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Sammanfattning  
 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med 

psykisk ohälsa bland ungdomar i mellan- och högstadiet. 

 

Metod: Urvalet av grundskolor valdes ut från samma kommun i mellersta Sverige och totalt 

deltog fyra kvinnliga skolsköterskor från fyra olika grundskolor. Datainsamlingen gjordes 

genom semistrukturerade frågor med kvalitativ ansats. Intervjuerna transkriberades ordagrant 

och blev analyserade med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Ur analysen framkom fyra huvudkategorier: Identifiering av psykisk ohälsa, 

begränsningar i arbetet mot psykisk ohälsa, prevention mot psykisk ohälsa samt 

förbättringsområden för identifiering av psykisk ohälsa. Resultatet visade att det var lättast att 

identifiera elever med psykisk ohälsa genom planerade hälsobesök där samtalet till viss del 

styrdes av en hälsoenkät. Genom elevhälsoteamet fick skolsköterskorna möjlighet att 

samverka och fånga upp elever som verkade vara i behov av hjälp. Tidsbrist upplevdes vara 

en stor påverkande faktor i arbetet. Skolsköterskorna uttryckte ett intresse av utökad kunskap 

i motiverande samtal (MI) samt att starta samtalsgrupper. 

 

Slutsats: Hälsoenkäten som användes inom elevhälsan och samverkan i elevhälsoteamet var 

de lättaste sätten att identifiera psykisk ohälsa bland ungdomar i mellan och högstadiet. 

Organisatoriska faktorer som ledning och tid var avgörande för arbetet mot psykisk ohälsa. 
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Abstract  
 
Aim: The aim of the study was to study the school nurses experience of working with mental 

health illness among youth in the middle and later years of primary school. 

 

Method: The selection of primary schools was chosen from the same society in central 

Sweden and total four female school nurses were participating from four different primary 

schools. The data collection was done with qualitative approach using semistructured 

interviews. The interviews were transcribed literally and were analysed using a qualitative 

content analysis. 

 

Results: The analysis resulted in four main categories: Identification of mental health illness, 

limitations in the preventive work against mental health illness, prevention against mental 

health illness and improvement areas for identifying mental health illness. The result showed 

that all informants felt that it was easiest to capture students with mental health illness 

through the planned health visits, where the conversation was reasonably guided by a health 

questionnaire. Through the student health team the informants were given the opportunity to 

interact and capture the students who tended to be in need of help. Lack of time was 

perceived as a major influencing factor in the work. The school nurses expressed an interest 

in increased knowledge in motivational interviewing (MI) as well as starting conversation 

groups. 

 

Conclusion: The health questionnaire used in student health and collaboration in the student 

health team were the easiest ways to identify mental health illness among youth in the middle 

and later years of primary school. Organizational factors such as management and time were 

crucial for the work against mental health illness. 
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“Jag tänker att vår roll just nu i alla fall är väldigt mycket att hitta 

de här barnen innan det är för sent och att jag har kunskap om hur 

jag kan hjälpa det här barnet på bästa sätt.” 
 

-   Skolsköterska 
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Inledning  
Psykisk ohälsa är ett stort problem bland ungdomar i dagens samhälle. Det är ett ämne som 

har uppmärksammats och varit återkommande i media under senaste åren. Författaren i 

denna studie har förlorat vänner till följd av psykisk ohälsa och har sedan dess haft ett stort 

engagemang kring ämnet. För att säkerställa barnens hälsa och framtid är det av stor vikt 

att undersöka och förbättra det preventiva arbetet mot psykisk ohälsa i skolan. 

 

BAKGRUND  
Unga  människor  (young  people)  

Definitionen av ungdom, tonår och adolescens skiljer sig mellan olika referenser både vad 

gäller den språkliga definitionen och åldersspannet. Begreppet ungdom kan även tolkas 

som en person eller en period i människans liv. ”Unga människor” är ett begrepp som 

tydligare innefattar ovan nämnda definitioner och berör människor i åldrarna 10–24 år. 

Under denna tid förändras kroppen individuellt både vad gäller psykologisk mognad men 

även fysisk tillväxt (Berg-Kelly, 2014). 

 

De fysiologiska förändringarna hos unga människor sker i olika takt och mönster, vilket 

ofta skapar stor skillnad i personlig utveckling både mellan kön och olika individer. 

Humöret förändras på grund av hormoner och motoriskt sett hinner inte hjärnan med vilket 

påverkar dess rörelsemönster. Även om tonårshjärnan storleksmässigt är densamma som 

hos vuxna går hjärnan igenom stora förändringar. Flickors hjärnor växer klart runt 

elvaårsåldern medan pojkar når fullstor storlek vid fjorton år (Giedd, 2008; Johnsson et al., 

2009). Hjärnan har visat sig vara mycket formbar och det kan till exempel ge uttryck i 

ungas förmåga att integrera och simultant använda mängder av olika sociala medier. När 

vuxenlivet startar minskar denna formbarhet betydligt i hjärnan (Berg-Kelly, 2014). Enligt 

Giedd (2008) är tonåren en tid av stora förändringar i fysik, neurobiologi och beteende. 

Eftersom förmågor så som framtidsplanering, överblick, sortera intryck och göra 

riskbedömningar inte är fullt utvecklade förmår sig tonåringar heller inte att klara av detta. 

Även Berg-Kelly (2014) beskriver detta och menar att unga människors tänkande blir mer 

verklighetsbaserat och realistiskt jämfört med tidigare. Däremot experimenterar de och 

testar sig fram för att förstå sig själva och hitta sin identitet, trots risk för misstag. Så 

småningom startar ett sökande och frigörelsebehovet från familjen ökar (ibid.). Giedd 

(2008) anser dock att tonårshjärnan inte ska betraktas som en ofullständig eller defekt 
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version av vuxenhjärnan, detta riskbeteende och sökande ingår i utvecklingen och vägen 

till ett självständigt vuxenliv (ibid.). 

 

Under en kort period sker drastiska förändringar hos unga människor. Det är därför inte 

ovanligt att barnet känner oro och upplever osäkerhet inför sin kropp och ifrågasätter vad 

som är normalt. Rädsla för att avvika från andras förväntningar gällande utseende kan bidra 

till att det sker jämförelse mellan varandra. Unga människor som tidigt har kommit in i 

puberteten upplevs som äldre än sin ålder medan deras tankeförmåga fortfarande är i nivå 

med den kronologiska åldern. Kontrasten till detta kan vara att en försenad pubertet bidrar 

till att ungdomen inte känner sig bekväm i motsvarande situationer då denne uppfattas som 

yngre än sin ålder (Berg-Kelly, 2014). 

  
Psykisk  ohälsa  

Psykisk ohälsa kan ses som ett övergripande begrepp som omfattar psykiska besvär så som 

oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter men även psykiska sjukdomar som diagnostiserats och 

behandlas (Folkhälsomyndigheten, 2014; Socialstyrelsen, 2017). Socialstyrelsen (2017) 

påvisade i sin senaste rapport en ökning av barn och unga vuxnas kontakt med hälso- och 

sjukvården gällande psykisk ohälsa under perioden 2006–2016. År 2016 hade kontakten 

fördubblats för flickor i åldern 10–17 år jämfört med år 2006. Även pojkar hade ökat sin 

kontakt från tidigare 4 % till 10 %. Denna drastiska ökning är större jämfört med övriga 

nordiska länder och orsakerna är fortfarande okända. Dock tyder det på att det generellt rör 

barn och unga vuxnas livsvillkor så som skolperioden och inledningen till vuxenlivet 

(ibid.). Även Berg-Kelly (2014) beskriver de alarmerande uppgifterna att psykisk ohälsa 

har ökat bland unga. I jämförelse med tidigare har levnadsförhållandena försämrats under 

2000-talet med både arbetsbrist och bostadsbrist. Alkohol och narkotika har blivit lättare att 

tillgå vilket kan bidra till att unga människor som vuxit upp med svagt familjestöd drabbas 

hårdare av samhällsproblemet. Psykisk ohälsa kan ses som ett resultat av dessa belastningar 

en individ har blivit utsatt (ibid.). 

 

Diagnoser som har ökat markant är depression och olika ångestsyndrom men även 

diagnostiseringen av neuropsykiatriska tillstånd så som ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) och autism har ökat. Studier visar att det ofta finns en 

samsjuklighet mellan neuropsykiatriska tillstånd och annan psykisk ohälsa, men psykisk 
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ohälsa ökar även för dem utan samsjuklighet (Socialstyrelsen, 2017). Efter den senaste 

mätningen av psykiska och somatiska besvär bland skolelever 2013/2014 bland 15-åringar 

uppgav sig 57 % av flickorna respektive 31 % av pojkarna lida av upprepade psykiska eller 

somatiska besvär. Detta var en ökning med nio respektive sju procentenheter sedan 

förgående mätning fyra år tidigare (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

Förutsättningar  för  psykiskt  välbefinnande  

För att ha ett gott välbefinnande under uppväxten krävs det att hemmiljön, förskolan, 

skolan och övergången från skola till vuxenlivet fungerar. Genom att ha ett bra samspel 

mellan barn och vårdnadshavare samt förskola och skolans insatser främjas barnets hälsa 

på sikt (Ahrén, 2010). Enligt uttalanden från Kungliga Vetenskapsakademien (KVA, 2010) 

har skolan stor betydelse för barns psykiska hälsa. Får barnet en positiv erfarenhet av sina 

första skolår samt lär sig språkliga uttrycksförmågor skapas en positiv beteendeinställning 

och ökad självkänsla, vilket minskar utåtagerande beteenden och dåliga vanor. Det har 

även visats att sambandet mellan dålig prestation i skolan och psykisk ohälsa är större hos 

flickor än hos pojkar, men genom stöd från familj och andra i omgivningen minskar de 

negativa hälsoeffekterna av dåliga skolresultat (ibid.). 

