitativ, 

kvasiexperimentell 
 

Interventionens effekt 
mättes efter avslutad 

intervention och efter 

tre månader 

Mindfulness-

based stress 
reduction 

medförde inte 
en effekt på 

stress. 

Cooper, 

M., 
McGinnis, 

S., & 

Carrick, L. 

School-based 

humanistic 
counselling 

for 

psychological 
distress in 

young people: 

A practice 
research 

network to 

address the 
attrition 

problem 

Counselling 

& 
Psychotherap

y Research 

2014 Skottla

nd 

256 personer 

mellan 11-17 år 

Kvantitativ, 

longitudinell 
observationsstudie 

 

Interventionens effekt 
mättes direkt efter 

avslutad intervention 

Skolbaserad 

humanistisk 
rådgivning 

medförde en 

stor minskning 
av stress. 

Elder, C., 
Nidich, S., 

Colbert, R., 

Hagelin, J., 

Grayshield, 

L., Oviedo-

Lim, D., ... 
Gerace, D. 

Reduced 
Psychological 

Distress in 

Racial and 

Ethnic 

Minority 

Students 
Practicing the 

Transcendenta

l Meditation 
Program 

Journal Of 
Instructional 

Psychology 

2011 USA 106 personer 
med en 

medelålder på 

16.6 år (68 

personer i 

interventionsgrup

pen) 

Kvantitativ, 
kvasiexperimentell 

 

Interventionens effekt 

mättes efter fyra 

månader 

Transcendental 
Meditation 

medförde en 

minskning av 

stress. 

Foret, M. 

M., Scult, 
M., 

Wilcher, 

M., 
Chudnofsk

y, R., 

Malloy, L., 
Hashemine

jad, N., & 

Park, E. R. 

Integrating a 

relaxation 
response-

based 

curriculum 
into a public 

high school in 

Massachusetts 

Journal Of 

Adolescence 

2012 USA 86 personer i 

årskull 10 och 11 
(42 personer i 

interventionsgrup

pen) 

Kvantitativ, icke-

randomiserad 
kohortstudie 

 

Interventionens effekt 
mättes efter avslutad 

intervention 

Relaxation 

Response 
kombinerat med 

undervisning i 

positiv 
psykologi och 

positivt 

tänkande 
medförde en 

minskning av 

stress. 

Fridrici, 

M., & 

Lohaus, A. 

Stress-

prevention in 

secondary 

schools: 
online- versus 

face-to-face-

training 

Health 

Education 

2009 Tysklan

d 

904 personer 

mellan 12-18 år 

(195 personer i 

interventionsgrup
pen) 

Kvantitativ, 

kvasiexperimentell 

studie 

 
Interventionens effekt 

mättes en vecka efter 

avslutad intervention  

Internetleverera

t program för 

stressprevention 

medförde inte 
en minskning 

av stress. 

Garcia, C., 

Pintor, J., 

Vazquez, 
G., & 

Alvarez-

Project 

Wings, a 

Coping 
Intervention 

for Latina 

Western 

Journal Of 

Nursing 
Research 

2013 USA 41 personer 

mellan 14-16 år 

(20 personer i 
interventionsgrup

pen) 

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad studie 
 

Interventionens effekt 

mättes efter avslutad 

Coping-baserat 

program visade 

en tendens till 
minskad stress, 

dock var 

resultatet inte 
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Zumarraga, 

E. 

Adolescents: 

A Pilot Study 

intervention, samt 

efter tre och nio 

månader 

signifikant i 

jämförelse med 

kontrollgruppen
. 

Hampel, 

P., Meier, 
M., & 

Kümmel, 

U. 

School-based 

Stress 
Management 

Training for 

Adolescents: 
Longitudinal 

Results from 

an 
Experimental 

Study 

Journal of 

Youth & 
Adolescence 

2008 Österri

ke 

320 personer 

mellan 10-14 år 
(138 personer i 

interventionsgrup

pen) 

Kvantitativ, 

kvasiexperimentell 
studie 

 

Interventionens effekt 
mättes efter avslutad 

intervention samt 

efter tre månader 

Skolbaserad 

anti stress-
träning 

medförde en 

minskning av 
stress. 

Lang, C., 
Feldmeth, 

A. K., 

Brand, S., 
Holsboer-

Trachsler, 

E., Pühse, 

U., & 

Gerber, M. 

Effects of a 
physical 

education-

based coping 
training on 

adolescents’ 

coping skills, 

stress 

perceptions 

and quality of 
sleep 

Physical 
Education 

and Sport 

Pedagogy 

2017 Schwei
z 

131 personer 
med en 

medelålder på 

16.22 år (67 
personer i 

interventionsgrup

pen). 

Kvantitativ, 
klusterrandomiserad 

kontrollerad studie 

 
Interventionens effekt 

mättes efter avslutad 

intervention 

Coping-baserat 
program som 

leverades under 

idrottslektioner 
medförde inte 

en effekt på 

stress. 

Lee, L. Y. 

