
ATT STUDERA HUR SKOLSKÖTERSKOR 
ARBETAR HÄLSOFRÄMJANDE FÖR ATT 

FÖREBYGGA SÖMNBRIST HOS TONÅRINGAR 

TO STUDY HOW SCHOOL NURSES WORK 
HEALTH PROMOTING TO PREVENT SLEEP 

DEPRIVATION IN TEENAGERS 

Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad 
Avancerad nivå  
15 Högskolepoäng 
Vårtermin År 2016 

Författare:  Katrin Palmqvist 
  Ruth Trygg 



SAMMANFATTNING 

Titel:  Att studera hur skolsköterskor arbetar för att förebygga    
 sömnbrist hos tonåringar. 

Författare:  Palmqvist, Katrin; Trygg, Ruth 

Institution:  Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde 

Program/kurs: Examensarbete i omvårdnad, OM854A 

Handledare:  Thorstensson, Stina 

Examinator: Larsson, Margaretha 

Sidor: 29 

Nyckelord:  ungdom, sömnbrist, vila, prevention, omvårdnad 

___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Skolsköterskor har möjlighet i sin profession, med omvårdnad, att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande med sömnbrist. Det finns faktorer som påverkar tonåringars 
sömn, till exempel: levnadsvanor, sovvanor, psykisk ohälsa, sömncyklar, och utvecklingsfaser. 
Konsekvenserna av sömnbrist kan påverka tonåringar till sämre hälsa och sämre akademiskt 
resultat.  

Syfte: Att studera skolsköterskors förebyggande arbete med sömnbrist hos tonåringar. 

Metod: En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats användes i denna studie.  

Resultat: Datamaterialet resulterade i två huvudkategorier och sju underkategorier. 
Huvudkategorierna var: att förstå grunder till sömnbrist och att förebygga med samarbete och 
samtal. Underkategorierna var: tonåringars förståelse, orkeslöshet, akademisk prestation, psykisk 
ohälsa, hälsosamtal och gruppsamtal med elever, råd och utbildning till vårdnadshavare, EHT och 
konsultation med andra enheter

Slutsats: Resultatet visade att skolsköterskorna upplevde att tonåringar visade på en okunskap 
gällande sömn, sömnbrist och sömnbristens påverkan av god hälsa. Skolsköterskorna använde sig 
av hälsosamtalet för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men att de upplever att de 
upptäcker dåliga sömnvanor för sent. Samarbetet med elevhälsoteam och vårdnadshavare ansågs 
viktigt. Skolsköterskorna upplever att några orsaker till sömnbrist var tid vid skärmbild, psykisk 
ohälsa samt höga prestationskrav. Skolsköterskorna upplevde tidsbrist och arbetsbelastning som ett 
hinder i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  
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Background: In their profession, school nurses have an opportunity to work health preventing with 
teenage sleep deprivation. There are factors that influence the teenagers sleep, for example: sleeping 
habits, living habits, mental health, sleep cycles and developmental stages. The consequences of 
sleep deprivation may result in lack of good health and poor academic achievement.  

Purpose: To study how school nurses work health preventing with sleep deprivation in teenagers.  

Method: A qualitative content analysis with an inductive reasoning. 

Results: The data resulted in two main categories and seven subcategories. The main categories: to 
understand the foundations of sleep deprivation, and to work health preventing by communicating 
and collaborating.  

Conclusion: The results showed that the school nurses felt that teenagers lacked knowledge 
regarding sleep, sleep deprivation and the impact sleep has on good health. School nurses felt they 
discovered sleep deprivation too late and teenagers sleeping problems already impacted them 
negatively. Some reasons for lack of sleep were social media, mental illness and high demands. The 
school nurses felt cooperating with the school health team and parents was important for 
preventative work as well as for health promoting. They felt that lack of time and workload affected 
their work. 
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INLEDNING 

Under tonåren utsätts individen för ett flertal utmaningar; kroppen håller på att utvecklas och 
tonåringar brukar sällan förknippa sig som barn längre. Däremot känner tonåringar sig för unga för 
att kunna identifiera sig som en vuxen. Oro och stress ökar ofta i dessa åldrar och ett vanligt 
problem som tonåringar tampas med är sömnsvårigheter (SOU 2006:77). Hysing, Pallersen och 
Stormark (2013) menar att barn och tonåringar behöver en god sömn för att deras kropp och organ 
ska utvecklas på ett normalt sätt. Carskadon (2011) beskriver att sömnbristen i kombination med 
utveckling, en påverkad sömn-cykel och psykosociala faktorer kan leda till negativa konsekvenser 
som trötthet, beteendeproblem, sämre koncentration, sämre betyg, substansberoende, övervikt, 
depressioner, orkeslöshet och ett sämre immunförsvar. Det finns en liknelse kring ”en perfekt 
storm”. Detta är stormar som när de kommer var för sig inte är dramatiska, men när de kommer 
tillsammans blir det en katastrofal storm med katastrofala påföljder. Tonåringar möter en alldeles 
egen variant av den perfekta stormen. Deras perfekta storm är när de biologiska, psykologiska och 
socio-kulturella faktorerna kommer samman i tonåren med kombinationen av sömnbristen (a.a). Vi 
blev nyfikna över hur skolsköterskor stillar denna perfekta och potentiellt katastrofala storm med 
hälsofrämjande och förebyggande arbete mot sömnbrist.  

BAKGRUND  

Sömn 

Barn och tonåringar behöver sin sömn för att bygga upp energi och för att orka leva ett aktivt liv, 
eftersom inre organ och framförallt hjärnans celler är i behov av återhämtning. De laddas upp och 
restprodukter från celler avlägsnas från kroppen under vila (Kaditis, Kheirandishi-Gozal & Gozal, 
2012). Det sker även en insöndring av olika hormoner i kroppen under sömnen, vilket har en 
reparations- och uppbyggnadsfunktion av kroppens celler. Dessa hormoner är huvudsakligen 
tillväxthormon och testosteron som är nödvändiga för att tonåringar ska få en normal tillväxt. Vissa 
hormoner minskar sin tillverkning under natten, såsom det thyreoideastimulerande hormonet som 
påverkar kroppens ämnesomsättning. Kortisol och adrenalin är långt- och kortverkande 
stresshormoner. Det innebär att vid sömn sänks ämnesomsättningen, samt kroppens stressnivåer 
minskas. Immunförsvaret aktiveras under sömnen så att vissa vita blodkroppar blir aktiva och på så 
vis styr kroppens infektionsförsvar. Genom sömnen får kroppen en större förmåga till koncentration 
och inlärningsförmåga samt att sinnesintryck bearbetas och lagras i långtidsminnet för att senare 
användas i framtiden (Kaditis, et al., 2012).  

Hormonet melatonin produceras i epifysen och hjälper till att reglera kroppens dygnsrytm. 
Melatonin utsöndras på kvällen när det blir mörkt och styr kroppens biologiska klocka och 
prioriterar att sova på natten och att vara vaken på dagen. Hormonet gör så att kroppstemperaturen 
sänks och reaktionsförmågan blir långsammare. Individen blir trött och vill sova. Dygnsrytmen är 
extremt viktig för att tonåringar ska följa en jämn rytm mellan vakenhet och sömn över hela dygnet, 
vilket gör att kroppens funktioner är inställda på att vara vaken och prestera på dagen, men att under 
nattetid få vila och få återhämtning (Moore & Meltzer, 2008). Sömnstadier under en natt består av 
fem olika perioder av sömndjup som återkommande cykler. Dessa cykler avlöser varandra mellan 
en till två timmars intervaller. Sömnkurvan kan undersökas och mätas genom polysomnografi där 
hjärnans elektriska aktivitet, ögonens rörelse och muskelspänningen mäts. Detta mäts via elektroder 
på huvudet och i ansiktet som sedan avläses i en dator (Grigg-Damberger, 2012). Sömnstadie 1 är 
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övergångssömn mellan vaken och sovande. Detta leder till att individen blir dåsig och lättväckt. 
Stadie 2 är bas-sömn och hälften av vår totala sömn består av bas-sömn. Sömnstadierna 3 och 4 är 
djupsömn, då återhämtar sig kroppen samt tillväxthormon och vissa könshormon bildas. 
Djupsömnen är nödvändig för att det ska fungera normalt i kroppen. Stadie 5 är drömsömn, där 
ögonen rör sig hastigt, därav sitt namn REM sömn (Rapid Eye Movement). Ögon och hjärna är 
aktiva i det här stadiet medan muskulaturen som individen kan styra med viljan är helt avslappnade. 
Detta är för att muskulaturen inte ska vara aktiv i drömmen (Brown, Basheer & McKenna, Strecker, 
& McCarley, 2012). 

Som ung är det extra viktigt med en god sömn, framförallt när kroppen växer är behovet av sömn 
som störst. Generellt sett bör en människa sova mellan sex till tio timmar. Detta avgörs beroende på 
kvalitén på sömnen. Tonåringar har normalt sett ett behov av mer än nio timmars sömn, men kan 
självfallet variera (Moore et al., 2008). Under tonåren är risken för sömnsvårigheter extra stor och 
detta kan bero på ett flertal faktorer. Sömnsvårigheter kan innefatta en fördröjd insomning, vilket 
innebär att de tidigast faller i sömn efter 30 min. Förändringar i dygnsrytmen kan även tyda på eller 
leda till sömnsvårigheter. Olika faktorer som kan påverka sömnen och dygnsrytmen är stress, 
mardrömmar, utanförskap, alkohol, och skärmljus. Skärmljus innefattar ett blått ljus som TV-
apparater och datorer utstrålar. Detta blåa ljus leder till att hjärnan luras och sänker 
melatoninhormonet, som i sin tur bidrar till vakenhet. I normala fall ska melatonin öka för att 
kroppens naturliga sömnrutin ska slås igång, men vid användning av datorer och annan elektronik, 
minskar melatoninet i kroppen vilket medför ökad svårighet att somna. Skärmljuset gör att 
dygnsrytmen förskjuts framåt och kroppen förbereder sig för att somna senare och därmed även 
vakna senare (Moore et al., 2008). Garmys (2011) studie visade på att kort sömnlängd var associerat 
med TV på rummet, mer än två timmar vid skärm varje dag och trötthet i skolan. 

Tonåringar idag känner en större press och konkurrens från utomstående. En faktor är att tonåringar 
sätter högre prestationskrav på sig själva, exempelvis framgång kring skolarbete och skolgång, men 
även kring att synas och prestera socialt. Tonåringar känner krav att vara tillgängliga dygnet runt 
med hjälp av mobiltelefoner, datorer och internet (Hillman, 2012; Garmy, Nyberg & Jakobsson, 
2012). En annan faktor till försämrad dygnsrytm och sömnrytm kan bero på en för ostimulerad och 
stillasittande fritid. Inte sällan får tonåringar otillräcklig vila; detta genom internetberoende och en 
evig efterfrågan om att alltid vara tillgängliga, vilket ofta kan medföra sena kvällsrutiner (O´Keeffe 
& Clarke-Pearson 2011). En faktor som koffein, såsom kaffe och energidrycker, och även alkohol 
kan ha en stor negativ påverkan på sömnen (Hetta & Schwan, 2011). 