 

Påverkande  faktorer  

Det utmärkande sambandet mellan familjesammansättningar och ungdomars psykiska hälsa 

är att i hushåll med enbart en vårdnadshavare har ungdomar högre risk att utveckla psykisk 

sjukdom, begå självmord eller försök till självmord, självskadebeteende och missbruk 

(Weitoft-Ringbäck et al., 2003). Detta bekräftade även Ekwemalor et al. (2017) men 

tillägger att vårdnadshavares påtryckning hemifrån och mobbning i skolan var 

stressfaktorer som också låg till grund för psykisk ohälsa. Likaså gällde det 

vårdnadshavarens förväntan på elever med psykisk ohälsa eller diagnos, så som ADHD, att 

de ska klara studierna på lika villkor som resterande elever som inte lider av denna 

problematik (ibid.). I studien av Hjern, Alfvén & Östberg (2008) upplevde ungdomar att 

tung skolbörda och dålig behandling från lärare kunde kopplas samman med 

psykosomatisk smärta, nedstämdhet, irritabilitet, osäkerhet och nervositet. Studien påvisade 

att stress i skolmiljö var kopplat till psykosomatisk smärta och psykologiskt lidande (ibid.). 
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Konsekvenser  av  psykisk  ohälsa  

Självskadebeteende bland kvinnor i åldersgruppen 15–34 år har under de senaste 10 åren 

ökat. Antalet skärningar bland kvinnor var fler jämfört med män, däremot var 

proportionerna fortfarande detsamma. Bland männen ansågs alkohol och droger ligga till 

grund för en stor andel självskadebeteenden (Beckman & Dahlin, 2010). I en studie om 

svenska skolungdomar i ålder 13–15 år rapporterades det att 21 % av flickorna och 16 % av 

pojkarna någon gång avsiktligt hade skadat sig. Detta självskadebeteende var tydligt 

kopplat till andra samtidiga problem så som strategier för att reglera känslor och avsaknad 

av positiva föräldrarelationer. Däremot var det endast ett fåtal ungdomar där detta beteende 

verkade utgöra ett allvarligt problem för deras välbefinnande. Behov av hjälp varierade i 

hög grad mellan olika personer (Bjärehed, 2012). Resultatet bekräftades även av en annan 

studie om ungdomars självskadebeteende och självmordsförsök (Zetterqvist et al., 2013). 

 

I en europeisk studie var skärning den vanligaste metoden bland unga som lider av psykisk 

ohälsa och i Norge utgjorde de hela 70 % av episoderna. Dock pratade dessa personer 

sällan om att händelsen hade inträffat och sökte även sjukvård i minst utsträckning (Madge 

et.al, 2011). Inom slutenvården visades läkemedelsförgiftningar vara den största orsaken 

till självskada bland båda könen (Beckman & Dahlin, 2010). Enligt Berg-Kelly (2014) har 

intagningen inom den psykiatriska slutenvården av unga kvinnor ökat, trots att antalet 

vårdplatser har minskat. Statistiken visar även att dödsorsaken bland antalet unga 

människor tyvärr inte har minskat, som det istället har gjort för andra åldersgrupper. 

Framför allt dör unga män främst i trafikolyckor, därefter listades självmord som den 

vanligaste orsaken. Flickor och pojkar vårdades i lika hög utsträckning för 

alkoholrelaterade sjukdomar (ibid.). 

 

I rapporten från CAN (2017) framgår det tydligt att alkohol, narkotika och tobak 

fortfarande förekommer bland unga människor. Rapporten tydliggör att debutåldern bland 

unga gällande cigaretter och snus har stigit men att alkoholdebuten för 13 åringar eller 

yngre har haft en kontinuerlig nedgång från år 1989–2017, vilket är historiskt låga nivåer. I 

undersökning från 2018 finns däremot tecken på att trenden för tidig alkoholdebut 

möjligtvis kan ha bromsats upp. Gällande narkotika framkommer det att cannabis är det i 

särklass vanligaste preparatet som eleverna använder och att antalet konsumtionstillfällen 

tyvärr har ökat (ibid.). Ett utforskande beteende bland unga människor kan ibland anses 
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som ett problembeteende beroende på om det är ett utvecklingsmässigt beteende som i det 

långa perspektivet leder till mognad eller om det är skadligt för hälsan. Majoriteten av unga 

människor testar att förtära alkohol för att veta hur det känns och för att förstå vad andra 

pratar om men kan sedan upptäcka nackdelarna och ta kloka beslut därefter. Andra unga 

människor klarar inte av att göra denna bedömning själv och fortsätter istället regelbundet 

att förtära alkohol av tristess, grupptryck eller av slentrian (Berg-Kelly, 2014). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2017) riskerar barn och unga vuxna som i tidig ålder vårdats för 

depression och ångestsyndrom att få ett långt sjukdomsförlopp med degenererad hälsa och 

försämrad funktionsförmåga. Exempel på funktionsförmåga kan vara att klara av framtida 

studier. Barn och unga vuxna som tidigare vårdats för depression eller ångestsyndrom inom 

specialiserad vård har visat tendenser att återgå till psykiatrisk vård, användning av 

psykofarmaka samt suicidförsök jämfört med personer som inte vårdats för detta tidigare 

(ibid.). 

  
Elevhälsa  

Enligt skollagen (2010:800) ska det finnas elevhälsa från förskoleklass upp till 

gymnasienivå. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser och ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. För dessa 

medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas möjlighet att tillgå 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Utöver detta ska det finnas 

specialpedagogiska insatser för att tillgodose elevernas olika behov. Varje elev ska 

erbjudas minst tre hälsobesök, det första besöket får göras i förskoleklass och resterande 

fördelas under skoltiden (SFS 2010:800). 

 

Skolsköterskan som ingår i teamet inom elevhälsan kan ha en specialistutbildning med 

inriktning mot distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Även 

sjuksköterskor med inriktning mot skolhälsovård kan vara verksamma som skolsköterska 

(Riksföreningen för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2011; 

Riksföreningen för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Skolsköterskan ska ha förmåga att känna igen elever som inte själva uttrycker behov av 

information, uppmärksamma de som befinner sig i riskzonen på grund av utsatthet eller 

destruktivt beteende och göra elever delaktiga i åtgärder som främjar deras egen hälsa 
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(Riksföreningen för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2011). I en svensk 

studie av Reuterswärd och Lagerström (2010) framgår det att det var av stor vikt att lära 

känna eleverna tidigt för att skolsköterskor ska kunna kartlägga deras behov och identifiera 

eventuellt stöd (ibid.). 

 

Distriktssköterskans arbete grundar sig i möten med människor i olika åldrar och 

hälsotillstånd, vilket gör att distriktssköterskan måste ha kompetens och förmåga att stärka 

patienten till god hälsa genom ett hälsofrämjande synsätt. Oavsett verksamhetsområde eller 

vårdform ska arbetet präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt och baseras på 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Distriktssköterskeföreningen [DSF], 2008; 

Reuterswärd & Lagerström, 2010). 

 

Teoretisk  förankring  
Föreliggande studie utgår från personcentrerad vård som teoretisk referensram. 

Personcentrerad vård är en vårdmodell som strävar efter att synliggöra hela personen och 

att prioritera andliga, existentiella, social och psykiska behov likväl som fysiska behov 

(Ekman et al., 2011; Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016; Rising-Holmström, 

Häggström & Kristiansen, 2015). Personcentrerad vård innebär att patientens röst är 

avgörande i egna hälsofrågor, vård och behandling. Personen får då en större möjlighet att 

själv välja vilket stöd eller vilken hjälp som behövs (Skärsäter & Klang, 2014). Detta styrks 

även i distriktssköterskans kompetensbeskrivning då det är av stor vikt att se hela 

människan, stödja och ge möjlighet till delaktighet och egenvård (DSF, 2008). För att 

tillgodose personcentrerad vård krävs det att skolsköterskan visar respekt och bekräftar 

elevernas egen upplevelse och tolkning av sin hälsa och sjukdom, samt arbetar utifrån detta 

för att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för den enskilde. Skolsköterskan 

fokuserar på elevens behov av vård istället för sjukdom samt ser eleven som en värdefull 

och jämställd partner. Detta kräver att skolsköterskan har en öppenhet, vilja och intresse av 

att lyssna på elevens egen berättelse och upplevelse av situationen (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2016; Rising-Holmström, Häggström & Kristiansen, 2015). 

Det räcker däremot inte att enbart vara delaktig i sin egen vård, samspelet mellan båda 

parterna innebär att det måste visas en ömsesidig respekt för varandras kunskap. Eleven är 

expert på sin upplevelse av kropp, sjukdom och hur behandlingen påverkar vardagen 

medan hälso- och sjukvårdspersonal har den största kunskapen om sjukdomar och 
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behandling på en generisk nivå (Fors, 2014). Även Ekman et al. (2011) lyfter vikten av att 

ge patienten möjlighet till delaktighet i sin egen vård och uppmuntrar patienter till att aktivt 

delta och hitta lösningar på sitt eget problem (ibid.). 

 

Studier visar att ett systematiskt personcentrerat arbetssätt leder till positiva effekter så som 

minskad ångest och depression för personer med psykisk ohälsa (Arvidsdotter, Marklund & 

Taft, 2013). 