K., Chong, 

Y. L., Li, 
N. Y., Li, 

M. C., Lin, 

L. N., 
Wong, L. 

Y., ... Man, 

S. Y. 

Feasibility 

and 

effectiveness 
of a Chen-

style Tai Chi 

programme 
for stress 

reduction in 

junior 
secondary 

school 
students 

Stress and 

Health 

2013 Kina 69 personer 

mellan 11-16 år 

(32 personer i 
interventionsgrup

pen) 

Kvantitativ, 

kvasiexperimentell 

studie 
 

Interventionens effekt 

mättes efter avslutad 
intervention  

Chen-style Tai 

Chi medförde 

inte en effekt på 
stress. 

Lupien, S. 

J., Ouellet-

Morin, I., 

Trépanier, 

L., Juster, 

R. P., 
Marin, M. 

F., 

Francois, 
N., ... 

Plusquellec

, P. 

The DeStress 

for Success 

Program: 

effects of a 

stress 

education 
program on 

cortisol levels 

and 
depressive 

symptomatolo

gy in 
adolescents 

making the 

transition to 
high school 

Neuroscience 2013 Kanada 504 personer 

mellan 11-13 år 

(284 personer i 

interventionsgrup

pen) 

Kvantitativ, 

kvasiexperimentell 

studie 

 

Interventionens effekt 

mättes efter avslutad 
intervention samt 

efter tre månader 

Stressutbildning

sprogrammet 

DeStress for 

Success 

medförde inte 

en effekt på 
stress hos 

interventionsgru

ppen som 
helhet, utan 

endast hos de 

personer som 
uppmätt en 

högre nivå av 

ilska. 

McArthur, 

K., Cooper, 
M., & 

Berdondini

, L. 

School-based 

humanistic 
counseling for 

psychological 

distress in 
young people: 

Pilot 

randomized 
controlled 

trial 

Psychotherap

y Research 

2013 Skottla

nd 

33 personer 

mellan 13-16 år 
(16 personer i 

interventionsgrup

pen) 

Kvantitativ, 

randomiserad 
kontrollerad studie 

 

Interventionens effekt 
mättes efter avslutad 

intervention 

Skolbaserad 

humanistisk 
rådgivning 

medförde en 

minskning av 
stress. 

Pearce, P., 
Sewell, R., 

Cooper, 

M., 
Osman, S., 

Fugard, A. 

J. B., & 
Pybis, J. 

Effectiveness 
of school-

based 

humanistic 
counselling 

for 

psychological 
distress in 

Psychology 
And 

Psychotherap

y 

2017 Englan
d 

64 personer 
mellan 11-18 år 

(34 personer i 

interventionsgrup
pen) 

Kvantitativ, 
randomiserad 

kontrollerad studie 

 
Interventionens effekt 

mättes vid halvtid, 

efter interventionens 

Skolbaserad 
humanistisk 

rådgivning 

medförde en 
minskning av 

stress på kort 

sikt, men inte 
på lång sikt. 
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young people: 

Pilot 

randomized 
controlled 

trial with 

follow-up in 
an ethnically 

diverse 

sample 

avslut samt efter tre 

och sex månader  

Sibinga, E. 

M. S., 

Perry-
Parrish, C., 

Chung, S., 

Johnson, S. 
B., Smith, 

M., & 

Ellen, J. M. 

School-based 

mindfulness 

instruction for 
urban male 

youth: A 

small 
randomized 

controlled 

trial 

Preventive 

Medicine 

2013 USA 41 personer 

mellan 11-14 år 

(22 personer i 
interventionsgrup

pen) 

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad studie 
 

Interventionens effekt 

mättes efter avslutad 
intervention 

Mindfulness-

based stress 

reduction 
medförde inte 

en minskning 

av stress. 

Terjestam, 

Y., Jouper, 

J., & 

Johansson, 

C. 

Effects of 

Scheduled 

Qigong 

Exercise on 

Pupils’ Well-

Being, Self-
Image, 

Distress, and 

Stress 

Journal Of 

Alternative 

And 

Complementa

ry Medicine 

(New York, 
N.Y.) 

2010 Sverige 119 personer 

mellan 13-14 år 

(53 personer i 

interventionsgrup

pen) 

Kvantitativ, 

kvasiexperimentell 

studie 

 

Interventionens effekt 

mättes efter avslutad 
intervention 

Schemalagd 

qigong 

medförde en 

sänkning av 

stress hos 

interventionsgru
ppen. 

Vliet, H. 
V., & 

Andrews, 

G. 

Internet-based 
course for the 

management 

of stress for 
junior high 

schools 

The 
Australian 

And New 

Zealand 
Journal Of 

Psychiatry 

2009 Australi
en 

653 personer 
med en 

medelålder på 13 

år (464 personer i 
interventionsgrup

pen) 

Kvantitativ, 
kvasiexperimentell 

studie 

 
Interventionens effekt 

mättes löpande under 

tiden interventionen 
pågick, i anslutning 

till varje pass 

Internetbaserad 
kurs i 

stresshantering 

medförde en 
minskning av 

stress hos 

interventionsgru
ppen. 