Tonåringars utveckling 

Definitionen av en tonåring, enligt Moshman (2012), är individen mellan 13 till 19 år. En 13 åring 
har en högre mognadsnivå och kan rationalisera på en mer utvecklad nivå än ett barn samtidigt som 
en 19 åring inte har nått mognaden som en vuxen. För tonåringar är personlig utveckling oerhört 
viktigt. En tonåring utvecklar sig emotionellt, socialt och försöker hitta svar och mening med livet. 
Den kognitiva utvecklingen hos en tonåring är i den formella operationers stadie i Piagets 
utvecklingsmodell. Här är det en mer avancerad och komplext form av tänkande och rationalitet. 
Ytterligare en aspekt en tonåring möter är att utveckla en frihet från sina vårdnadshavare samtidigt 
som de vill behålla en god och öppen kommunikation med dem. Den sociala utvecklingen av en 
tonåring har en stor roll i denna åldersgrupp (a.a.). Här ses det tydligt att den sociala stormen 
tillsammans med den tidigare nämnda biologiska stormen kommer tillsamman och börjar att bilda 
den perfekta stormen. 
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Sömnbrist hos tonåringar 

Maski och Kothare (2013) beskriver de betydande funktionsnedsättningarna som sömnbrist kan 
leda till och författarna granskar avvikande beteende samt neuropsykiatriska problem. Det visar sig 
att vuxna som inte får nog med sömn visar dagtrötthet, en långsammare motorik och problem med 
kognitivt tänkande och minne, medan tonåringar visar mer på emotionella och beteende 
förändringar inklusive utagerande, depression, ångest, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter. 
Artikeln påvisar även att sömnbrist som ung leder till kroniska beteende-avvikelser (Maski & 
Kothare, 2013). En studie påvisade at t tonåringar med sömnbrist hade mer 
koncentrationssvårigheter och sämre akademisk prestation än de som sov bra (Curcio, Ferrara & 
Gennaro, 2006). Ibland kan det vara svårt att utröna om det är ett barn som har ADHD (attention 
deficit hyperactivity disorder) eller om det är ett barn med sömnbrist därför att symptomen är lika 
(Ballas, 2008). Enligt samma författare är det oerhört viktigt att ge information till föräldrar och 
försöker åtgärda sömnproblemen som första steg innan tonåringar behandlas. Ytterligare ett 
beteende som forskningen visat är att ungdomar som sover sämre och med sömnbrist har mer 
bekymmer med psykisk ohälsa såsom depressioner (Short, 2013). En annan stor studie från Europa 
visar att 20 % av tonåringar upplever dagtrötthet (Vallido, Peters, O’Brien & Jackson, 2008). 
Samma författare påpekar att sömnbrist ger konsekvenser som låg akademisk prestation, 
depression, och beteende problem i tonåren (a.a). 

Ytterligare en konsekvens av sömnbrist är en sämre skolprestation. Enligt Skolverket och 
Socialstyrelsen (2014) blir elevhälsans insats dubbelriktad mellan hälsa och pedagogik. Skolan 
måste ta ansvar och hantera elevernas hälsa och deras lärande därför att hälsa kan betyda mycket för 
elevens skolprestation och välbefinnande. Här kan ses ett tydligt samband mellan en elev som inte 
sover och att det inte fungerar optimalt i skolan (a.a.). Vallido et al. (2008) beskriver att sömnbrist i 
tonåren kan påverka den akademiska prestationen genom att påverka minne och inlärningsprocesser 
som sker under sömnen. Forskningen i samma studie visar på att dåliga akademiska resultat är 
associerade med högre dagtrötthet, sömnproblem, sena läggningstider och depression. En analys 
som var utförd på tonåringar visade att trötthet var den största förutsägbara faktorn för sämre 
akademisk prestation (Short, 2013). 

Övervikt är en faktor som kan vara ett resultat av sömnbrist. För tonåringars fysiska hälsa är 
sömnen en viktig faktor och enligt forskning finns det en association mellan fetma och kort sömn 
hos barn och ungdomar både när det gäller nuvarande fetma och framtida fetma problem (Patel & 
Hu, 2008). Skolverket och Socialstyrelsen (2014) beskriver att tonåringar lätt komma in i en ond 
cirkel. De beskriver att denna onda cirkel börjar med att tonåringar inte motionerar och inte sover 
och detta leder till risk för övervikt, där övervikten ökar risken för andningsproblem under sömn 
och ökar risken för depression som i sin tur leder till mer sömnproblem (a.a.). 

Ytterligare en risk för tonåringar är att utveckla ett substansberoende på grund av sömnbristen. 
Loessl, Valerius, Kopasz, Hornyak, Riemann och Voderholzer (2008) beskriver substansberoende 
som en risk för tonåringars hälsa och i studiens resultat visade på att substansberoende som rökning, 
alkohol och droger var alla relaterade till sömnbrist på skolnätter. Ytterligare en studie påpekar att 
sambandet mellan substansberoende och sömnbrist kunde rapporteras i 26 % av pojkarna och 12 % 
av flickorna (Vallido et al., 2008). Pojkar visade en större tendens till att använda alkohol medan 
flickor använde tobak och samma studie visade i resultatet att 75% av tonåringar dricker koffein för 
att hålla sig alerta.  
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Att främja god hälsa 

Hälsa och vila 

Enligt världshälsoorganisationen är definitionen av hälsa ett fysiskt, mentalt, socialt välmående och 
inte endast frånvaro av sjukdom (WHO, 2003). En god hälsa påverkas av faktorer som livsvillkor, 
levnadsvanor och levnadsval (Folkhälsomyndigheten, 2015). Till historien har hälsa tolkats av olika 
omvårdnadsteoretiker däribland även Florence Nightingale som tidigt skrev att hälsa är påverkat av 
sjukdomar och miljö (Svenska Sjuksköterskeförening, 2011). Omvårdnadsteoretikern Virginia 
Henderson lyfter vikten av vila som en grund för god hälsa. Ytterligare beskriver hon i sin teori att 
det är människans fysiska och psykiska kraft, vilja och kunskap som leder till självständiga beslut 
och handlingar. Dessa leder i sin tur till att grundläggande behov tillgodoses bland annat vila och 
sömn. Henderson beskriver att varje individ utvecklar sin egen livsstil för att kunna tillgodose sina 
grundläggande behov (Kirkevold, 2000). Skolverket och Socialstyrelsen (2014) påpekar 
sömnunderskott och dålig sömn något som försämrar inlärningsförmåga, fysisk hälsa, psykisk hälsa 
och livskvalitet. 

Begreppet vila har många olika betydelser och tillsammans ger vila ett tillstånd där individen inte 
upplever någon påfrestning, varken fysiskt eller mentalt. För att barn och ungdomar ska få harmoni, 
balans och känna sig som en hel individ krävs det vila. Detta kan ske genom att komma till ro och i 
att vara i stillhet, men även genom att koppla av och få rekreation (vila). Det handlar även om att få 
återhämta energi och kraft. Hos barn kan vila vara att bara umgås med vänner, utföra 
fritidsaktiviteter och framförallt vara befriade från arbetsbördor eller krav i skolan och i hemmet. 
Under vilan får kroppen återhämta sig både fysiskt och psykiskt, men begreppet vila omfattar även 
en återhämtning själsligt och andligt (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 

Skolsköterskors hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Ett hälsofrämjande arbete innebär att utgå ifrån individens egen hälsa och att öka individens 
möjligheter att förbättra den (WHO, 2016). Ett sjukdomsförebyggande arbete är då målet är att 
förhindra sjukdomsförlopp (Starfield, Hyde, Gervas & Heath, 2008). Detta innebär att identifiera 
riskfaktorer och försöka förhindra dem innan det blir en sjukdom eller en skada (a.a.). 

Skolsköterskor har utifrån sin profession möjligheter att främja hälsa hos tonåringar och ge god 
omvårdnad. Omvårdnad är ett förhållande och en relation mellan människor som innebär att bry sig 
om och bekymra sig över någon (Clausson & Morberg, 2012). Det är viktigt, som skolsköterska, att 
identifiera och bedöma tonåringars sömn och hjälpa dem att uppnå optimal sömn och vila. 
Skolsköterskor har, i sin centrala roll och position, potential att samverka med elever, familjer, 
lärare, barn-och ungdomsmedicin, barn-och ungdomspsykiatrin, rektor, kurator och 
fritidspedagoger. Här kan skolsköterskor lyfta faktorer som påverkar sömnbrist och konsekvenserna 
av sömnbrist (Fogg & Johnson, 2015).  

En viktig del av skolsköterskors hälsofrämjande och förebyggande arbete är hälsosamtalet med 
eleverna. Hälsosamtalet är ett verktyg som hjälper skolsköterskor att, till exempel, identifiera 
sömnbrist och andra eventuella problem. Hälsosamtalet ska innehålla samtal kring levnadsvanor 
som mat, sömn, alkohol, tobak, motion samt skolsituationen, relationer och upplevd hälsa 
(Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). För att kunna utveckla sig i sin förmåga att kommunicera 
med eleverna, kan skolsköterskor använda sig av samtalsmetoden motiverande samtal. Denna 
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metod används för att kunna, på bästa sätt, hjälpa elever att ändra sin livstil men motiverande 
samtal. En faktor som är viktig då motiverande samtal skall fungera är att skolsköterskorna visar 
empati och lyssnar till tonåringar (Martins & McNeil, 2009). I motiverande samtal lyssnar 
skolsköterskorna reflekterande och använder öppna frågor, positiva valideringar av elevens tankar, 
känslor och bekymmer (Arena, 2011). För att skolsköterskan ska få ett förtroende av tonåringar och 
kunna ha en möjlighet att diskutera om ämnen som skolsituationen, levnadsvanorna eller även ge 
rådgivning är det väsentligt att tonåringar känner skolsköterskans empati (Martins & McNeil, 
2009). Vallido et al. (2008) påpekar att genom hälsosamtal och psykiska hälsobedömingar kan 
skolsköterskor upptäcka problem tidigt. Empowerment är ett begrepp och en metod som har 
möjligheten att stödja det hälsofrämjande arbetet med att öka individens förmåga att höja 
tonåringars självkänsla och självförtroende. Det har även möjligheten att förbättra elevernas hälsa, 
genom att hjälpa tonåringar att känna sig delaktig (Houston & Cowley, 2002).  