 

PROBLEMFORMULERING  
Unga människors utveckling är individuell både vad gäller psykologisk mognad men även 

fysisk tillväxt. De fysiologiska förändringarna hos unga sker i olika takt och mönster vilket 

ofta skapar stor skillnad i personlig utveckling både mellan kön och olika individer. Studier 

påvisar att psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem bland unga människor i Sverige 

och under 2000-talet försämrades Sveriges levnadsförhållandena både vad gäller arbetsbrist 

och bostadsbrist. Det framgår även tydligt att alkohol och narkotika har blivit mer 

lättillgängligt jämfört med tidigare. Unga människor som växer upp med ett svagt 

familjestöd drabbas hårdare av dessa samhällsproblem och psykisk ohälsa kan ses som ett 

resultat av dessa belastningar. 

 

Enligt skollagen är skolsköterskan en del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

inom elevhälsan och genom denna studie kan problematiken kring psykisk ohälsa 

uppmärksammas och ett preventivt förbättringsarbete starta. Detta är av stor vikt för att i ett 

tidigare skede förhindra att ohälsa utvecklas hos unga människor. 

 

SYFTE  
Syftet var att undersöka skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa 

bland ungdomar i mellan- och högstadiet. 
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METOD  
Design 

Till denna studie valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats då det ger möjlighet att 

studera individens personliga upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2009; 

Polit & Beck 2016). Arbetet bygger på empiriska fakta som gör det möjligt att granska 

verkligheten som den upplevs för att nå kunskap (Polit & Beck, 2016). Semistrukturerade 

intervjuer med kvalitativ ansats ligger till grund för denna studie. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att författaren har en intervjuguide vilket gör att författaren själv kan 

bestämma ordningen på frågorna men ändå vara öppen och följsam för informanternas svar 

(Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2016). 

 

Urval 
Urvalet av informanter gjordes strategiskt utifrån informanter som kunde besvara studies 

syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Alla grundskolor valdes ut från samma kommun i 

mellersta Sverige för att författaren upplevde tidsbegränsningar i arbetet. Totalt deltog fyra 

kvinnliga skolsköterskor från fyra olika grundskolor. En skolsköterska var 

specialistutbildad till barnsjuksköterska och hade arbetat inom elevhälsan i tre år. Två var 

specialistutbildade till skolsköterskor och hade varit verksam i sju respektive elva år. En 

var sjuksköterska utan specialistutbildning men hade varit verksam inom elevhälsan i 16 år. 

Samtliga arbetade heltid och hade ansvar för cirka 400–700 elever var. Antalet skolor de 

var ansvariga för var mellan en och två stycken. De flesta hade ansvar för mer än en skola 

vilket även innefattade förskoleklass och lågstadiet. Mängden elever skiljde sig stort mellan 

olika skolor och när det gällde hur tidskrävande arbetet var varierade det mycket beroende 

på om det var en grundskola, grundsärskola, utvecklingsklasser samt om skolan var 

mångkulturell eller inte. 

Inklusionskriterier för denna studie var: 

-   Sjuksköterskor med specialistutbildning till distriktssköterska, skolsköterska eller 

barnsjuksköterska som varit verksamma inom elevhälsa i minst tre år. 

-   Sjuksköterskor utan specialistutbildning men som varit verksamma inom elevhälsa i 

minst 10 år. 
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Datainsamling 

Data samlades in via intervjuer som genomfördes genom personliga möten. Intervjuerna 

baserades på en framarbetad intervjuguide (Bilaga VI) med semistrukturerade frågor och 

följdfrågor till skolsköterskor för att säkerställa en liknande struktur till alla. Intervjuerna 

spelades in med diktafon och varade mellan 30–45 minuter. De transkriberades därefter 

ordagrant till text. 

 

Tillvägagångssätt 

Sex skolsköterskor i kommunen kontaktades via mejl för att få kort information om studien 

och för att efterfråga intresse om deltagande. Det var endast dessa sex skolsköterskor som 

uppfyllde studiens inklusionskriterier. En tackade nej till att delta och svar uteblev från en 

annan. Kravet för godkänd studie från högskolan var minst fyra deltagare vilket författaren 

kunde uppnå. Informationsbrev med studiens syfte och tillvägagångssätt (Bilaga II) samt 

svarstalong (Bilaga III) mejlades till de fyra skolsköterskor som tackat ja till att delta i 

studien. Verksamhetschefen inom elevhälsan fick per post ett informationsbrev (Bilaga IV) 

om studien samt en svarstalong (Bilaga V). Detta skickades sedan tillbaka till författaren 

med post. Efter godkännande från verksamhetschefen bestämdes ett passande 

intervjutillfälle via mejl med varje skolsköterska. Samtliga deltagare valde att genomföra 

intervjuerna på deras arbetsplats och för att inte störas i sitt deltagande ombads de att 

avsätta tid för detta. Ifylld svarstalong (Bilaga III) av alla deltagare inhämtades av 

författaren. Intervjuerna avidentifierades och transkriberades samma vecka, all insamlade 

data hanterades konfidentiellt på låst dator av författaren. Efter godkänd och avslutad studie 

raderades alla ljudfiler och transkriberad text på datorn. Efter publicering på DiVA-

portalen fick verksamhetschef och skolsköterskor fri tillgång till studien. 

 

Dataanalys 
De transkriberade texterna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Syftet 

med denna metod var att på ett tillförlitligt sätt tillhandahålla ny kunskap från data till dess 

sammanhang, att få nya insikter och en faktabild på ett djupare och systematiskt sätt. Från 

de individuella intervjuerna analyserades data i tre steg: förberedelse, organisering och 

redogörelse. Första fasen innebar att välja analysenhet vilket i denna studie representerade 

intervjuade skolsköterskor. Därefter lästes den transkriberade texten flertalet gånger för att 

få en djupare förståelse för innehållet. Författaren använde sig av öppen kodning, vilket 
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innebar att anteckningar och rubriker noteras i löpande text för att beskriva alla aspekter i 

innehållet som kunde vara meningsbärande och relaterade till studiens syfte. Kategorier 

skapades och stor fokus lades på abstrahering. Skratt och längre pauseringar beskrevs inom 

parantes i den transkriberade texten (Elo & Kyngäs, 2008). Under hela analysprocessen var 

författarens huvudfokus att insamlad data endast skulle svara på studiens syfte. Övriga data 

användes inte. 

 

En sammanställning av den öppna kodningen gjordes. Syftet med detta var att minska 

antalet subkategorier genom att upptäcka likheter och skillnader som därefter kunde ordnas 

under olika kategorier. Subkategorier med liknande händelser och incidenter grupperades 

tillsammans som en kategori och utifrån detta skapades huvudkategorier. Sista steget i 

analysprocessen var rapportering, vilket bestod av redovisning av analys samt redogörelse 

av resultat (Elo & Kyngäs, 2008). För att säkerställa objektivitet och för att erhålla hög 

kvalitet i studien kontaktades informanterna i efterhand vid eventuella frågetecken för att 

kontrollera att författaren uppfattat resultatet rätt (Friberg, 2017). 

 

Etiska ställningstaganden 
Innan en studie påbörjas bör de fyra grundläggande huvudkraven inom forskningsetik 

granskas. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Forskaren ska informera informanterna om deras uppgift i studien, villkor 

för deltagandet, att det är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. All aktuell 

information om studien som kan tänkas påverka deras vilja att delta ska framgå. Ett 

samtycke ska inhämtas från informanten och i vissa fall bör även ett samtycke från en 

tredje part inhämtas, som till exempel en chef. Känsliga data så som informantens 

personuppgifter ska hanteras konfidentiellt och de insamlade uppgifterna får endast 

användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informanterna i föreliggande studie har i detta fall fått information om behandlingen i 

enlighet med kraven i dataskyddsförordningen och insamlade personuppgifter användes 

endast för det ändamål som anges i informationen. En anmälan till dataskyddsombudet vid 

Högskolan Dalarna skickades för behandling av deras personuppgifter. Verksamhetschefen 

godkände att genomföra studien inom elevhälsan genom ett skriftligt samtycke. 

Informanterna gav även dem ett skriftligt samtycke efter både muntlig och skriftlig 
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information om studien, känsliga personuppgifter hanterades konfidentiellt av författaren 

enligt Högskolan Dalarnas föreskrifter (https://www.du.se/sv/hjalp/personuppgifter/) och 

insamlade data användes endast till studiens ändamål. Efter genomförd etisk 

egengranskning vid Högskolan Dalarna (Bilaga I) ansågs inte denna studie behöva prövas 

hos Forskningsetiska nämnden. Detta för att intervjuerna som ligger till grund för studien 

inte riskerar att skada deltagande informanter eller elever. 

 

Författaren gjorde en risk och nytta-analys och kom fram till att nyttan i form av att försöka 

förbättra elevhälsan hos ungdomar i mellan- och högstadiet var större än eventuell skada 

för studiens deltagare. Studien var även till stor nytta för övriga i länet. Insamlade uppgifter 

raderas efter att arbetet godkänts (Helsingforsdeklarationen, 2018; Codex, 2018a och 

2018b). 
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RESULTAT  
Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och sex underkategorier (Tabell 1). Resultatet 

presenteras utifrån kategorier. 

Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier: Underkategorier: 

Identifiering av psykisk ohälsa Bakomliggande orsaker till psykisk ohälsa 

Tillvägagångssätt för att identifiera psykisk 

ohälsa 

Begränsningar i arbetet mot psykisk ohälsa - 

Prevention mot psykisk ohälsa Teamsamverkan 

Ledningen har betydelse 

Förbättringsområden för identifiering av 

psykisk ohälsa 

Vikten av verktyg i preventionsarbetet 

Vuxnas förhållningssätt mot elever 

 

Identifiering  av  psykisk  ohälsa  

Bakomliggande  orsaker  till  psykisk  ohälsa  

I denna studie framkom det att måendet hos eleverna skiljde sig åt mellan både kön och 

ålder men även mellan olika etnicitet. Det upplevdes vara vanligare att tjejer mådde sämre 

än killar och i allmänhet de med svensk härkomst, samtidigt som det verkade vara mer 

tabubelagt och ”fult” att lida av psykisk ohälsa inom andra etniciteter. En informant ansåg 

att Sverige hade kommit längre inom den frågan, hon menade att i jämförelse med andra 

etniciteter var det inte lika tabubelagt. Oavsett etnicitet, kultur och social bakgrund hade 

familjen en stor påverkan på eleverna. Höga krav på barnen gjorde det svårare för dem att 

uttrycka sina behov och känslor eftersom de inte ville göra någon besviken. 