Vid analysen av de 15 utvalda artiklarna framkom tre faktorer som hade en påverkan på när 

en skolbaserad intervention för stresshantering var effektiv: preventionsnivå, tidsfaktorer samt 

typ av verktyg för stresshantering. Dessa tre faktorer utgör resultatets teman. 

Preventionsnivå 

Det fanns en skillnad mellan indikerade interventioners effekt och universella interventioners 

effekt. Tre av studierna studerade indikerade interventioner mot personer som led av måttlig 

eller hög stressnivå (McArthur, Cooper & Berdondini, 2013; Pearce et al., 2017), eller som 

led av någon form av stressproblematik (Cooper, McGinnis & Carrick, 2014). Samtliga 

medförde sänkningar av stressnivå till följd av interventionen (Cooper et al., 2014; McArthur 

et al., 2013; Pearce et al., 2017). 

   Elva av studierna var i form av universella interventioner, och dessa visade ett mer varierat 

resultat. Fem av dessa visade en minskning av stress (Elder et al., 2011; Foret et al., 2012; 

Hampel, Meier & Kümmel, 2008; Terjestam, Jouper & Johansson, 2010; Vliet & Andrews, 

2009). Fem kunde inte visa någon minskning av stress (Bennett & Dorjee, 2016; Fridrici & 
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Lohaus, 2009; Lang et al., 2017; Lee et al., 2013; Sibinga et al., 2013). En visade att stress 

minskade hos personer som uppmätt en hög nivå av ilska, men inte hos studiepopulationen 

som helhet (Lupien et al., 2013). 

   Detta antyder att indikerade interventioner medför en större stressänkning än universella 

interventioner. 

Tidsfaktorer 

Längden på varje enskilt pass skiljde sig mellan de olika studierna, där det kortaste var på 10-

15 minuter (Elder et al., 2011) och det längsta 180 minuter (Garcia, Pintor, Vazquez & 

Alvarez-Zumarraga, 2013). Bland de studier som medförde en minskning av stress hade de 

flesta pass som varade 50 minuter eller kortare (Elder et al., 2011; Foret et al., 2012; Hampel 

et al., 2008; McArthur et al., 2013; Pearce et al., 2017; Terjestam et al., 2010; Vliet & 

Andrews, 2009), medan det i de studier som inte kunde påvisa någon signifikant effekt på 

stress var en större del som hade pass som varade längre än 50 minuter (Bennett & Dorjee, 

2016; Fridrici & Lohaus, 2009; Garcia et al., 2013; Lee et al., 2013). 

   Hur många veckor interventionen pågick samt hur ofta den utfördes skilde sig också mellan 

de olika interventionerna. Bland de studier som medförde en minskning av stress hos 

deltagarna genomfördes interventionerna i en majoriten av fallen i högst åtta veckor (Cooper 

et al., 2014; Foret et al., 2012; Hampel et al., 2008; Terjestam et al., 2010; Vliet & Andrews, 

2009), medan en majoritet bland de mindre effektiva interventionerna istället pågick längre än 

åtta veckor (Garcia et al., 2013; Lang et al., 2017; Lee et al., 2013; Sibinga et al., 2013). 

Vidare var det bland de interventioner som medförde en sänkning av stress ett flertal som 

utfördes oftare än en gång per vecka (Elder et al., 2011; Foret et al., 2012; Terjestam et al., 

2010), medan det bland de som inte medförde en sänkning av stress inte var någon som 

utfördes oftare än en gång per vecka. 

   Resultatet visade att interventioner med kortare pass, som pågick under en kortare 

tidsperiod och som hade pass oftare än en gång per vecka i större utsträckning var effektiva. 

Typ av verktyg för stresshantering 

Vilken typ av verktyg för stresshantering som användes hade en påverkan på när 

interventionerna var effektiva. Alla tre indikerade interventioner var inriktade på humanistisk 

rådgivning, och var de interventioner som medförde störst sänkning av stress (Cooper et al., 
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2014; McArthur et al., 2013; Pearce et al., 2017).  

   Resterande studier fokuserade på stresshantering antingen genom multimodala 

interventioner som innehöll strategier för såväl problemfokuserad som känslofokuserad 

coping (Fridrici & Lohaus, 2009; Garcia et al., 2013; Hampel et al., 2008; Lang et al., 2017; 

Lupien et al., 2013; Vliet & Andrews, 2009) eller genom att fokusera på olika former av 

avslappning (MBSR, Transcendental Meditation, Relaxation Response, Tai Chi och Qigong) 

(Bennett & Dorjee, 2016; Elder et al., 2011; Foret et al., 2012; Lee et al., 2013; Terjestam et 

al., 2010; Sibinga et al., 2013). Bland de studier som var inriktade på avslappning medförde 

ett större antal sänkningar av stress (Elder et al., 2011; Foret et al., 2012; Terjestam et al., 

2010) jämfört med de multimodala interventionerna som lärde ut strategier för 

problemfokuserad och känslofokuserad coping (Hampel et al., 2008; Vliet & Andrews, 2009). 