I samverkan med elevhälsan och pedagoger, kan skolsköterskor påverka tonåringar till bättre 
sömnvanor, men även bedöma om tonåringar behöver ett anpassat skolschema för att kunna sova 
bättre och för att i sin tur kunna prestera bättre akademiskt (Loessl et al., 2008). Samma författare 
föreslår ett sömnhygien program med läggningstider under veckan och uppmuntrade till att få sova-
in tid på helger samt att ta bort alla elektroniska enheter från sovrummen. Det förebyggande arbetet 
är väsentligt för att upptäcka risker av sömnbrist och för att undervisa elever samt vårdnadshavare. 
Detta för att undvika att hamna i den onda sömncirkeln. Skolsköterskor kan utbilda och undervisa 
tonåringar om sömn så de kan ändra sina levnadsvanor och bli välmående, alerta, stabila i sina 
beteenden och kunna prestera akademiskt (Short, Gradisar, Lack, & Wright, 2013). Enligt 
Skolverket och Socialstyrelsen (2014) kan elevhälsan främja god sömn och förebygga sömnbrist 
hos eleverna. Skolsköterskor har möjlighet genom sitt hälsobesök att mer genomgående utforska 
tonåringars sömnvanor, sömnbehov, och sömnbrist. Elevhälsan kan också utbilda och informera om 
hur sömnbrist, sömnunderskott och dåliga sömnvanor kan påverka eleverna (Skolverket & 
Socialstyrelsen, 2014). Garmy (2011) beskriver vikten av att lyssna på tonåringars egna sömntips 
för att få lyckade livstilsförändringar. De tips som de själva uppgav kring sömnhygien var att, stiga 
upp vid samma tid varje dag, vara ute i dagsljus, motionera, vila, lägga sig i tid, skärmfritt sovrum, 
mörk och tyst, dricka något varmt (a.a). De behandlingsmetoder som är mest effektiva för att främja 
god sömn, enligt de nyligen utgivna Kunskapsdokumenten om sömnstörningar hos barn och 
ungdomar, är egenvårds råd (Läkemedelsverket 2015;26). 

Skolsköterskor kan undervisa både på individuell och gruppnivå med elever och föräldrar om sömn 
och hur de kan förändra rutinerna hemma för att nå optimal sömn. Sömnhygien i gruppundervisning 
kan innebära att stärka och stödja barn och föräldrar till livsstilsförändringar. Samt arbeta med hela 
klassens normer och värderingar och deras förhållningssätt till sociala medier, skärm tid och sömn 
(Läkemedelsverket 2015;26). För att hamna i bra sömnvanor är det viktigt att kunna erbjuda 
tonåringar en skolmiljö där möjligheter ges till fysisk aktivitet, utevistelse, frisk luft, dagsljus, bra 
matvanor, minska stress och för höga prestationskrav samt ge trygghet (Socialstyrelsen & 
Skolverket, 2014). Enligt Vallido et al. (2008) måste sömnbrist upptäckas tidigt speciellt för 
tonåringar då de utvecklas mentalt och har lättare för att ta till metoder som substansberoende eller 
mediciner för att bli mer alerta. Psykisk ohälsa, som depression, är vanligt i tonåren och sömnbrist 
kan vara en första indikator på att det finns psykiska problem (a.a). Elevhälsans medicinska insats 
innebär insatser för att främja elevers hälsa. Skolsköterskor som är medverkande i tonåringars 
skolvardag har möjlighet genom sina kontakter att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 
(Clausson & Morberg, 2012).  
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Skolsköterskors erfarenheter av sömn hos tonåringar 

I litteratur och forskningssökningen var skolsköterskors erfarenheter och upplevelser av tonåringar 
med sömnbrist nästan obefintlig. Ämnet ”sömn” har varit ett låg-prioriterat område inom vården 
och vårdutbildningar men behovet är stort för att få en multidisciplinär bredd på forskningen om 
barn och ungdomars sömn (Smedje, 2007). Sjuksköterskelitteratur överblickar vikten över att 
sjuksköterskor har kunskap över sömn och sömnbrist, men i vårdutbildningarna finns det endast 
under en timmas sömnrelaterat innehåll i utbildningslitteraturen (Vallido et al., 2008). 

Styrdokument för skolsköterskor 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är det ett mål att främja hälsa för hela 
befolkningen och att förebygga ohälsa. Skolverket och Socialstyrelsen (2014) beskriver att det är 
elevhälsans uppdrag att ”undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.” Det är även 
elevhälsans uppdrag att hitta orsaker till ohälsa och att bidra till att varje elev får de bästa 
förutsättningarna att utvecklas (a.a.). Enligt barnkonventionen har barnet rätt till att avskaffa 
hälsofarliga sedvänjor, rätt till behandling, vård och skydd. Alla barn har även rätt till liv och att 
utvecklas (Förenta Nationerna, 1989). Skolsköterskor har ett uppdrag med att utvecklas inom 
forsknings-baserad kunskap och använda sig av evidens-baserad omvårdnad (ICN, 2012).  

Problemformulering 

Sömnbrist är ett problem i skolan och det påverkar tonåringars skolprestation och kan påverka 
tillväxt och utveckling. Forskning visar på att sömnbrist kan leda till psykisk ohälsa, ökad 
substansberoende, beteendeproblem och övervikt hos tonåringar. Skolsköterskor har en stor roll i 
sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete med undervisa och informera barn, ungdomar och 
vårdnadshavare om goda sömnvanor och konsekvenserna av sömnbrist. Hur kan skolsköterskor 
arbeta förebyggande med sömnbrist hos tonåringar? 

Syfte 

Att studera skolsköterskors förebyggande arbete med sömnbrist hos tonåringar. 
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METOD 

För att nå syftet med studien användes en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Eftersom syftet 
var att studera hur skolsköterskor arbetar förebyggande med sömnbrist hos tonåringar valdes en 
kvalitativ metod. Detta valdes för att kunna få skolsköterskors upplevelser och erfarenheter 
återberättad. Vid en kvalitativ metod försöker forskaren få ett grepp om världen, detta genom att 
utgå utifrån skolsköterskors aspekter och erfarenheter. Denna metod är ofta använd inom det 
vårdvetenskapliga området (Lundman & Graneheim, 2012).  

I studien valdes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats för att analysera materialet. 
Vid en induktiv ansats analyserades texter och information förutsättningslöst och det baserades på 
människors subjektiva upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Fördelen med en 
kvalitativ intervju är att den fångar en stor del av olika människors föreställningar och erfarenheter 
gällande ett fenomen eller område, vilket ger en mer allsidig, varierande bild. (Kvale & Brinkman, 
2014). För att samla in datamaterial användes mejlintervjuer. Kvalitativ innehållsanalys är en 
lämplig analysmetod att använda då olikheter och likheter jämförs. När materialet granskas och 
tolkas kan då variationer upptäckas (Lundman & Graneheim, 2012). 

Urval 

I en kvalitativ metod är det lämpligt att göra ett strategiskt urval. Detta innebär att forskaren utifrån 
vissa kriterier väljer ut de personer som är mest lämpliga och som kan ge forskaren en bred och 
innehållsrik kunskap om det undersökta fenomenet, så att syftet i studien besvaras (Polit & Beck, 
2012). De inklusionskriterier, som författarna utgick ifrån, var att skolsköterskorna skulle arbeta 
inom sitt yrke i mer än ett år, ha en specialistutbildning och arbeta med tonåringar i åldern 13 till 19 
år. Enligt Lundman och Graneheim (2012) finns det fler positiva aspekter till att ha så stor spridning 
på urvalet som möjligt. En aspekt är att det som ska studeras kan ses utifrån många olika synvinklar 
och att ett brett urval ökar studiens trovärdighet (a.a). Författarnas strategiska urval blev att få 
skolsköterskor i olika åldrar, med olika specialistutbildningar samt olika erfarenheter och 
bakgrunder. Detta bidrar till att datamaterialet blir varierande och innehållsrikt. Skolsköterskornas 
ålder och yrkesverksamma tid, samt tonåringars ålder, är variationer som påverkar spridningen och 
ger variations rika berättelser (Henriksson, 2012). Författarna valde skolsköterskor som arbetade på 
högstadie- och gymnasieskolor från två olika kommuner, för att få med skolsköterskor och elever 
från olika sociala och ekonomiska upptagningsområden. I det strategiska urvalet av skolsköterskor 
var åldern från 32-62 år, fyra var utbildade barnsjuksköterskor, tre var utbildade distriktssköterskor 
och två var utbildade till skolsköterskor. Skolsköterskorna har varit aktivt arbetande i fyra-36 år. 
Däribland jobbade sex skolsköterskor på högstadiet och två arbetade på gymnasienivå. En av 
skolsköterskorna arbetade med elever i hela åldersspannet från förskoleklass till hela gymnasiet. 

Datainsamling 

Enligt Polit och Beck (2012) finns det inga regler för hur många informanter det ska vara i en 
kvalitativ studie, utan det är kvalitén av det insamlade materialet som avgör om det är tillräckligt för 
studien. För att uppnå syftet med studien, att studera hur skolsköterskors förebyggande arbete med 
sömnbrist hos tonåringar, valdes mejlintervjuer för att samla in datamaterialet (se bilaga 3). För att 
hitta skolsköterskor valde författarna att kontakta de egna hemkommunerna. Innan författarna 
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kontaktat skolsköterskorna kontaktades först verksamhetschefer och rektorer via mail (se bilaga 1). 
Detta var för att ge information om studiens syfte samt att få samtycke till att tillfråga 
skolsköterskor om deltagande i studien (se bilaga 2).  

Då samtycke inkommit från verksamhetscheferna söktes, via internet, upp verksamma 
skolsköterskor som arbetar på högstadie-och gymnasieskolor i kommunerna (se bilaga 1). 
Skolsköterskorna valdes ut utifrån inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna var att 
skolsköterskorna har arbetat mer än ett år, har en specialistutbildning och arbetar med tonåringar i 
åldern 13-19 år. För att göra datainsamlingen skickades det ut brev och mejlintervjuer via e-post till 
30 skolsköterskor inklusive ett informationsbrev. I mailet skickades information om studien och 
samtyckesblankett samt intervjufrågorna (se bilaga 2,3). Detta för att minimera att för många mejl 
skulle påverka skolsköterskornas svarsfrekvens negativt, men också för att minimera risken av ett 
bortfall. I brevet framgick det tydligt att studien är frivillig och att de när som helst har möjlighet att 
avbryta sin medverka i studien. Skolsköterskorna var informerade om att de eventuellt kunde bli 
kontaktade för följdfrågor via telefonintervju. Författarna valde att inte skicka påminnelse mejl, 
men när få skolsköterskor besvarade mejlintervjuerna kontaktade författarna ytterligare en kommun 
med en förhoppning att få fler skolsköterskor. Efter detta erhöll författarna svar från nio 
skolsköterskor. Studien hade en svarsfrekvens på 31 %. Författarna valde att inte kontakta 
skolsköterskorna för vidare följdfrågor utan var nöjda med det insamlade materialet. Samtliga 
insamlade mejlintervjuer visade sig vara lämpliga för studien. 