 

När en informant tidigare hade frågat sina elever om vad de trodde var orsaken till psykisk 

ohälsa fick hon till svar att de trodde att mycket berodde på sociala medier och närheten till 

internet, att alltid vara uppkopplad samt att man inte var snälla mot varandra på nätet. En 

annan informant instämde med att media hade en påverkan på det psykiska måendet och att 

det förmodligen var värre för de yngre, men tillägger att de tagit beslut på skolan om att 

låsa in elevernas telefoner under dagen för att få det lugnare på skolan. Det framkom även 
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att det fanns tankar om att jargongen var tuffare bland eleverna på skolorna i urbana 

områden än de på landsbygden samt att det fanns olika acceptans gällande beteende för 

killar och tjejer: 

 

”Det är framför allt killar och dem har ju varit stökiga på sina andra skolor och de har 

liksom kommit hit för att här är det lite lugnare. Att försöka bryta gamla mönster. Det är 

tuffare jargon i centrum på stan i alla fall […] Jag vet inte… killar kanske får vara lite 

gapiga och grabbiga.” (Informant 4) 

 

Tillvägagångssätt  för  att  identifiera  psykisk  ohälsa  

När informanterna tillfrågades om hur de identifierade elever som misstänktes lida av 

psykisk ohälsa gavs många olika svar. Majoriteten upplevde att det var lättast att identifiera 

elever genom de planerade och erbjudna hälsobesöken som var i årskurs 4 och 7, där 

samtalet till viss del styrdes av en evidensbaserad hälsoenkät (ELSA) som eleven fått fylla i 

själv, antingen på plats i skolan eller hemma. Hälsofrågorna berörde levnadsvanor, sömn, 

kost och motion men även skoltrivsel och studiero. I högstadiet tillkom även frågor 

relaterat till alkohol, narkotika och tobak. Samtliga informanter trodde att svaren på 

enkäten blev mer sanningsenliga om vårdnadshavare inte var med när enkäten fylldes i. En 

informant uttryckte att hon såg det som en styrka att få använda sig av dessa hälsofrågor 

och vid behov prata mer djupgående kring vissa frågor, beroende på hur eleven hade svarat 

i formuläret: 

 
”Vissa frågor kan man ju bara gå förbi och konstatera att ja det funkar och så lyfter man det, men 

sen har de kanske kryssat i att de inte mår så bra eller att de har ont i kroppen. Då kan man börja 

nysta i vad det kan stå för.” (Informant 1) 

 

Ibland kunde elever kryssa i att de hade huvud- eller ryggvärk men att det sedan kom fram 

under samtalet att de inte mådde bra psykiskt. Ibland krävdes det att en kurator kopplades 

in för att ge eleven ett mer stödjande samtal. En annan informant tillade att ibland kunde 

det räcka med att träffa elever två eller tre gånger för att hjälpa dem att titta på sin egen 

livssituation men ibland krävdes det att en kurator tog vid på grund av tidsbrist för 

skolsköterskorna: 
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”I de fall där jag känner att ’Ja men det här måste vi ta till kuratorn’ […] För jag kan inte ha lika 

mycket samtal som en kurator kan ha. […] Barn som mår psykiskt dåligt dem vet oftast inte vad det 

är som gör att dem mår dåligt. Så det kräver tid att få dem att se på sitt eget liv med andra ögon…” 

(Informant 3) 

 

Skolhälsovården är idag frivillig och en informant upplevde att det hade gått bra med 

hälsobesöken upp till årskurs 4, därefter hade det blivit svårare att få högstadieeleverna att 

närvara. Ifall detta berodde på att eleverna i högstadiet fick komma själva visste hon inte. 

Trotts detta hade hon ändå en känsla av att eleverna hade lättare att prata om saker när 

vårdnadshavare inte deltog. Inte för att de höll något hemligt utan mer för att de bara inte 

ville berätta allt för sina vårdnadshavare: 

 

”Men det här är ju frivilligt med skolhälsovården, jag tycker att det har varit bra upp till 

sjuan. Där kan det bli lite si och så, för där får de ju komma ensamma men det är inte alla 

som kommer då heller, fast dem är ensamma. Det var väldigt svårt att få hit en del förra 

året…” (Informant 4) 

 

Två informanter upplevde att högstadieelever ofta hade svårt att öppna upp sig, de ville 

prata om känslor men kunde inte. Detta gjorde att dialogen med eleverna ibland tog stopp. 

Skolsköterskans jobb var då att försöka motivera dem och eventuellt arbeta sig runt 

problemet, vilket ibland kunde handla om att fråga eleven om det var okej att kuratorn kom 

in och presenterade sig. Eleven fick då en känsla av kuratorn och hade därefter, i vissa fall, 

bokat en träff. Det var av stor vikt att berätta för eleverna att det var tystnadsplikt, vilket 

kunde bidra till att eleverna vågade ta steget att prata med någon vuxen på skolan. 

Informanterna förklarade även att de kunde fånga upp elever via spontanbesök, genom 

information ifrån lärare och kurator samt under möten med elevhälsoteamet. 

 

Elevhälsoteamet såg olika ut beroende på skola, däremot skulle det innehålla professioner 

med bred kompetens så som rektor, skolsköterska, kurator, fältassistenter samt studie- och 

yrkesvägledare. Vissa skolor arbetade även med specialpedagoger, beteendepedagoger och 

socialpedagoger. Genom elevhälsoteamet fick informanterna en möjlighet att samverka och 

fånga upp de elever som tenderade att vara i behov av hjälp. De kunde få i uppdrag av 

någon annan i teamet att träffa en elev de uppmärksammat. Hemligheten bakom samverkan 

var att alla visste vad de andra gjorde. Två informanter hade också ett samarbete med barn- 



 

 
15 

 

och ungdomspsykiatrin (BUP) i kommunen. När det gällde rektorernas deltagande i mötena 

med elevhälsoteamet skiljde det sig åt på de olika skolorna. Merparten av rektorerna på 

skolorna strävade efter att dela på alla möten men på en skola deltog istället 

arbetslagsledare som regelbundet återkopplade till rektorerna. Inför det centrala 

elevhälsoteam-mötet varje termin fick skolorna cirka tre planerade datum, antalet träffar 

som behövdes grundade sig på antalet elever per skola. Under dessa möten deltog alltid 

skolpsykolog och skolläkare samt rektor tillsammans med sitt elevhälsoteam. Det var under 

dessa möten de följde upp elever som elevhälsan jobbat kontinuerligt med under terminen 

men det kunde även gälla nya elever med svårigheter som behövde kartläggas i en 

stödbehovsutredning. 

 

Elevhälsoteamets fokus var att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt att ge 

eleverna stöd i sin utveckling. De ville fokusera på det som genererade och bevarade hälsa. 

Det gällde för hela teamet att hitta de elever som var i behov av extra stöd eller anpassning 

och att göra klassrummet så attraktivt och funktionsdugligt som möjligt. Ju lugnare 

klassrum desto bättre möjlighet för kunskapsinhämtning och trivsel, vilket gjorde att färre 

elever var i behov av extra anpassning och stöd på olika sätt. Tack vare informanternas 

nuvarande journalsystem hade de möjlighet att utifrån elevernas svar på hälsoenkäten och 

efter samtal med eleverna ge återkoppling på hur de upplevde sin skolmiljö till lärarna, 

skolledningen och elevhäloteamet: 

 

”Det gäller ju för hela resursteamet att hitta de här eleverna med behov med extra 

anpassningar, att göra klassrummet så inlärningsmässigt bra och att lärarna jobbar 

utifrån det som vi kallar då grundläge för att alla elever ska ges kunskapsinhämtning i 

klassrummet. Ju lugnare klassrumsmiljö desto bättre miljö, det gör ju att fler ges möjlighet 

att få lugn och ro i klassrummet. Med de insatserna där får vi ju färre elever som blir i 

behov av extra anpassningar och stöd på olika sätt.” (Informant 2) 

 

Under intervjuerna med två av informanterna framkom det att det fanns en metodbok inom 

kommunen som var lättåtkomlig och kunde användas som stöd. Den tangerade de 

styrdokument som fanns och fungerade som en ledstjärna och ett rättesnöre. Dock fanns det 

inget färdigskrivet kapitel om psykisk ohälsa men det hade diskuterats de senaste tre åren 

utan något resultat: 
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”Jag kan säga att det finns inget kapitel färdigskrivet om det i metodboken. Det håller på 

att diskuteras, det har diskuterats i ett antal år, just psykisk ohälsa. Jag tror att det är 

väldigt mycket upp till oss som jobbar ute på skolorna att fånga de här barnen och ta del 

av den kunskap som finns på nätet, föreläsningar och på så sätt använda oss av den. Jag 

vet att diskussionen pågår men att man har inte riktigt kommit till skott med vad det ska 

innehålla för någonting […] Men det här kapitlet just det har varit på tapeten under de 

senaste tre åren kan man säga.” (Informant 3) 

 

Begränsningar  i  arbetet  mot  psykisk  ohälsa  

En av informanterna påpekade att det enligt riksföreningen för skolsköterskor fanns en 

rekommendation på max 400 elever per heltidsanställd: 

 

”Ja det är ju, vad säger riksföreningen… 400–500 på en heltidsanställd skolsköterska […] 

de flesta i vår stad har nog fler kan jag säga.” (Informant 2) 

 

Enligt informanten var detta en rekommendation till skolsköterskor som starkt 

rekommenderades av riksföreningen för att skolsköterskor skulle ha tid att utföra det arbete 

som de var ålagda att göra men skulle dessutom ge dem möjlighet att vara tillgängliga för 

eleverna samt bemöta deras behov och frågor. Det framgick även att skolsköterskor som 

arbetade uteslutande med elevgrupper där hälsoarbetet tog mer tid, så som nyanlända eller 

barn med funktionsnedsättning, skulle antalet justeras nedåt. 