   Vad gäller de interventioner som fokuserade på olika former av avslappning så fanns det 

även skillnader inom denna grupp. Interventioner med fokus på meditativa tekniker 

(Transcendental Meditation och Qigong) (Elder et al., 2011; Terjestam et al., 2010) var mer 

effektiva än interventioner med inriktning på mindfulness (MBSR och Tai Chi) (Bennett & 

Dorjee, 2016; Lee et al., 2013; Sibinga et al., 2013). 

   Resultatet visade att vissa verktyg för stresshantering var mer effektiva än andra. 

Humanistisk rådgivning medförde i samtliga fall en minskning av stress hos deltagarna. 

Vidare var interventioner med inriktning på olika former av avslappning mer effektiva än 

interventioner som innehöll undervisning i olika former av problemfokuserad coping och 

känslofokuserad coping, och meditativa tekniker mer effektiva än mindfulness. 

Resultatsammanfattning 

Preventionsnivå, tidsfaktorer och typ av verktyg för stresshantering hade en påverkan på när 

skolbaserade interventioner för stresshantering var effektiva för att minska stress hos 

tonåringar. Indikerade interventioner medförde större stressänkningar än universella 

interventioner, och interventioner som utfördes under kortare tidsperioder och mer frekvent 

var mer effektiva än interventioner där passen och interventionstiden var längre. Vidare var 

interventioner med fokus på olika former av avslappning mer effektiva än de multimodala 

interventionerna som innehöll undervisning i både problemfokuserad coping och 

känslofokuserad coping, och intervention med fokus på meditativa tekniker mer effektiva än 

interventioner med fokus på mindfulness. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att undersöka vilka faktorer som gör skolbaserade interventioner för stresshantering 

effektiva för att minska stress hos tonåringar valdes en systematisk litteraturöversikt som 

metod. Med denna typ av studie kan man samla in all relevant forskning inom ett specifikt 

område (SBU, 2014), vilket i detta fall var en nödvändighet då flera studier behövde studeras 

för att kunna identifiera eventuella faktorer som gör en intervention effektiv. 

Datainsamling 

SBU (2014) rekommenderar att man vid systematiska litteraturöversikter söker igenom minst 

tre databaser för att kunna hitta alla relevanta artiklar. I denna studie användes fem databaser 

till litteratursökningen, även om två av dessa inte genererade några artiklar. Detta är således 

en fördel som ökar resultatens trovärdighet. 

   Även valet av de specifika databaserna är något som ökar studiens trovärdighet, eftersom att 

alla använda databaser är relevanta för frågeställningen. PubMed är som tidigare beskrivits 

den största medicinska databasen, och såväl CINAHL och PsycINFO som Web of Science 

och SCOPUS innehåller många artiklar inom hälsoområdet. Det är dock möjligt att relevanta 

artiklar från andra databaser missats, men på grund av tidsaspekter var det inte möjligt att 

söka i fler databaser. 

   Vid sökningarna användes en kombination av databasernas ämnesord (inklusive 

subheadings i PubMed och CINAHL) och fritext. Användningen av ämnesord och 

subheadings ökade möjligheten att fånga upp alla relevanta artiklar, eftersom att risken att 

missa någon artikel på grund av avsaknad av relevant sökord i söksträngen minskade. En 

nackdel med användningen av ämnesorden är dock att nypublicerade studier kan ha missats, 

eftersom att dessa ännu inte hunnit bli indexerade med databasens ämnesord.  

   Fritext behövde dock användas i två fall. Inledningsvis för ordet skola med synonymer, 

eftersom att det vid de inledande sökningarna upptäcktes att det inte alltid användes ämnesord 

för detta till artiklar som berörde skolbaserad stresshantering. För att inte missa någon 

relevant artikel valdes därför att inte använda ämnesord för detta. Vidare blev det nödvändigt i 

PubMed och PsycINFO att även lägga till ett sökblock med fritext-ord kring ordet 

intervention med synonymer, eftersom det annars blev för många träffar i träfflistan. Detta 
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kan dock ha medfört att någon relevant artikel som inte inkluderade någon av synonymerna 

missades.   

Urval 

När det gäller de valda inklusionskriterierna så var det en fördel att inkludera artiklar på 

engelska, eftersom att de flesta vetenskapliga artiklar publiceras på detta språk. Dock kan det 

samtidigt ha medfört, på grund av viss begränsning i språkkunskaper, feltolkningar av 

artiklarna. Även om risken för detta har försökts undvikas i största möjliga mån genom en 

mycket noggrann analys av artiklar. Att även inkludera artiklar på svenska i de databaser där 

detta var möjligt var ytterligare en fördel, då fler språk ökar möjligheterna att hitta artiklar, 

även om det i detta fall inte genererade några relevanta artiklar. Att inkludera fler språk var 

inte möjligt på grund av att författaren inte behärskar fler än dessa. 

   När det gäller den valda tidsperioden för inkludering beskriver Forsberg och Wengström 

(2016) att det för att resultatet ska bli så relevant som möjligt endast bör inkluderas artiklar 

som blivit publicerade de senaste tre till fem åren. Detta var dock inte möjligt eftersom att det 

inte fanns tillräckligt många publicerade artiklar under denna tidsperiod, vilket gjorde att tio 

år valdes istället. 