Intervjuerna börjar ofta med att fråga en bred fråga och sedan fråga mer detaljerade, men fortsatt 
öppna frågor (Polit & Beck, 2012). Mejlintervjun inleddes med en bred bas där de första frågorna 
riktade sig mot vilken åldersgrupp, arbetserfarenhet och vilka specialistutbildningar 
skolsköterskorna erhöll (Bilaga 2). Därefter följdes mer specifika frågor inom ämnesområdet bland 
annat tonåringar, sömnbrist och hälsofrämjande arbete (Bilaga 2). Fördelen med att använda sig av 
mejlintervjuer är att de redan är utskrivna och redo för analys (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Analys  

En kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod enligt Graneheim och Lundman (2012). 
Denna metod är användbar då texten i intervjuer skall bearbetas och granskas för att kunna utveckla 
kategorier och underkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna läste tillsammans 
igenom samtliga nio mejlintervjuerna. Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en känsla av 
helhet. Författarna markerade de delar av texten som upplevdes besvara syftet med studien. Efter att 
ha fått en uppfattning av datamaterialet, sorterade författarna intervjuerna utifrån innehållsämnen. 
Därefter gjordes det en abstraktion och de meningsbärande enheterna extraherades och definierades 
utifrån texten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) görs en abstraktion då detta beskriver och 
tolkar på en högre och logisk nivå. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan ner.  
För att förtydliga de meningsbärande enheterna visas ett exempel av analysprocessen nedan (a.a). 
Författarna läste därefter åter igenom intervjuerna och fortsatte att göra anteckningar samt 
noteringar för att inte gå miste om någon del. Därefter tog författarna de kondenserade enheterna 
som i sin tur resulterade i koder. Författarna jämförde de olika skillnaderna i de koderna och de blev 
uppdelade i sju underkategorier och två kategorier. Författarna jämförde återigen underkategorierna 
och kategorier mot syftet för att försäkra sig att de var lämpliga för att möta syftet i studien. Under 
analysprocessen hade författarna en ambition att hitta en underliggande röd tråd i hela 
datamaterialet för att kunna bilda ett tema (Graneheim & Lundman, 2004). Under analysprocessens 
gång reviderades kategorierna och underkategorierna ett flertal gånger. Avslutningsvis resulterade 
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analysen i två kategorier att förstå grunder för sömnbrist och att förebygga med samarbete och 
samtal. Analysarbetet har författarna utfört tillsammans. 

Tabell 1. Tillvägagångs analys 

Etiskt övervägande  

Det finns ett begrepp inom etik som heter Prima Facie. Detta begrepp bygger på fyra principer: 
rättvisa, autonomi, icke skada och att göra gott. Dessa fyra principer används som hjälp vid etiska 
överväganden (Johansson, 2015). Det finns en del känsliga situationer som skolsköterskor kan möta 
där etiken måste vara i åtanken, som exempel: kan det vara problem med ungdomarna som 
använder sig av för mycket tid vid bildskärmar som påverkar sömnen där även föräldrarna inte 
klarar av att sätta begränsningar. Forskningen som bedrivs är viktig för att förbättra inom 
problemområdet eller ämnet. Det är även viktigt att forska för att öka kunskapsområden och att göra 
gott. Syftet med denna studie är att studera skolsköterskornas upplevelse och arbete. Studien ska 
inte göras på ungdomar eller patienter utan utförs enbart som ett studentarbete. Detta innebär att det 
inte finns några krav som etiska nämnden måste godkänna (SFS2003:460).  

Enligt Helsingforsdeklarationen är det väsentligt att skolsköterskorna känner att deras integritet och 
identitet är skyddade och att de är välinformerade inför studien samt lämnat samtycke (World 
Medical Association, 2016). Studien följer de fyra forskningsetiska krav genom att möta:  
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002).  

I studien fick skolsköterskor besvara en mejlintervju. Innan skolsköterskorna fick förfrågan för 
medverkan i studien fick författarna ett godkännande av verksamhetschef eller rektor. Därefter 
skickades mail till skolsköterskorna där de ger sitt godkännande till medverkan i studien. I mailet 
fanns även information kring vad undersökningen innebär och vilket syfte studien har. 
Skolsköterskorna informerades om att deras deltagande är frivilligt och att de kan vid vilken 
tidpunkt som helst avbryta sin medverkan. Datamaterialet behandlades konfidentiellt. Data i 
enkäterna avidentifieras, förvarades inlåsta och raderas när studien är godkänd. Materialet används 
endast till den pågående studien. Skolsköterskorna var även informerade om att studien görs under 
handledning och att resultatet av studien kommer att hjälpa skolsköterskor som möter tonåringar 
med sömnbrist. 

Meningsbärande 
enhet

Kondensering Kod Underkategori Kategori

“Det är svårt att 
stänga av mobilen 
på natten. Du 
måste alltid vara 
uppkopplad.”

Stänga av 
mobilen. Alltid 
uppkopplad.

Sociala medier
Tillgänglighet

Tid vid 
skärmbilder och 
sociala medier

Att förstå 
grunderna för 
sömnbrist
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RESULTAT 

Tabell II. Kategorier och underkategorier utifrån skolsköterskors förebyggande arbete med 
sömnbrist hos tonåringar. 

Att förstå grunder för sömnbrist 

Tonåringars förståelse 

Skolsköterskorna uppfattar att tonåringar har en bra förståelse över vad hälsa och god sömn är. 
Skolsköterskorna menar att tonåringar förstår begreppet hälsa och begreppet sömn, men inte dess 
samband. Skolsköterskorna beskriver det som att tonåringar tror att begreppet hälsa är när de äter 
bra, motionerar, sover 8 timmar per dag och har en bra måltidsordning.  

 Hälsa är mer frånvaro av sjukdom. Sömn är enbart kopplat till trötthet. Ser det inte i  
 ett sammanhang alltid (Mejlintervju 5). 

Skolsköterskorna uppfattar det som att tonåringar tror att begreppet sömn är när de lägger sig för 
sent och att de får för få timmars sömn, men att det inte påverkar deras hälsa för att de inte är sjuka. 
Skolsköterskorna påpekar att det inte bara var viktigt för dem att hjälpa tonåringar förstå vad hälsa 
och sömn är, utan också att visa dem hur sömnbrist påverkar deras hälsa. De upplever att tonåringar 
har en dålig självinsikt när det gäller sin hälsa och levnadsvanor och hur konsekvenserna i sin tur 
påverkar kroppen. De beskriver att tonåringar sällan ser sömnbrist som något problem och därför 
har de svårt att se hur det kan leda till psykisk ohälsa i framtiden. Skolsköterskorna upplever att 
tonåringar uppfattar hälsa väl men att de själva måste vilja förändra sina invanda sömnvanor för att 
kunna lyckas. Det framkommer att det är en balansgång med att få tonåringar till att leva hälsosamt 
med risken att det går till överdrift och att det då blir ohälsosamt.  

Skolsköterskorna påtalar att tonåringar inte vill erkänna att sömnbrist är ett problem. Enligt 
skolsköterskorna verkar det som att tonåringar förstår att sömnen kan vara ett problem och påverka 
hälsan men att det är ett problem de förnekar och inte vill ta tag i.  

 …är inte något alla håller med om eller ens erkänner… upplever oftast inte själva att det är 
 ett problem (Mejlintervju 3).  

Kategori Underkategori

Att förstå grunder för sömnbrist

Tonåringars förståelse 
Orkeslöshet 
Akademisk prestation 
Psykisk ohälsa

Att förebygga med samarbete och samtal
Hälsosamtal och gruppsamtal med tonåringar
Råd och utbildning till vårdnadshavare
EHT och konsultation med andra enheter
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Skolsköterskorna beskriver hur tonåringar är insatta i ämnet men att de tycker att det är en annan 
sak att försöka leva mer hälsosamt. Enligt skolsköterskorna verkar förnekelse och ovilja att förändra 
en livstil vara en dominant känsla för tonåringar. 

Skolsköterskorna upplever, genom hälsosamtalen, att den övervägande orsaken till sömnbrist är att 
tonåringar lägger ner för mycket tid på att vara aktiva på sociala medier, tid vid skärmbild och 
tillgänglighet. Skolsköterskorna menar att tonåringar kommer i säng för sent och sover för få 
timmar. Ett exempel som nämns är att tid vid bildskärmar påverkar tonåringar så att de blir oroliga 
och får svårt att komma till ro. De påpekar vikten av att hjärnan måste få stänga av och vila för att 
hela kroppen ska kunna återhämta sig och på så vis få energi. Denna återhämtning sker inte när 
tonåringar använder mobiler eller läsplatta på kvällar och nätter för att kommunicera och chatta 
med sina kompisar.  

 Dator/mobilanvändandet påverkar också sömnen. Det är svårt att stänga av mobilen på  
 natten. Du måste alltid vara uppkopplad (Mejlintervju 6). 
  
Skolsköterskor beskriver att föräldrar kontaktar dem för att de är oroliga över tonåringars långa 
skärmtider och ökade aktiviteter på sociala medier. Skolsköterskorna från gymnasieskolorna 
däremot uppfattar att nätanvändningen på kvällar- och nattetid med spel och datorer minskat och 
inte är lika vanligt längre bland tonåringar. De påpekar att det givetvis kan finnas skillnader 
beroende på vilket gymnasieprogram som tonåringar går på. Skolsköterskorna menar även på att 
tonåringar upplever att de ständigt behöver vara tillgängliga genom sociala medier med dagens 
teknologi. 

Orkeslöshet 

Skolsköterskorna är eniga om att dagens tonåring sover för få timmar samt lägger sig för sent på 
kvällarna. De beskriver att brist på sömn gör så att tonåringar får svårt att komma upp på morgonen 
och en del försover sig. De intervjuade beskriver att många är lättirriterade, trötta och orkeslösa på 
förmiddagen, men tröttheten kommer och går under hela dagen. Sömnbristen gör så att de får svårt 
att koncentrera sig och orka med skoldagen.  

 Det finns inte så mycket ork och de blir lättirriterade, stressade och visar andra    
 psykosomatiska symtom (Mejlintervju 2). 

Skolsköterskorna beskriver att inte få sova som tonåring ger på kort sikt följande påverkan såsom 
minskat tålamod, men även försämrad koncentration, minne, inlärningsförmåga, reaktionsförmåga 
och kreativitet. De upplever också att tonåringar med sömnbesvär söker för psykosomatiska 
åkommor i större utsträckning än de som sover bra. De vanligaste psykosomatiska besvären som 
tonåringar söker hjälp för är huvudvärk, magont, smärtor i nacke, skulderblad och rygg.  

Akademisk prestation 

Skolsköterskorna upplever att tonåringar lider av sömnbrist och har därför mycket svårt att 
koncentrera sig och blir håglösa under lektionerna. De beskriver att tonåringar kommer till den 
öppna mottagningen och berätta att de känner sig stressade har svårt att koncentrera sig och har 
problem med att fokusera.  
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 Trötta på lektion. Kan inte hålla fokus. Irriterade, sämre studie resultat (Mejlintervju 4). 