 

Alla informanter var eniga om att de behöver mer tid för att kunna arbeta mer stödjande 

och preventivt för eleverna. Dock framgick det inte att de önskade ytterligare kollegor då 

elevantalen var så många, utan de ville bara få mer tid. ”Vi är ju väldigt upptagna med de 

här hälsosamtalen och annat som vi är ålagda att göra. Det är mycket planeringsarbete vi 

har.”, ”För jag är väldigt upptagen.”, ”Så man skulle behöva mer tid helt enkelt.” och 

”Det finns inte ens chans för mig att vara ute i klasserna.” var åsikter som ofta återkom i 

samtalen med informanterna. 

 

Hälften av informanterna klargjorde tydligt att tidsbristen i arbetet inte enbart handlade om 

antal elever, utan även det mångkulturella samhället. Att ha elever med olika etnicitet vars 

vårdnadshavare hade svårt med det svenska språket krävde en hel del tid. Informanterna 
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använde sig mycket av tolksamtal när dessa vårdnadshavare behövde involveras och under 

samtalen behövde tid ges för att informationen skulle nå fram. I vissa fall spelade det ingen 

roll hur mycket de talade med vårdnadshavarna, för det var traditionen och kulturen som 

styrde deras åsikter och den var svår att överbrygga. 

 

Under intervjun med en informant framkom det att tiden som det tog i tolksamtal med 

elever eller vårdnadshavare kunde multipliceras med två, jämfört med tiden det tog i möten 

utan tolk. Att arbeta med elever på särskola och utvecklingsklasser kunde tidsmässigt 

multipliceras med fyra. Informanten påpekade därför att det inte spelade någon roll att 

räkna antal elever per skolsköterska, man behövde istället se efter varje elevs tidsbehov. 

Hon menade inte att andra skolsköterskor hade ett lättare arbete men att det blev ett helt 

annat arbete. Det krävdes mer och det var av stor vikt att kunna olika diagnoser: 

 
”Vad är det för någonting jag möter i mitt rum? Hur jag ska bemöta är ju jätteviktigt. […] till 

exempel autism. Vad ska jag göra för att fånga dem? Om man känner till autistiska barn, hur dem 

fungerar och hur det ser ut när dem kommer in i ett rum så måste jag ju veta det för att kunna 

fånga dem.” (Informant 3) 

 

Informanten visade en skål med låtsasfiskar och vatten och förklarade att de brukade få 

leka med dem vilket bidrog till att samtalen gick bättre. 

 

Prevention  mot  psykisk  ohälsa  

Teamsamverkan  

För att lyckas genomföra ett preventivt arbete påtalades det att alla anställda på skolan 

behövde arbeta i team. Det var inte bara skolsköterskorna som jobbade med psykisk ohälsa, 

utan även skolvärdar, lärare, rektorer, pedagoger, kuratorer med mera. Teamkänsla var 

viktigt för ett lyckat arbete när man var flera kompetenser som samverkade tillsammans 

och detta inte var någon svårighet för dem. Tillstånd skulle däremot alltid inhämtas från 

elev eller vårdnadshavare för att få möjlighet att samverka på ett korrekt sätt: 

 

”Utifrån min sekretess och tillstånd från elev eller föräldrar att delge information till övrig 

personal, så är ju inte det någon svårighet med samverkan.” (Informant 2) 
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Enligt informant 1 var lärare första linjens elevhälsa, det var ett begrepp som hon hade 

myntat som passar bra in i hennes beskrivning om lärare. Hon menade att det var lärare 

som såg och upptäckte mycket först av alla på skolan. Det var dem som hade tät kontakt 

och byggde relationer med sina elever, vilket även bidrog till en tryggare stämning och ett 

ökat stöd för eleven. Var det något allvarligt kunde läraren i samråd med eleven söka 

kontakt med kurator eller skolsköterska för vidare stöd: 

 

”Men är det lite allvarligare så då kan ju lärare komma till kurator eller skolsköterskan i 

samråd med eleven. Man gör ju aldrig någonting emot elevens vilja. Då kan ju de liksom 

lotsa eleven vidare till oss i elevhälsoteamet. Om det är lite större saker eller behöver ha 

råd så kan de fråga oss.” (Informant 1) 

 

En etablerad kontakt och samverkan mellan informanter och vårdnadshavare var även det 

viktigt vid uppkomna problem: 

 

”Eleven kanske har fått i uppdrag att fundera över det vi pratat om och att jag på det sättet 

kan hitta lösningar men kanske så småningom också kan ta hjälp av andra professioner i 

elevhälsoteamet. Men också då kanske ta hjälp av föräldrarna om det inte är någonting 

som dem inte redan känner till.” (Informant 2) 

 

Ledningen  har  betydelse  

Två informanter nämnde vikten av att ha en bra ledning och att verksamhetschefen hade ett 

stort ansvar att vara drivande och engagerad i olika frågor. För att kunna förbättra det 

nuvarande arbetet behövdes någon som kunde se vad eller vilka delar som kunde skäras ner 

på i tid samt hur upplägget och arbetet kunde styras om för att bli mer effektivt. 

 

”Ja, alltså för skolsköterskans del är det ju det sista vi nämnde här… Att med ett färre 

elevantal så självklart kan man ju göra ett helt annat jobb jämfört med dubbelt så många 

nästan då, som jag har. Så det är väl prio ett. Det får chefen i elevhälsan absolut se över. 

Som tur är så har vi ju inte rektorerna som våra verksamhetschefer, vi är ju centralt knutna 

till elevhälsan i stan så att skulle vi få rektorerna som våra verksamhetschefer så tror jag 

det skulle bli katastrof… men färre elevantal per skolsköterska absolut.” (Informant 2) 
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”Alltså det finns ju jättemycket man kan göra men jag tror också att det är viktigt vem det 

är som leder. En chefsfråga, att man har en chef som driver och är engagerade i olika 

saker […] Det behövs nog någon drivande som kan se vad det är vi kan förbättra och 

kanske kan skära ner på i tid… och i stället engagera oss i det här, i andra saker.” 

(Informant 1) 

 

Det stora elevantalet per skolsköterska visades vara hög på alla skolor. Hälften av 

informanterna ansåg att det borde vara verksamhetschefens högsta prioritet att se över 

eftersom det negativt påverkade deras möjlighet att arbeta preventivt mot psykisk ohälsa: 

 

”I slutändan så blir det självklart en tidsbrist. Det blir det ju. Jag skulle kunna göra så 

mycket mer och samverka med de övriga kompetenserna, men då blir det på bekostad för 

vad varje hälsobesök tar.” (Informant 2) 

 

Förbättringsområden  för  identifiering  av  psykisk  ohälsa  

Vikten  av  verktyg  i  preventionsarbetet  

Psykisk ohälsa var ett svårt ämne och det upplevdes vara ännu svårare att uppmärksamma 

utan tillräckliga grundkunskaper. Därför önskades checklistor med stödfrågor och 

eventuellt en handbok som berörde psykisk ohälsa: 

 

”Vad behöver jag tänka på när jag möter den här eleven?”. (Informant 4) 

 

I samtalen med informanterna framkom det att oavsett specialistutbildning eller inte ville 

samtliga informanter erhålla utökad kunskap gällande motiverande samtal (MI). De ansåg 

att det var ett viktigt verktyg som kunde användas i samtalen med eleverna. Detta hade 

dock påtalats och givits önskningar till verksamhetschefen av enskilda informanter men 

ingen hade ännu fått något gehör för detta. En del informanter använde sig av en MI-

inspirerad metod trots att de inte hade någon kunskap eller utbildning inom det. De hade 

själva läst om metoden och plockat ut användbara delar för att förbättra sina samtal: 

 

”Nej eller ja, jag försöker det men jag har inte gått den kursen. Jag har önskat det, dels 

här utav min chef men likaså på förra stället också. Jag skulle gärna vilja gå den för jag 
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tycker att den verkar vettig. Jag har någon pärm här så ibland läser jag på… helst inför 

något stort samtal som är viktigt, så tänker man på hur man ska prata. Jag skulle behöva 

den kursen.” (Informant 4) 

 

Samtliga informanter var eniga om att extra insatser borde sättas in i mellanstadiet då det 

var under denna tid som puberteten startade vilket bidrog till många tankar och 

funderingar. Dock var det individuellt för varje elev hur långt de kommit i utvecklingen 

och vilket behov som fanns, men i takt med puberteten sågs ett tydligt ökat behov av stöd 

från skolan: 

 

”Ja det är individuellt. Det är ju det här när puberteten startar igång hormoner och det 

händer jättemycket och de börjar tänka på sin identitet. Vilka de är och de ska bryta sig 

loss från föräldrar. De är någonstans i mitten, de är ju fortfarande barn men börjar bli 

vuxna. Det är lite olika men ja i sexan till viss del, men framför allt från sjuan och uppåt, 

men såklart yngre också. Det är ju individuellt.” (Informant 1) 

 

”Jag tycker det kryper ner på mellanstadiet, där det börjar redan i årskurs fyra. Det kan ju 

jag se, vi har ju både hälsosamtalet i fyran… där jag har märkt att det blir fler och fler. 