   Att välja begränsningen adolescents medförde vidare att träfflistan blev mer relevant och 

träffsäker, vilket underlättade sökningarna genom att ta bort mycket irrelevant litteratur. Dock 

visade det sig att mycket irrelevant litteratur ändå kom med, eftersom att begreppet utöver 

tonåring även används för ordet ungdom och således inkluderade många artiklar med 

deltagare som var antingen under 13 år eller över 19 år. Detta medförde att många artiklar 

behövde hämtas hem och läsas för att kunna uteslutas, vilket var tidskrävande. Dock 

bedömdes det inte finnas något mer passande sökfilter än detta. 

   Slutligen begränsades träfflistan till att endast inkludera artiklar som var referentgranskade 

(PsycINFO) alternativt som publicerats i en vetenskaplig tidskrift (PubMed och CINAHL). 

Detta underlättade också arbetet genom att göra träfflistan mer relevant. Efter sökningarna 

hade genomförts upptäcktes dock att det även i CINAHL var möjligt att välja peer reviewed 

som begränsning. Detta alternativ hade därför möjligtvis varit bättre än academic journals, 

men på grund av att samtliga tidskrifter ändå söktes upp i Ulrichweb har det troligtvis inte 

inneburit någon nackdel. 

   Ytterligare något som stärker studiens tillförlitlighet och trovärdighet är att det vid 
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litteratursökningarna lades mycket tid på att noggrant gå igenom abstrakt och artiklar. Alla 

abstrakt där det fanns minsta osäkerhet kring relevans lästes igenom, likaså artiklar där det 

inte utefter abstrakten gick att säkert bedöma om artikeln i fråga skulle kunna vara relevant. 

Risken att missa en relevant artikel i träfflistorna minimerades därför. 

Kvalitetsgranskning 

Samtliga inkluderade artiklar genomgick en kvalitetsgranskning. Denna kvalitetsgranskning 

gjordes utifrån Bowlings (2014) checklista för bedömning av artiklar. Att bedöma artiklarnas 

kvalitet är viktigt för att kunna säkerställa att resultatet inte beror på systematiska fel (SOU, 

2014). Dock uppkom vissa problem med bedömningen på grund av brist på tidigare 

erfarenhet kring kvalitetsbedömning, vilket kan ha lett till under- eller överskattning av en 

artikels kvalitet. Detta skulle kunna ha en påverkan på studiens trovärdighet genom inklusion 

av studier med metodologiska brister, och också på studiens tillförlitlighet genom att 

artiklarna bedömts utefter författarens subjektiva bedömning och inte med hjälp av en färdig 

skala för poängsättning. 

   Vad gäller artiklarnas kvalitet så är denna varierande. Till att börja med är ett flertal av dem 

pilotstudier, vilket påverkar studiens trovärdighet. Kraemer, Mintz, Noda, Tinklenberg och 

Yesavage (i Pearce et al., 2017) beskriver att pilotstudier endast kan ge preliminära och mer 

osäkra resultat på grund av deras småskalighet. Dock inkluderades även dessa studier 

eftersom att de vid kvalitetsbedömningen ändå ansågs besvara och uppfylla majoriteten av 

frågorna i checklistan. Det är också så att det är fler icke randomiserade studier än 

randomiserade studier, och en studie är även helt utan kontrollgrupp. Att endast inkludera 

randomiserade kontrollerade studier hade varit att föredra eftersom att denna studiedesign har 

högst bevisvärde (SBU, 2014). Dock var detta inte möjligt på grund av bristen på studier inom 

området, vilket visade sig vara större än förmodat. Att detta är ett relativt outforskat område är 

något som påtalas även av flera av författarna till de studier som ingår i denna systematiska 

litteraturöversikt (Foret et al., 2012; Lupien et al., 2013). 

   Majoriteten av studierna har vidare endast studerat interventionernas effekt på kort sikt, 

direkt efter interventionens avslut eller efter ett fåtal månader, vilket gör att det inte går att 

säga något om interventionernas effekt på längre sikt. Det hade därför varit att föredra att 

endast inkludera studier som även hade en längre uppföljningstid, men precis som det inte 

gick att endast välja ut studier med en specifik studiedesign så var heller inte detta möjligt. 
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   Bevisvärdet blir därför något begränsat. Studien kan dock ändå vara mycket värdefull som 

en indikation på vad som kan fungera och som vägvisare och grund för framtida studier. 

Analys 

Den analysmetod som valdes var en innehållsanalys. Anledningen till detta var att 

analysmetoden kändes relativt enkel att utföra på ett korrekt sätt, vilket upplevdes som en 

fördel då tidigare erfarenhet av att utföra en dataanalys saknades. Dock kan studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet ändå ha påverkats av att analysen gjordes av en enskild 

författare och inte av flera personer. Resultatet vilar då på endast en persons tolkning. För att 

undvika en felaktig tolkning till följd av författarens egna förförståelse genomfördes dock 

analysen mycket noggrant. Artiklarna lästes upprepade gånger och alla svårtolkade ord och 

begrepp kollades upp i lexikon alternativt i kursböcker. 