Skolsköterskorna beskriver också att tonåringar är trötta och vill sova längre på morgonen. Därför 
slarvar tonåringar och hoppar över frukosten vilket resulterar i att de får svårt att koncentrera sig 
under lektionen för att det inte får någon energi. Skolsköterskorna nämner att det är svårt för 
tonåringar med sömnbrist att sitta still då det är långa lektioner. Skolsköterskorna menar att 
sömnbristen ger tonåringar försämrad prestationsförmåga och ger en negativ inverkan på studierna. 

Skolsköterskorna berättar att tonåringar har många olika prestationskrav på sig som kan vara 
stressande och bidra till sömnbrist. Vanligast är att de känner att de inte hinner gå och lägga sig då 
de har för mycket läxor och när de väl går och lägger sig, kommer stress och oro över att de inte ska 
klara av sina studier.  

Många upplever press ifrån skolan att de inte hinner med skolarbetet… kroppsfixering att du 
inte duger, oro inför framtiden (Mejlintervju 2). 

De skolsköterskor som arbetar på gymnasieskolorna berättar att tonåringar har mycket kring sig i 
den här åldern. Höga krav på sig med att arbeta extra och en del har överdrivna krav på sig att vara 
hälsosamma samt träna mycket. Skolsköterskorna upplever att tonåringar prioriterar bort sömnen. 

Psykisk ohälsa 

Skolsköterskorna upplever att tonåringar har problem med psykisk ohälsa vilket visar sig som oro, 
ångest och depressioner och låg självkänsla. De, skolsköterskorna som arbetar på gymnasieskolor, 
beskriver att tonåringars sömnbrist kartläggs vid det första hälsosamtalet då de pratar mycket om 
sömn och sovvanor. Det är även vanligt att tonåringar själva söker upp skolsköterskan på den öppna 
mottagningen för att få hjälp med sin sömnbrist. Skolsköterskorna beskriver att det är allt oftare de 
ser försämrat psykiskt mående hos dagens tonåring och de ser tydligt hur det påverkar deras sömn 
negativt. Skolsköterskorna menar att tonåringar kommer till mottagningen för att de känner sig 
stressade men också ångestfyllda och nedstämda. 

 Har du en försämrat psykiskt mående påverkar detta i stor utsträckning sömnen, vilket vi  
 tyvärr ser hos våra elever (Mejlintervju 6).  

Skolsköterskorna påtalar att det finns många orsaker till att sömnbrist och psykisk ohälsa har ökat. 
De vanligaste orsakerna beskrivs som ökad stress, höga prestationskrav och oro för framtiden. 
Skolsköterskorna upplever att några av orsakerna till att tonåringar mår psykiskt dåligt är att det i 
samhället råder stort fokus på kroppsfixering och många känner en oro att inte duga som de är. 
Dessutom beskrivs det att tonåringar mår dåligt i sin familjesituation. Oftast sker detta i de 
familjesituationer där föräldrar är separerade och där det förekommer konflikter vilket ofta går ut 
över tonåringars välmående.  

Skolsköterskorna, som har fått de nyanlända ensamkommande tonåringar, upplever att många av 
dem lider av svår sömnbrist vilket kan bottna i psykisk ohälsa som följd av traumatiska händelser. 
Skolsköterskor beskriver att tonåringar känner oro, ångest och stress över sina anhöriga som är kvar 
i hemlandet. De traumatiska händelser som familjen och de själva blivit utsatta för i det 
krigsdrabbade landet påverkar deras psykiska hälsa. 
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 Vad det gäller nyanlända… många tänker på sina familjer, oro, ängslan,     
 trauma (Mejlintervju 8). 

Skolsköterskorna menar att tonåringar känner en stor ensamhet och saknad över sina anhöriga, men 
även en oro över att inte veta om de får uppehållstillstånd och därmed kommer kunna stanna kvar i 
Sverige. Skolsköterskorna beskriver att all oro och ångest kommer på kvällen när tonåringar ska 
sova och ger dem svåra insomningsproblem. 

Att förebygga med samarbete och samtal 

Hälsosamtal och gruppsamtal med tonåringar 

Samtliga skolsköterskor beskriver att det är i hälsosamtalet som de kan samtala med tonåringar om 
goda sömnvanor och levnadsvanor samt god hälsa. Skolsköterskorna uppger att hälsosamtalet inte 
bara är till för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men också ett tillfälle befintliga 
sömnproblem kan upptäckas. I hälsosamtalet upplever skolsköterskorna att de kan ge undervisning 
men också konkreta råd och tips om hur tonåringar kan förbättra sin sömn.  

 Jag kallar alla elever i Åk 1 (gymnasiet) på ett hälsosamtal där vi diskuterar mående och  
 levnadsvanor. Där framkommer ibland att sömnen inte fungerar tillfredställande och då  
 försöker vi jobba med orsaken till sömnproblemet (Mejlintervju 6).  

Skolsköterskorna upplever att en tjat-metod inte var någon effektiv metod att använda då de 
försöker få tonåringar till att inse vikten av att ändra sina levnadsvanor. De beskriver att det var 
viktigt att i hälsosamtalet informera tonåringar vikten av goda sömnvanor men också att få dem till 
att förstå vinsterna av god sömn. Några av tipsen och råden, som skolsköterskorna tyckte var 
viktiga, var hur tiden vid skärmar hanteras samt råd kring goda sömnrutiner. De beskriver att vid 
upptäckten av sömnbrist hos en tonåring vid hälsosamtalet uppmuntras det att skriva en sömn-
dagbok i två veckor. Där kan skolsköterskorna sedan på ett uppföljande samtal försöka se varför 
tonåringar sover dåligt.  

Skolsköterskorna försöker nå ut till tonåringar på temadagar för att bedriva ett hälsofrämjande 
arbete inom sömn. Här beskriver skolsköterskorna att temadagarna handlar om hela kroppen, 
levnadsvanor, motion, kost och sömn. De beskriver även hur skolsköterskor kan gå ut till skolan 
och informera under skolans hälsovecka med powerpoint-undervisning. Skolsköterskorna beskriver 
hur det hälsofrämjande arbetet bedrivs med hälsopedagogik på gruppnivå. Skolsköterskorna går till 
alla tonåringar i årskurs 8 inför hälsosamtalet och pratar i klassrummet om vikten av goda 
levnadsvanor. De beskriver hur viktigt det är att informera tonåringar om att idrottsaktiviteter som 
utförs sent på kvällen kan få dem att få svårt att varva ner och komma till ro.  

I resultatet uppger skolsköterskorna att tidsbristen för hälsofrämjande och förebyggande arbete och 
att det är ett stort hinder att utföra insatser för goda sömnvanor och levnadsvanor. Skolsköterskorna 
beskriver att de har en hög arbetsbelastning och att tiden inte räcker till.  

Vad gäller skolhälsan så önskar jag att vi hann arbeta mer förebyggande för att förhindra 
vissa saker, tyvärr så ser ju inte vardagen ut så… pga för hög arbetsbelastning. (Som många 
har det idag ju dock!) (Mejlintervju 8). 
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För att ge tonåringar verktyg och stöd som behövs, krävs det tid och insatser från skolsköterskorna. 
De upplever att det hälsofrämjande arbetet blir lidande då de i hälsosamtalet upptäcker tonåringar 
med befintlig sömnbrist. Skolsköterskorna vill ha möjlighet att påverka positivt innan sömnen har 
blivit ett problem.  

Råd och utbildning till vårdnadshavare 

Skolsköterskorna upplever familjesamtal och familjestöd som en stor del av det förebyggande 
arbetet med sömnbrist hos tonåringar. Först när de fått ett medgivande från tonåringar att kontakta 
vårdnadshavare gällande samtal om sömn, kunde skolsköterskorna ge ett bra familjestöd. 
Skolsköterskorna tycker att det var viktigt att hjälpa vårdnadshavare att få bra råd och tips för att 
förbättra levnadsvanor, sätta gränser och påverka livsfaktorer som träning samt kost. 
Skolsköterskorna ger rådet att gemensamt med elev och vårdnadshavare komma överens om hur en 
kvällsrutin ska se ut; till exempel, mörkt och svalt i rummet, öka motionen, och stänga av 
skärmbilder. Skolsköterskorna upplever det som att vårdnadshavarna tyckte det var svårt att sätta 
gränser för sina tonåringar. Det är viktigt att ge dem enkla tips, till exempel: inga skärmbilder i 
sängen. Skolsköterskorna påpekar att det är lätt att sätta ord på tips men svårare att få ungdomarna 
till att följa råden.  

 Vardagen för en tonåring som är på väg in i vuxenlivet består av så många olika delar.   
 Sömnen är en del av den som binder ihop allt, som en kugge i det stora     
 hjulet (Mejlintervju 3). 

Skolsköterskorna lyfter även tankarna om gemensamma föräldramöten där de kan diskutera 
levnadsvanor, däribland sömnvanor. De menar att skolsköterskorna och föräldrar kan ta ett 
gemensamt krafttag för att ändra datavanor och tid vid skärmar precis som insatser görs för att 
eliminera alkohol eller rökning. En önskan skolsköterskorna hade var att få vårdnadshavare till att 
göra en överenskommelse föräldrar emellan där de tillsammans hjälps åt att sätta gränser för 
tonåringar Vårdnadshavarna känner att de inte alltid orkar ta den konflikten med sina barn, genom 
att begränsa deras användning innan sänggående. Skolsköterskor menar att det är viktigt att 
vårdnadshavare och vuxna är goda förebilder när det gäller användandet av mobiltelefoner och 
skärmtider då tonåringar ofta tar efter de vuxnas beteende. Skolsköterskorna beskriver i resultatet 
att de borde arbeta mer hälsofrämjande med att ge informationen till föräldrarna tidigt i skolåren så 
att barnet tidigt kan få bra rutiner och bra sömnvanor. Skolsköterskorna upplever, även här, med 
utbildning och kommunikation med vårdnadshavare, att tidsbristen och arbetsbelastning påverkar 
deras möjlighet att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 

EHT (elevhälsoteam) och konsultation med andra enheter 

Skolsköterskorna remitterar tonåringar till barn och ungdomsmedicin, vårdcentraler eller skolläkare. 
Det är tonåringar med stor sömnbrist, som skolsköterskorna känner en oro för, som remitteras 
vidare till andra instanser och enheter. Skolsköterskorna beskriver hur de tar kontakt med 
skolläkaren om sömnbristen påverkar tonåringars skolarbete. Skolsköterskorna anmäler tonåringar 
som ett ärende på elevhälsoteam-möten för att kunna rådfråga och konsultera de andra 
professionerna i elevhälsan. 
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 Där skolhälsan inte räcker till… koppla in kuratorer eller annan hjälp som kommunen har 
 (Mejlintervju 8). 

Skolsköterskorna ser kuratorns profession som en självklar konsultation och speciellt för tonåringar 
som upplever oro eller ångest inför sömnen eller natten. Samarbetet med elevhälsoteamet resulterar 
ofta i en elevhälsokonferens där även tonåringars vårdnadshavare är med. Skolsköterskorna 
beskriver att den viktigaste insatsen de kan göra som elevhälsoteam är att ge familjen det stöd de 
behöver.  