Lite beroende på vad man har för bakgrund…” (Informant 3) 

 

Bortsett från tid, som de önskade mer av, fanns det ett intresse av att starta olika program 

och gruppaktiviteter med eleverna. Enligt informanterna fanns detta redan på skolor ute i 

landet. Tidigare hade en informant haft pubertetssnack med elever och lärare i klassrummet 

vilket hade uppskattats mycket. Ytterligare en informant nämnde att hon hade en önskan att 

få delta och lära sig mer utav socialpedagogens tjej- och killgrupper och ytterligare en 

informant ville gärna få tid att starta upp sina tjejgrupper igen: 

 

”Jag skulle gärna vilja jobba… i synnerhet en utav socialpedagogerna på skolan är duktig 

och har jobbat på behandlingshem, som verkar kunna det här. Jag skulle vilja vara med 

och lära mig utav hennes både tjej- och killgrupper.” (Informant 4) 
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Vuxnas  förhållningssätt  mot  elever  

Slutligen ansåg en informant att vuxnas förhållningssätt behövde förbättras i allmänhet. 

Informanten menade att många vuxna bemötte eleverna på fel sätt i svåra situationer. Om 

en elev mådde dåligt på grund av någonting och blev beteendeförändrad eller utåtagerande 

på ett sätt som läraren inte kunde acceptera och läraren då bemötte eleven på fel sätt så 

förstärktes elevens dåliga mående. Istället skulle vuxna tänka: 

 

”Okej, han har det inte bra idag. Jag måste ge honom en stund. Eller ställa frågan ’Jag ser 

att du inte har det så bra idag, skulle du vilja prata med mig?’”. (Informant 3) 

 

Hon rekommenderade även att vuxna behövde fundera över ifall tystnaden kring ett barn 

verkligen var så bra, att ställa sig själv frågan ifall barnet verkligen upplevdes må bra. 

Enligt henne kunde elever vara tysta för att de inte mådde bra samtidigt som en del blev 

utåtagerande och arga, och att bemötandet i detta var otroligt viktigt. Likaså gällde det att 

lärare behövde tillåta sina elever att lämna klassrummet när de ville gå till skolsköterska 

eller kurator för det kanske bara var under det enstaka tillfället som de vågade öppna upp 

sig. Hon ville inte riskera att eleverna skulle behöva vänta till rasten, för då kanske modet 

var borta.  
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DISKUSSION  
Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultatet visade att samtliga informanter upplevde att det var lättast att fånga upp elever 

med psykisk ohälsa genom det planerade och erbjudna hälsobesöken, där samtalet till viss 

del styrdes av en hälsoenkät. En informant uttryckte att hon såg det som en styrka att få 

använda sig av hälsofrågorna och vid behov prata mer djupgående kring vissa frågor, 

beroende på hur eleven hade svarat. Genom elevhälsoteamet fick informanterna möjlighet 

att samverka och fånga upp de elever som tenderade att vara i behov av hjälp. De kunde få i 

uppdrag av någon annan i teamet att träffa en elev som hade uppmärksammats. 

Elevhälsoteamets fokus var att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt att ge 

eleverna stöd i sin utveckling. De ville fokusera på det som genererade och bevarade hälsa. 

Oavsett specialistutbildning eller inte ville informanterna ha utökad kunskap gällande 

motiverande samtal (MI), det ansågs vara ett viktigt verktyg som kunde användas i 

samtalen med eleverna. Det fanns även ett intresse att starta olika grupper med till exempel 

pubertetssnack. Samtliga informanter var eniga om att de behövde mer tid för att kunna 

arbeta mer stödjande och preventivt, dock ansåg hälften av informanterna att tidsbristen i 

arbetet inte enbart handlade om antalet elever utan även det mångkulturella samhället. 

Elever med olika etnicitet vars vårdnadshavare hade svårt med det svenska språket krävde 

en hel del tid. Att även arbeta med elever på särskola och utvecklingsklasser tog tid, därför 

spelade det ingen roll att räkna antal elever per skolsköterska, man behövde istället se efter 

varje elevs tidsbehov. Informanterna nämnde även vikten av att ha en bra ledning där 

verksamhetschefen var drivande och engagerad för att få möjligheten att arbeta mer 

preventivt mot psykisk ohälsa. 

 

Resultatdiskussion 

Identifiering  av  psykisk  ohälsa  

I föreliggande studie framkommer det att informanter upplevde att det var vanligare att 

svenska tjejer mådde sämre än killar samtidigt som det verkade vara mer tabubelagt och 

”fult” att lida av psykisk ohälsa inom andra etniciteter. I början av högstadiet fanns det 

redan tendenser till sämre mående och därmed även ett ökat behov av hjälp. Författaren har 

tagit del av tidigare forskning där det framgår att det var mer vanligt att flickor led av 

psykisk ohälsa och att andelen flickor med psykisk ohälsa hade dubblerats eller trefaldigats 

men att pojkar också hade visat en ökning. Det fanns också större tendenser till sämre 
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mående i högstadiet än i mellanstadiet (Socialstyrelsen, 2009; Folkhälsomyndigheten, 

2018). I Socialstyrelsens undersökning framgår det däremot att det var vanligare att pojkar 

i årskurs nio från Afrika eller Asien upplevde en ökad nivå av psykisk ohälsa. Högst nivå 

rapporteras av utlandsfödda elever som inte bodde med sina vårdnadshavare 

(Socialstyrelsen, 2009). Ovan nämnda forskning baserades på material från år 2009 men 

Socialstyrelsen (2017) fortsätter att påvisa den alarmerande ökningen av psykisk ohälsa 

bland ungdomar i åldern 10–17 år, oavsett kön. I linje med tidigare forskning anser 

författaren att flertalet studier ändå tydligt påvisar att den psykiska ohälsan är ett verkligt 

faktum och bör tas omhand om. Innan föreliggande studie startade hade författaren 

misstankar om att det preventiva arbetet som pågår i skolan påbörjas för sent för att ges 

möjlighet att bryta den ökade ohälsan. Resultatet visar tydligt att frågorna om psykisk hälsa 

lyfts för sent i årskurserna samt att möjligheten att vara tillgänglig som skolsköterska är 

alldeles för liten på grund av tidsbrist. Det mångkulturella samhället kan ses som en 

svårighet för skolsköterskorna eftersom det kan ske språkförbristningar och missförstånd 

kulturer emellan men elevhälsan måste ändå ha tillräckligt med resurser och kunskap för att 

tillmötesgå elevernas behov. Den ökade invandringen och asylprocessen kan vara en 

bidragande orsak till att psykisk ohälsa ökar bland ungdomar. Resultatet nämner 

problematiken kring den tabubelagda inställningen gällande psykisk ohälsa inom olika 

etniciteter, vilket kan göra skolsköterskornas arbet ännu svårare att komma nära eleverna. 

 

Författaren anser att det är normalt att ibland känna sig ledsen och nedstämd men att en 

betydande förekomst av psykiska besvär inte är önskvärt då det kan komma att påverka 

elevernas skolprestation och framtid. Det är inget som ska accepteras och är därför 

motiverande att göra annorlunda. Denna åsikt kan kopplas samman med Socialstyrelsen 

(2012) där det framgår att både passivt och utåtagerande psykiska problem har negativa 

effekter på skolprestationen och är delvis ålders- och genusspecifika. Det framgår även att 

det finns tecken på att psykisk ohälsa och dåliga skolprestationer följer barnet från tidiga 

skolår och upp i ungdomsåren. 

 

Skolhälsovården är idag frivillig och en informant upplevde att det hade gått bra med 

hälsobesöken upp till årskurs 4, därefter hade det blivit svårare att få högstadieeleverna att 

närvara. Hälsofrågorna som skolsköterskorna använde som en grund i hälsobesöket berörde 

levnadsvanor, sömn, kost och motion men även skoltrivsel och studiero. Frågor relaterat till 
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alkohol, narkotika och tobak tillkom senare i högstadiet. I rapporten från CAN (2017) 

framgår det tydligt att alkohol, narkotika och tobak fortfarande förekommer bland 

ungdomar. Rapporten tydliggör att debutåldern bland ungdomar gällande cigaretter och 

snus har stigit men att alkoholdebuten för 13 åringar eller yngre har haft en kontinuerlig 

nedgång från år 1989–2017. I undersökningen från 2018 finns däremot tecken på att 

trenden för tidig alkoholdebut möjligtvis kan ha bromsats upp. Gällande narkotika 

framkommer det att cannabis är det i särklass vanligaste preparatet som eleverna använder 

och att antalet konsumtionstillfällen tyvärr har ökat (ibid.). Tidigare studier visar att det 

finns ett samband där ungdomar med endast en vårdnadshavare löper större risk för 

missbruk och psykisk ohälsa än de med två vårdnadshavare (Weitoft-Ringbäck et al, 2003). 

Författaren misstänker att det är lättare att tappa elever som mår dåligt när hälsobesöken är 

frivilliga och att ungdomar ibland inte har förmåga att avgöra ifall deltagandet gynnar dem 

i längden, vilket stämmer med vad Giedd (2008) och Berg-Kelly (2014) nämner. 

Författaren vill starkt trycka på att hälsofrågorna gällande alkohol, narkotika och tobak bör 

lyftas redan i mellanstadiet eftersom studier tydligt visar på att debuten börjar tidigare 

(CAN, 2017). På så sätt kan elevhälsan preventivt arbeta och motverka eventuella risk- 

eller missbruk samt hjälpa ungdomar att minska risken för att hamna i utsatta situationer. 