Etik 

Stor hänsyn har tagits till etiska frågeställningar vid genomförandet av studien. Inledningsvis 

lades stor vikt på att granska etiska reflektioner i alla artiklar innan de valdes ut till analysen. 

Majoriteten av dem har godkännande av etisk kommitté, men inte alla. Utefter Forsberg och 

Wengströms (2016) beskrivning av att utvalda artiklar till en systematisk litteraturöversikt ska 

vara godkända av etisk kommitté eller innehålla noggranna etiska reflektioner, bedömdes 

dock resterande artiklar som relevanta ändå då de tydligt beskrev etiska resonemang. 

   Vidare vidtogs flera åtgärder för att försäkra att en artikel var publicerad i en tidskrift som 

tillämpade referentgranskning, och mycket tid lades på att grundligt granska och analysera 

artiklarna för att minimera risk för förvanskning och/eller feltolkning. Alla artiklar som 

bedömts relevanta för syftet har även inkluderats i analysen. Således har ingen artikel 

uteslutits på grund av att den motsätter sig författarens egen åsikt. 

   Slutligen har alla artiklar som inkluderats i studien sparats ner på en hårddisk, där de 

kommer att förvaras i tio års tid, i enlighet med Forsberg och Wengströms (2016) etiska 

rekommendationer för systematiska litteraturöversikter. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att indikerade interventioner var mer effektiva än universella interventioner, 

att kortare och intensivare interventioner var mer effektiva än interventioner som pågick 
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under en längre tid och mer sällan, samt att vissa typer av verktyg för stresshantering var mer 

effektiva än andra. Resultatdiskussionen kommer att föras utifrån de tre identifierade temana. 

Preventionsnivå 

Samtliga indikerade interventioner var effektiva (Cooper et al., 2014; McArthur et al., 2013; 

Pearce et al., 2017), och de medförde dessutom relativt stora stressminskningar i jämförelse 

med de universella interventioner som medförde stressänkningar (Elder et al., 2011; Foret et 

al., 2012; Hampel, Meier & Kümmel, 2008; Terjestam, Jouper & Johansson, 2010; Vliet & 

Andrews, 2009). Det finns hittills ännu ingen studie som jämfört effekten av olika 

preventionsnivåer när det gäller stresshantering, varken hos tonåringar eller hos vuxna. Dock 

visade Werner-Seidler, Perry, Calear, Newby och Christensen (2017) att det bland 

skolbaserade interventioner med inriktning på depression var mer effektivt med indikerade 

interventioner än universella interventioner. Det är troligt att det är på detta sätt eftersom att 

indikerade interventioner är inriktade på personer som redan lider av hög stress och har fått 

symptom på detta, medan universella interventioner riktas mot alla personer i en population, 

där stressnivån totalt sett är mycket lägre. Som Muñoz, Cuijpers, Smit, Barrera och Leykin (i 

Werner-Seidler et al., 2017) poängterar krävs det dessutom för universella interventioner 

mycket större studiepopulationer för att visa en effekt, vilket kan innebära att resultatet i 

denna studie kan bero på det faktum att det är få deltagare och inte på att interventionerna i 

fråga inte ger samma positiva resultat som de indikerade interventionerna. 

   Resultatet måste vidare beaktas med viss försiktighet på grund av att det finns ett antal 

faktorer som skulle kunna agera som störfaktorer. Till att börja med så studeras endast en 

form av indikerad intervention, nämligen humanistisk rådgivning. Det skulle kunna vara så att 

det är typen av verktyg för stresshantering som spelar in, och inte att det är i form av en 

indikerad intervention. Det är möjligt att interventionen även skulle kunna vara effektiv som 

universell intervention. Det går inte heller att säga något om ifall andra typer av indikerade 

interventioner är effektiva, kanske hade exempelvis meditation fungerat även som indikerad 

intervention. Vidare är det även den enda formen av intervention som utförs individuellt och 

inte i grupp. Kanske är det är just att den utförs individuellt som gör att den blir effektiv.  

   Werner-Seidler et al. (2017) beskriver dessutom att trots att indikerade interventioner mot 

depression visade sig ha bättre effekt än universella så finns det fördelar med universella. De 

beskriver att man vid implementering av universella program slipper peka ut och eventuellt 
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stigmatisera individer, att man slipper genomgå en screeningprocess, samt att man kan nå 

individer som ännu inte är i riskzonen (och således förhindra att de hamnar där) (Werner-

Seidler et al., 2017). Detta kan appliceras även på stress. Då en stressfaktor hos unga är 

känslor av krav på att passa in (SOU 2006:77), kan en utpekning av dem som annorlunda 

istället medföra en ökad stress. Då kronisk stress kan leda till så pass många allvarliga följder, 

plus att det också innebär ett stort lidande för individen, blir det dessutom av vikt att förhindra 

att stress över huvud taget uppstår, vilket endast blir möjligt med universella interventioner. 