Skolsköterskorna beskriver hur skolprestation och stress kan påverka tonåringar till sämre sömn. 
Här påpekar de att de kan hjälpa tonåringar, som har problem med sömn relaterat till 
prestationsstress, med att eliminera viss stress genom att minska skolbörda eller stressmoment. 
Resultatet visade att det är viktigt att nå ut till pedagogerna som hjälper tonåringar att få råd om hur 
de kan organisera skolarbetet samt få stöd med studieteknik.

Resultatsammanfattning 

Skolsköterskorna beskriver att det finns olika grunder till sömnbrist som tonåringars förståelse, 
akademisk prestation, psykisk ohälsa, och orkeslöshet. Skolsköterskorna är överens över att dagens 
tonåring lägger sig för sent på kvällen och sover för få timmar. Sömnbristen leder till att tonåringar 
känner sig trötta, lättirriterade, orkeslösa, och svårigheter med koncentrationen i skolan. Därmed 
leder sömnbristen även till en sämre akademisk prestation. Skolsköterskorna menar att det är även 
höga prestationskrav, arbetsbelastning och stress som påverkar deras sömn. Enligt skolsköterskorna 
upplever de att tonåringar gärna vill förneka att de har sömnbrist samt visar på en kunskapsbrist, 
framförallt när det gäller sambandet mellan hälsa och sömn. Det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet skolsköterskorna beskriver är med gruppsamtal, hälsosamtal, familjestöd och samarbetet 
med elevhälsoteamet. De nämner att de samarbetar med andra professionella enheter. 
Skolsköterskorna upplever en tidsbrist och hög arbetsbelastning och detta upplevs som ett hinder 
för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att studera hur skolsköterskor arbetar förebyggande med sömnbrist hos 
tonåringar. Som metod för studien valdes den kvalitativa innehållsanalysen för att kunna använda 
sig av andras upplevelser och erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2012). Denna metod lämpade 
sig för syftet i studien. Om en kvantitativ metod valts, hade författarna kunnat nå ut till fler 
skolsköterskor, men den hade inte besvarat författarnas syfte eller fått fram intressanta reflektioner 
eller observationer som kan framkomma i en kvalitativ intervju. En mejlintervju valdes för 
datainsamling, där författarna kunnat få flera skolsköterskors olika erfarenheter och berättelser. I 
och med att det var skolsköterskornas berättelser i textform som författarna ville analysera, valdes 
en induktiv ansats för att kunna tolka skolsköterskornas erfarenheter. 

Författarna valde att använda sig av ett strategiskt urval för att kunna få en stor variation och 
därmed öka studiens validitet (Polit & Beck, 2012). För att genomföra urvalet kontaktade 
författarna två kommuner, men fick då otillräckligt med skolsköterskor och därmed kontaktades 
ytterligare en närliggande kommun. Detta resulterade i några fler skolsköterskor. Skolsköterskorna 
arbetade på högstadiet samt gymnasienivå. Författarna uppnådde därmed ett varierande strategiskt 
urval med tanke på varierande ålder, olika erfarenheter, och olika geografiska upptagningsområden. 
Detta ökar studiens giltighet och trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna var heller inte verksamma i de tillfrågade kommunerna och inte heller kollegor till 
skolsköterskorna som besvarade mejlintervjun. Detta var en styrka för studien då författarna ej 
kände de verksamma skolsköterskorna och resultatet inte blev kollegialt påverkat. Flertalet 
skolsköterskor tackade nej till att fylla i mejlintervjun och anledningen de uppgav var tidsbrist och 
arbetsbelastning. De skolsköterskor som tackade nej till intervjun var inte kollegor till författarna 
och detta bortfall påverkade inte trovärdigheten av studiens resultat. Enligt Kvale och Brinkman 
(2009) är det viktigt se konsekvenserna för de skolsköterskor som svarar på intervjun. Efter 
avslutad studie raderas intervjuerna precis som utlovat.  

I den kvalitativa metoden finns det inga regler för hur många skolsköterskor det behövs för studien 
(Polit & Beck, 2012). Det är inte mängden skolsköterskor utan kvaliten av datamaterialet som är av 
vikt. Författarna finner att de nio svaren var tillräckligt datamaterial för att utföra studien. Däremot 
var skolsköterskorna som svarade på mejlintevjuerna endast kvinnor. Statistiken i Sverige visar att 
de flesta sjuksköterskor, även specialistutbildade, är kvinnor (SCB, 2013). Det är ovisst om svaren 
hade varit annorlunda om män hade besvarat mejlintervjuerna och detta kan vara en svaghet i 
studien.   

En svaghet med en datainsamlingsmetod, såsom mejlintervjuer, är att författarna inte varit fysiskt 
närvarande i intervjumetoden. Författarna har inte kunnat påverka eller vara delaktiga under 
intervjun. Datainsamling via mejlintervju har kunnat påverka djupet av intervjuerna då författarna 
inte kunnat tolka eller observera skolsköterskornas kroppsspråk. Ett försök till att motverka denna 
svaghet var att eventuellt återkomma till skolsköterskorna med följdfrågor, vilket de var 
informerade om på ett tidigt stadie. Författarna upplevde att datamaterialet var tillräckligt för att 
besvara syftet och därmed kontaktades inte skolsköterskorna för följdfrågor. En styrka med 
mejlintervjuer är att datamaterialet redan är i textformat och inte behöver transkriberas; därmed 
minskas risken för feltolkning (Kvale & Brinkmann, 2009). I analysprocessen eftersträvade 
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författarna att urskilja en röd tråd, ett tema, men lyckades inte uppnå detta mål.  

För att öka överförbarheten beskriver författarna noggrant metoden, analysen och datainsamlingen. 
Författarna använde, som tidigare nämnt, ett brett strategiskt urval och därmed ökar trovärdigheten i 
studien. Enligt Lundman och Graneheim (2012) kan trovärdigheten påvisas genom att öka 
tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet, delaktighet och variation i urvalet.

Resultatdiskussion 
  
I studiens resultat framkommer två huvudkategorier och sju underkategorier. Huvudkategorierna 
var att förstår grunder till sömnbrist och att förebygga med samarbete och samtal. Resultatet i 
studien visar att skolsköterskorna är eniga kring att sömnbrist har ökat bland tonåringar. 
Skolsköterskorna i denna studie beskriver att psykisk ohälsa, höga prestationskrav, ökad aktivitet 
nära läggning, tid vid skärmbild och sociala medier är de främsta orsakerna till sömnbrist hos 
tonåringar. En reflektion är att tonåringar har en livssituation som består av många faktorer som 
bidrar till sömnbrist. De faktorer som de biologiska, psykologiska, socio-kulturella tillsammans 
med sömnbrist påverkar tonåringar negativt och potentiellt bildar en perfekt storm. I Becker, 
Langberg och Byars (2015) studie beskrivs det att det är viktigt att utgå från att det kan vara flera 
orsaker samtidigt i tonåringars liv som bidrar till sömnbristen och är viktigt att ta hänsyn till vid det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  

Resultatet visade att tonåringar har en brist på förståelse gällande sömnbrist, levnadsvanor och 
hälsa. Enligt Piagets teori har tonåringars kognitiva utveckling mognat och de har en förmåga att 
tänka abstrakt, planera för framtiden och argumentera ideer och tankar. Denna utveckling är 
däremot inte helt mogen till att göra korrekta bedömningar, visa försiktighet, visa ett konsekvens 
tänk och ett korrekt beteende (McAnarnay, 2008). I resultatet beskriver skolsköterskorna att 
tonåringar visar att de kognitivt förstår vad god hälsa är och vad goda levnadsvanor innebär, men att 
de inte har förmågan att förstå konsekvenserna samt koppla ohälsa till sömnbrist. De beskriver att 
en del tonåringar vet vad god hälsa är men kopplar inte dålig sömn till ohälsa samt att en del 
tonåringar inte vill erkänna att sömnbrist är ett problem. De tonåringar som förnekar problemet vill 
inte ändra sina levnadsvanor då det är för jobbigt. Skolsköterskorna upplever det som en ovilja hos 
tonåringar att ändra sin livstil. Utifrån WHOs definition av hälsa är det viktigt att lära tonåringar att 
hälsa inte bara är frånvaro av sjukdom utan är även ett fysiskt, mentalt och socialt välmående 
(WHO, 2003). En reflektion är att för att skolsköterskor ska kunna arbeta både hälsofrämjande och 
förebyggande är det förmånligt att förstå att tonåringar fortfarande utvecklas kognitivt och att 
skolsköterskor måste arbeta med hälsopedagogik samt arbeta aktivt med samtal.  

I resultatet var orkeslöshet, försämrad prestation, försämrat humör och brist på energi några av de 
vanligaste konsekvenser av sömnbrist. En annan faktor som spelar in är att tonåringar i vissa fall har 
ett behov av att komma ikapp med sömnen så att de försover sig. Ibland leder detta till att de avstår 
från andra viktiga delar såsom intaget av frukost. Det leder till orkeslöshet och låg energi samt en 
ojämn sockernivå. Tonåringar får därmed försämrad inlärningsförmåga och sämre resultat i skolan, 
vilket därmed ökar stressen och prestationskraven. En faktor är även att tonåringar har högre 
prestationskrav på sig själva såsom framgång kring skolarbete och skolgång, men även kring att 
synas och prestera socialt. Pressen kan vara en bidragande faktor till att tonåringar utvecklar stress, 
huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter (Eriksson, 2012). 
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En annan reflektion är att sömn är komplext då det är lätt att förbise sömnbrist och inte inse allvaret 
i att inte ha någon bra sömn eller sömnvanor. Då sömnbrist snarare är ett symtom och inte en 
diagnos där många andra faktorer kan ta över vid identifieringen, vilket kan göra att själva 
sömnproblemet inte upptäcks. Det är svårt att, vid sömnbrist och psykisk ohälsa, veta vad som är 
orsak och verkan samt vad som orsakar vad? Omvårdnadsteoretikern Henderson (Kirkevol, 2000) 
menar i sina grundprinciper för vårdande att inte uppnå sömn och vila dels kan bero på sjukdom, 
men även motsatsförhållande där sömnbristen orsakar sjukdomar. För att uppnå sömn och vila 
måste skolsköterskor hjälpa individen att se att levnadsvanor och fysiska, sociala och existentiella 
behov hör ihop. Dessa behov och levnadsvanor är beroende av varandra och utgör en helhet i det 
hälsofrämjande arbetet. Henderson beskriver för att få sömn och vila att fungera optimalt måste 
individen ha en psykisk och fysisk hälsa (a.a). Samtidigt måste skolsköterskor ta hänsyn till 
tonåringars olika behov och levnadsvanor som kan påverka sömnen positivt och negativt i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet när de arbetar med sömnbrist hos tonåringar. Det framgår 
även av Socialstyrelsen och Skolverket (2014) hur viktigt det är att skolsköterskor och elevhälsan är 
lyhörda och observanta på att identifiera de barn som har sömnsvårigheter. 