Författaren misstänker att den tidiga debuten kan ha ett samband med elevers sociala 

nätverk. Kompisars påtryckningar kan vara en bidragande orsak till att testa olika 

substanser. Grupptrycket kan i sin tur leda till osäkerhet och psykisk ohälsa. Berg-Kelly 

(2014) menar att denna osäkerhet, jämförelse och rädsla för att vara olik någon annan hör 

till utvecklingen (ibid.). Författaren anser därför att det är av stor vikt att vårdnadshavare 

tar sitt ansvar och pratar med sina barn samt att skolan fortsätter utveckla det preventiva 

arbetet och öppnar upp för samtal kring ämnen som annars är svåra att prata om. Det är 

viktigt att skolan är förberedd på att alla möjliga frågor kan ställas och att alla vuxna vet 

hur de kan eller bör hänvisa eleven till bästa tänkbara hjälp. Författaren anser att ansvaret 

för ett bättre mående hos ungdomarna ligger både på individnivå men även samhällsnivå. I 

det stora hela måste vuxna ta det största ansvaret. 

 

Metodhandboken har ännu inte beskrivit riktlinjer eller tydligare fakta som berör psykisk 

ohälsa vilket anses vara konstigt enligt författaren. Psykisk ohälsa är ingenting nytt även 

fast statistiken ökar. Författaren anser att det bör tas på större allvar av de ansvariga som 

reviderar handboken eftersom detta ska ge stöd åt både nya och erfarna skolsköterskor. 



 

 
25 

 

Föreliggande studier visar att skolsköterskor vill och behöver stöd i sitt arbete gällande 

psykisk ohälsa med elever i mellan och högstadiet. 

 

Begränsningar  i  arbetet  mot  psykisk  ohälsa  

Rekommendationen för antal elever per skolsköterska finns för att de ska ha tid att utföra 

det arbete som de är ålagda att göra men också för att ge dem möjlighet att vara tillgängliga 

för eleverna samt bemöta deras behov och frågor (Riksföreningen för skolsköterskor, 

2013). I resultatet framkommer det att skolsköterskor idag är ansvariga för fler elever än 

vad rekommendationen föredrar och samtliga var eniga om att de behövde mer tid för att 

arbeta mer stödjande och preventivt för eleverna. Ur ett samhälleligt och ett 

arbetsmiljöperspektiv anser författaren att elevantalen per skolsköterska snarast måste 

justeras nedåt eftersom skolsköterskor inte får den tiden som behövs för att arbeta 

förebyggande, vilket drabbar eleverna negativt. Det är inte heller en positiv arbetsmiljö för 

skolsköterskor att konstant uppleva stress och otillräcklighet. Författaren anser att detta är 

signaler som borde tas på allvar. Viljan att arbeta preventivt för psykisk ohälsa fanns hos 

varje skolsköterska men bördan var alldeles för stor. Rekommendationen säger även att 

elevantalet bör justeras nedåt där hälsoarbetet tar mer tid vilket innebär att majoriteten av 

skolorna i kommunen bör ses över av verksamhetschefen eftersom samhällsstrukturen 

kraftigt ändras med många nyanlända och barn med funktionsnedsättning. 

 

I föreliggande studie framkommer det att det inte spelade någon roll hur mycket 

skolsköterskan talade med vissa vårdnadshavare eftersom det var traditionen och kulturen 

som styrde deras åsikter och att dessa var svåra att överbrygga. Författaren anser att det bör 

anställas fler skolsköterskor med olika kultur och bakgrund för att ge elever och 

vårdnadshavare möjlighet att känna samhörighet och få ökad förståelse. Även fast en 

specialistutbildning och arbetslivserfarenhet kan bidra till ökad förståelse så anser 

författaren inte att det finns en full förståelse om en själv inte lever i samma kultur. Bristen 

på skolsköterskor med olika etnicitet kan besvaras genom statistik från Statistiska 

centralbyrån [SCB] (2017a) och (2017b) där det framgår att det i allmänhet har varit stor 

brist på både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor de senaste åren. 

Invandrargruppers utbildningsnivå skiljde sig beroende av vilken orsak de hade kommit till 

Sverige, de som sökte skydd och asyl hade generellt sett längre utbildningsnivå. Enligt 

SCB (2018) har antalet asylsökande i Sverige ökat sedan 2012 på grund av inbördeskrig 
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och år 2016 slog invandringen rekord (ibid.). Författaren ser ett samband mellan den höga 

invandringen med låga utbildningsnivåer och bristen på sjuksköterskor med olika etnicitet. 

Förhoppningsvis får elevhälsan fler kompetenta skolsköterskor i framtiden som kan hjälpa 

ungdomar med psykisk ohälsa. 

 

Prevention  mot  psykisk  ohälsa  

I resultatet framkom det att vikten av att ha en bra ledning var stor, verksamhetschefen 

hade ett stort ansvar att vara drivande och engagerad i olika frågor. För att skolsköterskorna 

skulle kunna arbeta preventivt mot psykisk ohälsa och förbättra det nuvarande arbetet 

behövdes någon som kunde se vad eller vilka delar som kunde skäras ner på i tid. 

Elevantalet per skolsköterska var hög på alla skolor och hälften av informanterna ansåg att 

det borde vara verksamhetschefens högsta prioritet att se över eftersom det påverkade deras 

arbete negativt. 

 

Logiskt sett går det inte att minska antal elever på skolorna om inte ytterligare skolor 

byggs, därför anser författaren att skolsköterskorna istället måste få ytterligare kollegor 

som stöttar upp för att kunna arbeta preventivt och stödjande mot psykisk ohälsa. Detta 

skulle gynna både elever och skolsköterskors arbetsmiljö eftersom eleverna får den hjälp de 

behöver och skolsköterskornas arbetsbelastning minskar. Det är upp till verksamhetschefen 

att förändra och förbättra arbetsmiljön för skolsköterskorna samt att se till varje elevs 

behov. Om vi ska få välmående individer som fungerar i samhället måste elevernas hälsa 

prioriteras och därför måste verksamhetschefen istället anställa skolsköterskor efter behov 

och vårdtyngd. Det är även ett politiskt ansvar att medel avsätts till detta ändamål. Något 

som verksamhetschefer och politiker bör ha i åtanke gällande detta är att enligt FN:s 

barnkonvention (1989) ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör 

barn. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt sjukvård. Politiker som styr ska ansvara för 

att alla barn får det som de har rätt till och när det gäller barnets ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter ska staten utnyttja sina resurser till det yttersta. Barnets 

vårdnadshavare har ansvar för barnets uppfostran och utveckling och staten ska bidra med 

den hjälp som behövs (ibid.). 
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Förbättringsområden  för  identifiering  av  psykisk  ohälsa  

Som tidigare diskuterat skulle verksamheten gynnas av att fler blev anställda. En utökad 

verksamhet skulle ge elevhälsan möjlighet att starta program och gruppaktiviteter med 

eleverna som de önskade, men som i dagsläget inte var aktuellt på grund av tidsbrist. Enligt 

informanterna fanns det redan utarbetade program vilket tidsmässigt skulle innebära att 

elevhälsan enbart behöver avsätta tid för att handha grupperna. Författaren anser att det är 

viktigt att lägga tid på att öppna upp samtal om pubertet eftersom det är i mellanstadiet 

eleverna har en snabb utveckling och därtill kommer mycket frågor och funderingar kring 

kroppen och vad som är ”normalt”. I linje med detta beskriver Berg-Kelly (2014) 

pubertetstiden och utvecklingen hos unga människor. 

 

Samtliga informanter i föreliggande studie, oavsett specialistutbildning eller inte, önskade 

erhålla utökad kunskap gällande motiverande samtal (MI). De ansåg att det var ett viktigt 

verktyg som kunde användas i samtalen med eleverna. Enskilda informanter hade påtalat 

detta till verksamhetschefen men ännu inte fått något gehör. Författaren kan se det som en 

fördel att vara specialistutbildad till distriktssköterska när en arbetar som skolsköterska då 

motiverande samtal ingår i utbildningen. Däremot anses inte att kunskapen om motiverande 

samtal vara bättre som distriktssköterska än om en skolsköterska får lära sig metoden 

genom en fristående kurs. Socialstyrelsen (u.å.) menar att MI är en metod som idag kan 

användas i kort rådgivning men också i längre. Metoden används generellt inom 

verksamheter så som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola. 

Grundutbildningen omfattar 3–4 dagar och metoden kan användas inom rådgivning och 

behandling gällande livsstilsrelaterade faktorer så som alkohol, tobak, droger, kost, fysisk 

aktivitet, spel med mera (ibid.). Av egna erfarenheter anser författaren att detta är en metod 

som måste praktiseras i verkligheten för att förbättras och det bör varje skolsköterska få 

möjligheten till att göra. Inte enbart för att förbättra skolsköterskans arbete utan även för att 

ge eleverna möjlighet att öppna upp sig och hitta lösningar på deras eget problem. Det är 

även bra att använda denna metod när samtalen från hälsoenkäten handlar om alkohol, 

narkotika och tobak. I studien av Ekman et al. (2011) framgår det att personcentrerad vård 

även innebär att ett partnerskap utvecklas för att uppnå gemensamt överenskomna mål. 

Detta anser författaren kan kopplas samman med MI-metoden där man under samtalet 

kommer fram till delmål som sedan utvärderas, samt att personen i fråga hittar lösningar på 

sitt eget problem (ibid.). En viktig del i skolsköterskans arbetsuppgift är att arbeta 
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personcentrerat och inkludera eleven i sin egen vård och behandling. Författaren upplever 

att ju mer inkluderad en patient är desto bättre följsamhet i processen. Enligt författaren är 

det en självklarhet att all hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta personcentrerat men 

enligt Ekman et al. (2011) var det inte en självklarhet att dessa delar dokumenterades. 