Tidsfaktorer 

Att interventioner med kortare pass var mer effektiva än de med längre pass var tydligt. Sju av 

åtta effektiva interventioner genomfördes med pass som var 50 minuter eller kortare (för den 

åttonde saknas information om passens längd) (Elder et al., 2011; Foret et al., 2012; Hampel 

et al., 2008; McArthur et al., 2013; Pearce et al., 2017; Terjestam et al., 2010; Vliet & 

Andrews, 2009), medan detta var fallet endast för tre av sju interventioner som inte kunde 

visa på någon minskning av stress (Lang et al., 2017; Lupien et al., 2013; Sibinga et al., 

2013). 

   Även att ett färre antal veckor var mer effektivt än ett större antal veckor var tydligt, även 

om det inte var lika tydligt som för tiden på varje pass. Fem av åtta av de interventioner som 

medförde en minskning av stress hade interventioner som pågick i högst åtta veckor (Cooper 

et al., 2014; Foret et al., 2012; Hampel et al., 2008; Terjestam et al., 2010; Vliet & Andrews, 

2009), medan detta var fallet bland endast tre av sju interventioner som inte kunde visa någon 

minskning av stress (Bennett & Dorjee, 2016; Fridrici & Lohaus, 2009; Lupien et al., 2013).  

   Naidoo och Wills (2016) refererar till Stewart-Brown (2006) som visade att skolbaserade 

interventioner med inriktning på psykisk hälsa var effektivare när de pågick under en längre 

tidsperiod. Varför detta inte framkom i denna studie kan bero på ett flertal saker. I Stewart-

Browns (i Naidoo & Wills, 2016) studie undersöktes ett brett spektrum av skolbaserade 

interventioner för psykisk hälsa, och den var således inte inriktad endast på stress. Det är 

möjligt att interventioner med inriktning på andra former av psykisk hälsa, exempelvis olika 

former av beroende eller depression, kräver längre interventionsperioder än interventioner 

med inriktning på stress. Stresshantering handlar ofta om att individen ska få redskap för att 

hantera stressfulla situationer (Cox, 1993), och det är möjligt att det går snabbare och är mer 

effektivt att lära ut dessa strategier än att förebygga till exempel drogberoende. Richardson 
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och Rothstein (2008) genomförde en meta-analys över stresshanteringsinterventioner på 

arbetsplatser, och de kunde inte visa att varken kortare eller längre interventioner var mer 

effektiva än de andra. De diskuterar att kortare interventioner faktiskt kan vara att föredra, 

bland annat eftersom att de troligen är mer kostnadseffektiva (Richardson & Rothstein, 2008). 

   Att kortare och mer intensiva interventioner visade sig vara mer effektiva är positivt. Som 

Richardson och Rothstein (2008) framhåller så är det troligt att dessa är mer kostnadseffektiva 

än längre interventioner. Det är också så att de förmodligen är lättare att implementera på 

grund av det faktum att de inte kräver lika stort arbete, och att det därmed också blir lättare att 

motivera skolor att införa sådana interventioner och program. 

Typ av verktyg för stresshantering 

Resultatet visade att interventioner som fokuserade på strategier för avslappning i större 

utsträckning var effektiva jämfört med multimodala interventioner som fokusera på att lära ut 

flera olika tekniker och strategier, inriktade på såväl problemfokuserad som känslofokuserad 

coping. Tidigare studier har visat att multimodala interventioner är effektiva för att minska 

stress hos barn och ungdomar (Boekaerts, 1996). Att resultatet från denna studie skiljer sig 

från tidigare studier kan bero på ett flertal saker. I de multimodala coping-interventionerna 

som inkluderades i denna studie ligger ett stort fokus på att lära ut olika strategier för 

problemfokuserad coping, för att individen med hjälp av dessa ska kunna bemöta och hantera 

framtida stressfyllda situationer på ett bättre sätt. Att majoriteten av de inkluderade studierna i 

denna systematiska litteraturöversikt endast mätt interventionernas effekt på kort sikt skulle 

kunna vara en orsak till att de inte kunde påvisa någon stressänkande effekt, eftersom att 

coping-strategierna då ännu inte hunnit användas av deltagarna. 

   Avslappningsinterventionerna däremot kan ju sägas ha fokuserat på känslofokuserad  

coping, vilka i kontrast mot problemfokuserad coping är mer inriktade på att lindra känslorna 

som stressfyllda situationer för med sig (Lazarus & Folkman, 1984). Det är därför rimligt att 

dessa ger bättre effekt i ett kort perspektiv, eftersom att dessa förbättrar individernas 

välmående för stunden.  

   Det är vidare så att det inom gruppen med multimodala interventioner fanns stora 

variationer gällande deras utformning, såväl gällande vilka komponenter som interventionerna 

innehöll och hur länge de pågick. Vissa av dem visade också viss stressänkande effekt. 

Lupien et al. (2013) visade att deras intervention minskade stress hos deltagare som hade en 
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hög nivå av ilska, och Garcia et al. (2013) en tendens till stressminskning hos deltagarna, men 

som inte var signifikant. Det är därför möjligt att multimodala interventioner med fokus på 

såväl problemfokuserad coping som känslofokuserad coping skulle kunna vara effektiv på att 

minska stress hos tonåringar, och det finns därför ett stort behov av ytterligare studier på 

området för att säkert kunna säga något om dess egentligen effekt hos denna målgrupp. 