Resultatet visar att skolsköterskorna ser ett tydligt samband mellan sömnbrist och psykisk ohälsa. 
Skolsköterskorna upplever att psykisk ohälsa hos tonåringar har ökat. De beskriver en oro över att 
tonåringar allt oftare uppvisar symtom såsom depressioner, oro, ångest och att de har en låg 
självkänsla. Detta bekräftas från tidigare forskning vilket visar att tonåringar som sover sämre och 
har sömnbrist besväras i högre grad av olika psykiska symtom av ohälsa. Den psykiska ohälsan 
yttras främst som depressioner, låg självkänsla och kognitiva svårigheter till skillnad från de som 
inte har några sömnbesvär (Short et al., 2013; Shochat, Cohen-Zion & Tzischinsky, 2014). 
Gemensamt beskriver skolsköterskorna att det finns höga krav på tonåringar idag från samhället, 
familjen och inte minst från tonåringar själva som kan leda till stress och psykisk ohälsa och 
påverka deras sömn negativt. De beskriver att tonåringar är rädda att de inte ska passa in. En 
oroväckande reflektion är att många tonåringar känner att prestationskraven är så höga att deras 
framtidstro blir lidande. 
   
En annan problematik, som visade sig i resultatet, framkom den nya flyktingkrisen och det 
ensamkommande flyktingbarnen. Det finns en problematik då dessa barn lider av sömnbrist som ett 
resultat av traumatiska händelser. En reflektion är att det inte bara är flyktingbarn som har upplevt 
trauma utan skolsköterskor måste se alla barn som har varit med om traumatiska upplevelser. Här är 
det viktigt att utgå utifrån deras upplevelser samt finna en individuell plan som kan sträva efter att 
dessa barn ska få en bättre sömn och trygghet.

Resultatet visar att skolsköterskorna har en oro kring tonåringars välmående gällande deras ständiga 
tillgänglighet på sociala medier. Skolsköterskorna beskriver att föräldrar finner det svårt att 
begränsa tonåringars användande av datorer och andra digitala medier. En reflektion är att det tycks 
finnas en stor koppling mellan sömnbrist, sociala medier och nätanvändning. Digitala medier kan 
påverka tonåringar med en sämre sömn, längre insomningsperiod, bristande återhämtning, sämre 
sömntimmar och har svårt att komma till ro (Garmy, 2011). Därmed är det viktigt att det läggs mer 
fokus på att strukturera upp tonåringars fritid. En reflektion är att det inte enbart går att frånta 
digitala medier eller sociala medier från tonåringar. Problematiken är dock att studier (Rosen, 
Carrier, Miller, Rokkum & Ruiz, 2016) visar att föräldrar och övrig skolpersonal inte gynnar 
tonåringar genom att frånta deras teknologiska tillbehör. Det hjälper heller inte att ha strängare 
regler kring när, var och hur tonåringar får använda sig av det. Denna studie tydliggör att lösningen 
inte bara kan vara att frånta tonåringar sina mobiltelefoner. Deras forskning visar att tonåringar även 

!18



blev orolig vid avsaknaden av uppkoppling och sociala medier. Det är tydligt att tonåringar blev 
ängsliga av att inte ha sin mobil nära vid sänggående och bar en rädsla av att missa, till exempel, 
sms och andra notifikationer (a.a).

I studien framgår även att grundskoleelever har ett större behov av sina mobiltelefoner och sociala 
medier än vad gymnasieelever har. Möjligen kan detta ha att göra med mognad. Gymnasieeleverna 
kan ha insett nackdelarna med sociala medier och mobiltelefoner och därmed kopplat att missbruk 
av sociala medier och elektronik försämrar deras framtid och betyg. Moshman (2012) menar i sina 
studier att tonåringar försöker hitta svar och en mening med livet. Gymnasieeleven har ett mer 
avancerat och komplext sätt att tänka och en större förmåga att rationalisera (a.a.). Alternativt har 
den yngre generationen ett större behov av elektroniken då de blivit matade med det mer från en 
tidigare ålder. Dock kan det vara viktigt att utgå utifrån att gymnasieskolor och gymnasieprogram 
kan skilja sig emellan. Resultatet visade också att det fanns skolsköterskor som upplevde att deras 
gymnasieelever och gymnasieskolor har ett mindre problem med sömnlöshet på grund av sociala 
medier. 

I studien var det inga skolsköterskor som påpekade hur substansberoende kunde vara en konsekvens 
av sömnbrist. En reflektion är om det finns en kunskapsbrist hos skolsköterskorna att sömnbrist 
orsakar substansberoende och att det är därför det inte nämns i resultatet. I en vetenskaplig studie 
visar det att tonåringar som sover färre än åtta timmar per natt röker, dricker och använder droger 
mer än de som sover åtta timmar eller mer per natt. Samma författare beskriver att ett oregelbundet 
sömnmönster, som att vara uppe senare på helgkvällar jämfört med vardagskvällar, kan påverka till 
ett ökat substansberoende (Becker et al. 2015). 

Resultatet visar hur de negativa effekterna av sömnbrist påverkar tonåringar och vikten av det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet är påtagligt. Skolsköterskorna uttrycker att de använder 
sig av hälsosamtal på individnivå för att bedöma tonåringars mående och hjälpa dem att uppnå 
optimal sömn och vila. Enligt Clausson och Morberg (2012) skall de hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet inkludera att motivera tonåringar till att förändra deras levnadsvanor, föra en 
dialog med tonåringar men också ge dem en delaktighet i samtalet. Skolsköterskorna upplever att en 
“tjatmetod” inte är någon effektiv metod till att öka förståelse av vikten att ändra sina levnadsvanor. 
En reflektion är att skolsköterskorna kan använda sig av begreppen empowerment samt 
motiverande samtal. Skolsköterskorna berättade att det var hälsosamtalet som var det viktigaste 
verktyget för att kunna arbeta förebyggande med sömnbrist. Ytterligare en reflektion var hur 
hälsoenkät och hälsosamtal var utformade, med tanke på dagens problematik kring digitala medier 
och internetanvändning. Hälsosamtal och hälsoenkäter borde innefatta fler frågor kring detta. 

Det framkom i resultatet att skolsköterskorna försöker nå ut till tonåringar på gruppnivå och det 
fanns en önskan att göra mer hälsofrämjande och förebyggande arbete med hälsopedagogik. Här 
kan skolsköterskor inte bara arbeta med tonåringar gällande hälsa och sömn, men utan även arbeta 
med hela klassens normer och värderingar och deras förhållningssätt till sociala medier, tid vid 
skärmbilder och sömn (Läkemedelsverket 2015;26). Tonåringar har en livsvärld som påverkar hur 
de tänker och agerar och där tonåringar är expert på sig själv (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Skolsköterskorna kan påverka tonåringar med sin hälsopedagogik men också förstå tonåringars 
livsvärld och arbeta utifrån den. Skolsköterskorna beskriver i resultatet att ett hälsofrämjande 
omvårdnadsarbete med tonåringar som inkluderar deras livsvärldssammanhang, och 
skolsköterskorna kan få tonåringars delaktighet. Några exempel på detta är att stödja tonåringar, 
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samarbeta tillsammans med dem för att hitta konkreta lösningar och ett samarbete med 
vårdnadshavare.  

I resultatet beskrivs att föräldrarna ofta vill ha råd och tips av skolsköterskorna om hur de kan 
hantera sin tonåring, vilket är ett sätt att stödja föräldrar och bedriva hälsofrämjande arbetet. En 
reflektion är att det är viktigt att tonåringar känner en delaktighet i kommunikationen mellan 
föräldrar och elevhälsan. Statistiken visar att tonåringar som har föräldrar med satta rutiner och 
regler kring sänggåendet upplever mindre trötthet och fungerar bättre dagtid. Samma studie visar att 
tonåringar som lägger sig före kl 22:00 har en 24 % mindre chans att bli deprimerade och 20 % 
mindre chans att få ett självskadebeteende (Becker et al., 2015). Samma författare påpekar att 
forskning visar att ett obefintligt föräldraengagemang leder till tonåringar som visar ökade 
beteendeproblem (a.a.). Resultatet visade att skolsköterskorna såg en önskan att redan i tidiga skolår 
uppmuntra och informera föräldrar till bra rutiner och goda sömnvanor. 

I resultatet visar att skolsköterskorna upplever att de många gånger får samarbeta med 
elevhälsoteamet, psykologer, och andra vårdinstanser för att hjälpa tonåringar med sömnbrist. 
Hillman (2010) påpekar att förväntan på skola och elevhälsa är stort när det gäller att positivt 
påverka tonåringar till god hälsa och goda levnadsvanor. Den centrala roll som skolsköterskor har 
gör det möjligt att ha en bra samverkan mellan olika instanser för att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande. Det skolsköterskorna tycker är viktigt i det förebyggande arbetet är informationen, 
rådet och stödet skolsköterskor kan ge till föräldrar tillsammans med tonåringar. Enligt Malone 
(2011) förväntar sig allmänheten (föräldrar, elever, samhället) att elevhälsan och andra 
professionella sjukvårdsenheter ska ge råd om olika aspekter av barnuppfostran, inklusive sömn. 
Resultatet visade att skolsköterskorna upplever att föräldrar önskar stöd och konkreta råd med hur 
de ska hantera befintlig sömnbrist. Skolsköterskor möter många av tonåringar med sömnbrist och 
kan därmed även utbilda deras föräldrar och andra vårdnadshavare om hur de kan ge stöd till 
tonåringar. Ett stort missförstånd gällande tonåringars sömnbehov är att de behöver sova längre på 
helger för att de är lata eller asociala. Detta sömnbeteende är en del av tonåringars sömncykel och 
därmed kan en senarelagd start underlätta skolgång för tonåringar (Malone, 2011). I tidigare 
forskning finns det evidens för att tonåringar mår bättre av att få en senare start på skoldagen (a.a). 

I kategorin att förebygga med samarbete och samtal, upplever skolsköterskorna att tidsbrist och 
arbetsbelastning är ett hinder för det förebyggande arbetet. En undersökning, utförd av 
skolinspektionen, visar att tidsbristen är den avgörande faktorn som gjort att elevhälsan och 
skolsköterskor arbetar mer åtgärdande (Elevhälsan, 2015). I resultatet önskar skolsköterskor att de 
fick mer tid för att kunna utföra det arbete som kan hjälpa tonåringar innan deras hälsa äventyras. 
För att kunna ge tonåringar det stöd de behöver innebär det att ha tid att lyssna, våga prata och 
fråga, ha frekventa samtal utöver hälsosamtal, ha stödsamtal vid behov, ha täta kontakter, och att 
bilda ett förtroende hos tonåringar för att optimalt kunna rådgiva och stödja. Tidsbristen gör att 
skolsköterskorna inte finner tid att arbeta förebyggande med sömn utan enbart hinner arbeta med 
tonåringar som redan har utvecklat sömnbrist. Det är viktigt att åtgärder tillämpas då 
skolsköterskorna ska kunna utveckla ett förebyggande arbete.
  