   När det gäller skillnaderna inom interventionerna för avslappning, där meditativa tekniker 

var mer effektiva än mindfulness-inriktade interventioner, har såväl Transcendental 

Meditation som Qigong (de meditativa teknikerna) visat sig vara effektiva även i andra 

populationer (Elder et al., 2014; Nidich et al., 2009; Wang et al., 2014). Dock visar tidigare 

forskning att även MBSR och Tai Chi (interventionerna med inriktning på mindfulness) är 

effektiva som stressreducerande interventioner i andra populationer (Sharma & Rush, 2014; 

Wang et al., 2010). Att endast interventioner med inriktning på meditation var effektiva på att 

minska stress hos tonåringar är intressant eftersom att teknikerna är relativt lika varandra. 

Kanske är meditationstekniker enklare för tonåringar att lära sig, medan mindfulness inte är 

lika passande för denna målgrupp på grund av att kravet på koncentration och fokus samt 

övningar och tekniker som kräver större färdigheter. Detta är något som påtalas även av Lee 

et al. (2013). De beskriver att Tai Chi inte är att rekommendera för yngre personer just 

eftersom att praktiken kräver en hög koncentration under en längre tid, och att tekniken tar ett 

tag att lära sig, och att deltagarna därför i början har fokus endast på att utföra rörelserna 

korrekt (Lee et al., 2013). Det sistnämnda kan dessutom göra att positiva effekter först 

kommer efter att man till fullo behärkas tekniken och har utfört denna en period, eftersom att 

det är först då man kan nå ett tillstånd av mindfulness. 

   Detsamma gäller MBSR. Denna form av mindfulness ska, om man följer ”original-

protokollet” utföras mellan två och en halv och tre timmar per gång (Kristeller, 2007), vilket 

kan vara alldeles för länge för tonåringar. Felver och Jennings (2016) beskriver att det ännu 

finns stora kunskapsluckor gällande mindfulness hos unga. De beskriver att man varken vet 

vilken dos som är mest effektiv i denna population eller vilken eller vilka former av 

mindfulness som fungerar. Detta kan innebära att mindfulness kan vara effektivt i denna 

population, men att utformningarna som testades här inte var effektiva. Det är också möjligt 

att mindfulness har effekt på längre sikt, vilket inte går att säga något utifrån dessa studier 

eftersom att alla har korta uppföljningsperioder. Gällande vilka verktyg som är mest effektiva 

behövs det därför fler studier innan det går att dra definitiva slutsatser om vad som fungerar. 
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Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som gör skolbaserade interventioner 

för stresshantering effektiva för att minska stress hos tonåringar. Resultatet visade att de 

interventioner som var effektiva i större utsträckning var i form av indikerade interventioner 

och att de i större utsträckning genomfördes under en kortare och mer intensiv period. Vidare 

var humanistisk rådgivning den mest effektiva interventionen, interventioner med fokus på 

avslappning var i högre grad effektiva än multimodala interventioner med fokus på både 

problemfokuserad och känslofokuserad coping, och meditativa tekniker mer effektiva än 

mindfulness. Dock är området ännu relativt outforskat och många av de studier som för 

nuvarande finns är småskaliga samtidigt som de också i flera fall är i form av pilotstudier. De 

är också heterogena i sin utformning. Vissa delar av resultatet är dessutom mer distinkta än 

andra, där tidsfaktorers påverkan var tydligt medan det kring preventionsnivå och typ av 

verktyg finns en större osäkerhet kring resultatets giltighet. Detta gör att det blir svårt att dra 

en definitiv slutsats om vad som fungerar. Resultatet kan dock ändå vara värdefullt som en 

indikation på vad som kan fungera, och därmed fungera som en vägvisare och utgångspunkt 

för fler och större studier inom området. 

Implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Att identifiera metoder för att minska stress är av stor betydelse för folkhälsan på grund av 

alla de konsekvenser det kan medföra. Kan stress förebyggas och förhindras redan under 

tonåren kan detta medföra stora hälsovinster för individen och stora kostnadsbesparingar för 

samhället. Dock blir det utifrån det som framkommit i denna studie svårt att ge några 

rekommendationer för hur stressförebyggande arbete för tonåringar i skolor bäst ska bedrivas, 

men desto viktigare blir resultatet som en vägvisare för framtida studier. Framtida studier kan 

med fördel genomföras i större skala med fler deltagare, och även ha längre 

uppföljningsperioder för att kunna utvärdera interventionernas effekt på längre sikt. Studier i 

form av randomiserade kontrollerade studier bör också prioriteras. Att bedriva forskning på 

svenska skolor blir också viktigt, eftersom att en interventions effektivitet i ett land inte 

behöver innebära samma effektivitet i ett annat. Slutligen kan framtida systematiska 

översikter och metaanalyser även satsa på större homogenitet mellan studieobjekten, där de 

kan undersöka olika typer av stresshantering var för sig. 
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