Konklusion 

Syftet med denna studie var att studera skolsköterskors förebyggande arbetar med sömnbrist hos 
tonåringar. Resultatet visar att skolsköterskorna använder sig av hälsosamtalet för att förstå 
grunderna till sömnbrist. De upplever att tonåringar visar brist på kunskap och förståelse gällande 
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sömn och hälsans samband. Skolsköterskorna och författarna upplever att dagens samhälle med 
ständig tillgänglighet och sociala medier påverkar tonåringar negativt och kan bidra till sömnbrist 
och på sikt psykisk ohälsa. En viktig faktor är att skolsköterskorna samarbetar med tonåringar, 
elevhälsoteam, vårdnadshavare och andra enheter för att kunna arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande. Skolsköterskorna uttrycker att vårdnadshavare önskar och vill få råd och tips om hur 
de kan hjälpa sin tonåring. Resultatet visade i kategorierna gällande samarbetet och samtal, att 
skolsköterskorna känner hög arbetsbelastning och tidsbrist som påverkar det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet negativt. De upplever att de når tonåringar för sent och därmed redan visar på 
ohälsa. Skolsköterskorna har en möjlighet i sin profession att stilla den perfekta och potentiellt 
katastrofala stormen i tonåringars liv genom att förstå grunderna för sömnbrist samt att samarbeta 
och samtala.

Kliniska implikationer och fortsatta studier 

Skolsköterskorna behöver kunna stödja individen, både i grupp och individuellt, samt etablera 
dialoger om sömns betydelse och genom detta kan skolsköterskor hjälpa tonåringar att hitta en 
balans mellan vakenhet och sömn. Den bristande kunskap som finns bland tonåringar samt den 
avsaknad av förståelse för kopplingen mellan sömnbrist och psykisk ohälsa gör att de inte kan 
påverka sina egna liv. Tonåringar har en viss förståelse för sömnens betydelse men trots detta väljer 
de ofta att åsidosätta den. Detta visar på den bristande kunskap samt det arbete som bevisligen 
behövs. Därmed måste skolsköterskorna etablera dialoger, finna tid samt få kunskap om en 
arbetsmetod som är nationell och evidensbaserad för att utifrån förebyggande och hälsofrämjande 
sätt arbeta med sömnbrist. Skolsköterskans arbete behöver synliggöras för få mer resurser och tid. 
Genom forskning kring skolsköterskornas upplevelser av tidsbrist, kan åtgärder upptäckas för att 
det förebyggande arbetet inte ska bli lidande. Skolsköterskorna behöver tid för att tidigt förebygga 
sömnbrist hos tonåringar innan den eskalerar. Den tidsbrist som skolsköterskorna upplever behöver 
uppmärksammas möjligen ligger detta på kommun eller regeringsnivå för att förändra 
arbetsförhållanden. 
  
Fortsatt forskning borde fokusera mer på genusperspektiv och åldersbaserad metod i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet, för att skolsköterskorna ska kunna tillämpa en så 
individuell arbetsmetod som möjligt. I tidigare forskning, samt i denna studie, uppfattas en viss 
skillnad mellan flickor och pojkar samt gymnasieelever och grundskoleelever kring kopplingen 
mellan sömnvanor och dataanvändning och generell sömnbrist. Det vore därmed intressant att se en 
arbetsmetod som är individanpassad, könsanpassad och åldersbaserad. Detta skulle underlätta för 
skolsköterskor att eliminera vissa hälsofrämjande och förebyggande metoder som inte lämpar sig 
till en viss individ. I studien framkommer det att viss forskning finns kring internetanvändning och 
dess påverkan, men författarna kunde inte finna något förebyggande arbete kring dataanvändning 
och internetanvändning.
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

Till Rektor/Verksamhetschef, 
Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom skolhälsovården 

Bakgrund: 
Undertecknade är legitimerade sjuksköterskor som går en specialistutbildning till skolsköterska vid 
Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras under våren 2016 och resultera i en 
magisteruppsats inom omvårdnad. 
Forskning visar att skolsköterskor upplever sömnbrist som ett bekymmer i skolan. Sömnbrist 
påverkar tonåringars skolprestation och kan även påverka tillväxt och utveckling. Forskning visar 
även att sömnbrist kan leda till psykisk ohälsa hos ungdomar och, ökat substansberoende som kan 
leda till beteendeproblem och övervikt. Skolsköterskan har en stor roll i sitt förebyggande arbete 
med att undervisa och informera barn, ungdomar och vårdnadshavare om goda sömnvanor och 
konsekvenserna av sömnbrist. Därför har vi som skolsköterskestudenter, valt att göra en kvalitativ 
studie på skolsköterskors arbete med tonåringar och sömnbrist. 

Syfte: 
Att studera hur skolsköterskor arbetar förebyggande med sömnbrist hos tonåringar. 

Studiens genomförande: 
Genomförandet kommer att ske genom att intervjua ca 10- 20 skolsköterskor som arbetar på 
högstadiet och/eller gymnasiet. Vi önskar genomföra mail-intervjuer med skolsköterskorna och 
använder oss av öppna frågor. Eventuellt kan vi senare behöva följa upp med telefonintervjuer för 
förtydliganden.  
När vi fått tillstånd av er, kommer vi att tillfråga skolsköterskorna via mail om de vill delta i 
studien. Deltagandet kommer att vara frivilligt och skolsköterskorna får avbryta när de vill. Mail-
intervjuerna uppskattas att ta cirka 30-45 minuter att genomföras. Uppgifterna i studien kommer att 
avidentifieras och ingen kommer att veta vilka skolor eller skolsköterskor som har varit med i 
studien. Den kunskapen och erfarenhet som skolsköterskor har är viktig för oss i studien för att få 
en djupare förståelse för tonåringars sömnvanor. Vi tror att nyttan med studien är att 
skolsköterskorna ska få mer kunskap att arbeta förebyggande och hälsofrämjande när det gäller 
tonåringars sömn. Därför är vi tacksamma om du med ditt godkännande kan bidra till att studien 
kan genomföras. 

Tacksam på förhand för er hjälp! 

Med vänliga hälsningar,  
Ruth Trygg och Katrin Palmqvist 

Har ni några frågor får ni gärna kontakta oss:  
Ruth Trygg, a14rutr@student.his.se  xxxx-xxxxxx 
Katrin Palmqvist a14katpa@student.his.se xxxx-xxxxxx 

Vid ytterligare frågor kan ni även kontakta vår handledare: 
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Stina Thorstensson 
Leg Ssk (RN), leg Bm (RM), Filosofie Doktor (PhD) 
Lektor i omvårdnad 
Programansvarig för Skolsköterskeprogrammet 
Institutionen hälsa och lärande 
Högskolan i Skövde 
+xxxxx -xxxxxx 
stina.thorstensson@his.se  

Tillstånd att genomföra intervju 

Jag tillstyrker att intervjuer av skolsköterskor inom mitt ansvarsområde kan genomföras. 

Härmed ansöks om tillstånd att få intervjua skolsköterskor.  
Tacksam om svar kan skickas senast 2016-02-01 till:  

Ruth Trygg 
xxxxxxxxxxxx 

alternativt om det kan skannas in och skickas till a14ruttr@student.his.se 

Namn:……………………………………………… 

Datum:……………………………………………… 
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Bilaga 2  

Till berörd skolsköterska, 

En förfråga om att medverka i en studie. 

Bakgrund: 

Forskningen visar att skolsköterskor upplever sömnbrist som ett bekymmer i skolan. Sömnbrist 
påverkar tonåringars skolprestation och kan även påverka tillväxt och utveckling. Forskning visar 
även att sömnbrist kan leda till psykisk ohälsa hos ungdomar och ökat substansberoende som kan 
leda till beteendeproblem och övervikt. Skolsköterskan har en stor roll i sitt förebyggande arbete 
med att undervisa och informera barn, ungdomar och vårdnadshavare om goda sömnvanor och 
konsekvenserna av sömnbrist. Därför har vi som skolsköterskestudenter valt att göra en kvalitativ 
studie på skolsköterskors arbete med tonåringar och sömnbrist. 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som läser en specialistutbildning till skolsköterska vid 
Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras under våren 2016 och resultera i en 
magisteruppsats inom omvårdnad. 

Syfte: 

Att studera hur skolsköterskor arbetar förebyggande med sömnbrist hos tonåringar. 

Studiens genomförande: 

Vi önskar genomföra mail-intervjuer med er utifrån några öppna frågor som rör tonåringars 
sömnbrist och hur ni arbetar förebyggande. Eventuellt kan vi behöva följa upp med 
telefonintervjuer för förtydliganden.  

Deltagandet är frivilligt och ni, skolsköterskor, får avbryta när ni vill. Mail-intervjuerna uppskattas 
att ta cirka 20-30 minuter att genomföras. Uppgifterna i studien kommer att avidentifieras och ingen 
kommer att veta vilka skolor eller skolsköterskor som har varit med i studien. Det intervjumaterial 
som vi får kommer endast att användas i magisteruppsatsen och kommer att raderas när studien 
avslutats. Den kunskap och erfarenhet som du har är viktig för oss i studien för att få en djupare 
förståelse för tonåringars sömnvanor. Vi tror att nyttan med studien är att skolsköterskorna ska få 
mer kunskap att arbeta förebyggande och hälsofrämjande när det gäller tonåringars sömn. 

Därför är vi mycket tacksamma om du vill medverka i vår studie. 

Vid frågor angående studien eller om att delta i studien får ni gärna höra av er till oss via telefon 
eller mailadress. Om ni sedan vill ta del av resultatet av studien så går det bra. 

Tacksam på förhand för er hjälp! 

Med vänliga hälsningar,  

Ruth Trygg och Katrin Palmqvist 
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Bilaga 3 

Mintelintervju: 

Tack på förhand att Du deltar i vår studie! Här är våra frågor till Dig. 

Berätta lite om dig själv:  

Hur länge har du jobbat som skolsköterska? 

Hur gammal är du? 

Vad har du för specialistutbildning, om någon? 

Vilka åldrar är det på eleverna i skolan? 

Hur många procent tjänstgör du per månad? 

Sömnfrågor: 

Upplever du att sömnbrist är ett problem hos tonåringar? 

Upplever du som skolsköterska att sömnbrist påverkar dina elever? Om så, beskriv! 

Hur upplever du att tonåringar uppfattar begreppet sömn och hälsa? 

Upplever du att det finns några specifika anledningar till elevernas sömnbrist? 

Hur arbetar du hälsofrämjande för att förbättra elevernas sömnvanor? 

Beskriv vad du tror att skolan och elevhälsan kan göra för att bäst hjälpa barn och ungdomar med 
sömnbrist. 

Beskriv hur du som skolsköterska samarbetar med familjen för att hjälpa tonåringar att uppnå 
optimal sömn? 

Finns något mer du önskar berätta eller tillägga?
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