Endast det medicinska dokumenterades och författaren misstänker att det är en svårighet att 

föra dokumentation om preferenser, värderingar och engagemang, andliga, existentiella, 

sociala eller psykiska behov och att det därför uteblir. Däremot är det viktigt att inkludera 

hela vårdmodellen gällande personcentrerad vård för att få en helhetsbild av situationen, 

men även för att underlätta för vårdgivaren att inte upprepa delar i samtalet som redan 

diskuterats. Detta kan lätt skapa irritation och oförståelse. Samspelet bör vara så transparent 

och förståeligt som möjligt vilket kan bli svårt att minnas utan dokumentation. Författaren 

anser att detta förmodligen är en del i skolsköterskans arbete som måste förbättras för att 

utveckla det personcentrerade arbetet maximalt. 

 

Metoddiskussion 
Författarens val av kvalitativ metod är passande till studiens syfte då det handlar om att 

undersöka skolsköterskans preventiva arbete mot psykisk ohälsa. För att få fram 

skolsköterskornas personliga upplevelser och erfarenheter av arbetet krävs det att intervjuer 

används (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck 2016). Författaren upplever att det var 

en fördel att träffa informanterna genom personliga möten för att få möjlighet att inhämta 

relevanta reaktioner under intervjuernas gång samt att detta gör att författaren får en bättre 

helhetsbild av situationen. Hade denna studie genomförts som en enkätundersökning hade 

resultatet inte blivit lika personligt men däremot givit ett större underlag då fler deltagare 

kunde tillfrågas. I den valda kommunen finns det endast ett fåtal distriktssköterskor inom 

elevhälsan, det finns heller inget stort intresse att delta i studien då de upplevde tidsbrist i 

arbetet. Detta ses ändock inte som något negativt då deltagande informanter har bidragit 

med en bred och användbar data, vilket innebär att deras arbetslivserfarenhet fortfarande 

bidrar med stor kompetens trots brist på distriktssköterskor. Under studiens gång skrevs 

titel och syfte om för att få en bättre samstämmighet med intervjuguiden. För att granska 

intervjuguiden övervägde författaren att göra en pilotintervju men på grund av tidsbrist 

genomfördes inte det. 

 

Författaren har valt att använda citat för att stärka upp studiens data men har också valt att 
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studien ska vara en beskrivande sammanfattning av intervjuerna. Enligt Sandelowski 

(2000) ska data beskrivas organiserat och på ett sätt som är mest relevant för publiken. 

Författaren anser därför att valet att använda ett eller två citat under enskild kategori är 

tillräckligt trovärdigt för att sedan stärka upp med en beskrivande text som i sin tur är 

innehållsrik och relevant för läsaren. Sandelowski (2010) beskriver även att citat aldrig 

talar för sig själv och att tanken av att forskare uppträder oetiskt när de tolkar dessa 

uppgifter är för att försöka undvika ansvar och risk för misstolkning. Sandelowski (2010) 

menar att det alltid krävs att forskaren gör något av deras data. Informanterna i 

föreliggande studie har läst igenom resultatet innan publicering och har inte haft någon 

åsikt om misstolkade data (ibid.). 

 

Studiens styrkor och svagheter 
Enligt riktlinjerna för examensarbete på Högskolan Dalarna är det brukligt att intervjua 

fyra individer som enskild författare. Däremot anser författaren det som en svaghet 

eftersom det troligen hade gett ett bredare underlag om fler intervjuades. Ytterligare en 

svaghet är att samtliga informanter arbetade i samma kommun vilket kan ha bidragit till ett 

mindre nyanserat resultat. Då författaren är ovan att intervjua skapades en viss stress och 

nervositet inför första intervjutillfället vilket kan ha påverkat resultatet negativt, därför 

hade en pilotstudie varit givande. Dock påtalade författaren detta till informanten och det 

togs emot bra. Författaren upplevde även att det var lätt att glida ifrån ämnet när deltagarna 

inte fått förbereda sig på vilka frågor som ska ställas, däremot anses inte det vara brukligt 

att skicka intervjufrågorna innan. Intervjuerna skedde under olika tidpunkter under dagen 

eftersom informanterna själva fick bestämma vilken tid som passade dem bäst. Detta kan 

dock ha bidragit till att informanterna var trötta eller stressade under själva intervjun. 

Analysen genomfördes enbart av författaren och kan därför anses som en svaghet. 

 

En styrka i studien är att intervjuerna transkriberades ordagrant av samma författare redan 

samma dag eller nästkommande dagar för att författaren inte skulle glömma eventuella 

händelser i rummet. Under varje intervju strävade författaren efter att informanten i så hög 

utsträckning som möjligt skulle föra samtalet med följdfrågor som hjälp, för att de skulle få 

friheten att samtala öppet om ämnet. Detta bidrog till andra viktiga punkter i resultatet trots 

att det inte var med i författarens intervjuguide. Det kan även ses som en styrka att 

informanterna fick möjlighet att välja tid och plats att genomföra intervjuerna på då det kan 
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ha bidragit till ökad trygghet. Vid eventuella frågetecken har författaren återkopplat till 

informanterna och ställt följdfrågor, vilket anses som positivt. 

 

För att bedöma kvalitén på kvalitativa studier används begreppen pålitlighet, trovärdighet 

och överförbarhet. För att studien ska bli så pålitlig som möjligt ska forskaren vara 

konsekvent med sin datainsamling och endast samla information under en kortare period. 

Trovärdigheten stärks genom att forskaren förklara hur denne kommit fram till resultatet. 

Detta med hjälp av deltagare, tillvägagångssätt och datainsamlingsmetod. Forskaren ska 

använda sig av den mest lämpliga datainsamlingsmetoden för ämnet och endast använda 

relevant data till resultatet. Irrelevant data exkluderas för att uppnå högre trovärdighet. Med 

överförbarhet menas att forskaren utförligt beskriver hur denne har genomfört studien steg 

för steg genom analys, datainsamling och urval. Läsaren kan då bedöma överförbarheten av 

resultatet. Studien ska gå att genomföras av andra forskare med liknande resultat 

(Graneheim & Lundman, 2003). Nedan diskuterar författaren dessa begrepp: 

 

Pålitlighet – Under varje intervju använde författaren en diktafon med inbyggd mikrofon 

som gav bra ljudkvalité vilket gjorde det lätt för författaren att transkribera innehållet. 

Författaren hade under intervjuerna följsamhet och vid längre pauser omformulerades 

frågorna för att informanten lättare skulle förstå. Resultatet har granskats och värderats av 

både lärare och studenter under studiegången. 

 

Trovärdighet – Informanterna har fått läsa igenom en sammanfattning av resultatet för att 

ge dem möjlighet att tillägga eller ändra något i innehållet. Under studiens gång har frågor 

uppkommit i materialet, en uppföljning har då gjorts med informanterna. Innehållet har 

därefter kompletterats för att få rätt resultat i studien. Resultatet bygger enbart på referat 

och citat ifrån informanterna. Författaren använder citat för att stärka och tydliggöra det 

allra viktigaste i studien och inom vissa områden har författaren ställt olika resultat emot 

varandra för att uppmärksamma olikheter, både positiva och negativa. Från start har 

författaren skrivit ned egna åsikter på ett separat papper för att skilja på egna förutfattade 

meningar och det faktiska resultatet. Trovärdigheten kan anses som låg relaterat till antalet 

deltagare i studien. 

 

Överförbarhet – En noggrann och detaljerad beskrivning av design, urval, datainsamling, 
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tillvägagångssätt och analys har gjorts. Insamlad och bearbetade data har skett på ett 

systematiskt och hederligt sätt vilket innebär att författarens inte har omtolkat eller 

förvrängt resultatet utifrån sin egen förförståelse för ämnet. Resultatet är relevant för 

samtliga skolsköterskor i Sverige då psykisk ohälsa tydligt ökar för ungdomar i mellan och 

högstadiet. 

 

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans 
Att undersöka skolsköterskans preventiva arbete mot psykisk ohälsa bland ungdomar i 

mellan- och högstadiet är betydelsefullt eftersom studier påvisar att psykisk ohälsa är ett 

växande problem bland ungdomar idag (Socialstyrelsen, 2017). Psykisk ohälsa har redan 

blivit ett reellt problem för många ungdomar och bör förhindras för de som befinner sig i 

riskzonen. Eftersom eleverna tillbringar stor del av sin vakna tid i skolan bör det vara en 

trygg plats för de att gå till, därför är det viktigt att undersöka och granska det redan 

pågående arbetet inom elevhälsan för att tillgodose elevernas unika behov. Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet (SKOLFS 2006:23) 

beskriver delar som kan tolkas höra samman med elevernas psykiska hälsa eller ohälsa, 

dock nämns inte begreppen hälsa eller ohälsa direkt. Läroplanen nämner att skolans 

uppdrag är att främja lärande där eleven stimuleras att inhämta kunskaper. Likaså att det 

ska ske ett samarbete mellan hemmen och skolan för att främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (ibid.). Författaren anser starkt att ett 

försämrat mående påverkar elevernas skolprestation negativt vilket även kan påverka deras 

framtidsmöjligheter. Detta innebär att skolan måste fortsätta utveckla sitt preventiva arbete 

mot psykisk ohälsa för att främja elevernas mående och framtid. Under studiens gång 

visade det sig vara brist på ny vetenskaplig forskning inom psykisk ohälsa. Författaren 

anser att denna bristvara är viktig att uppmärksamma då det har betydelse utifrån 

samhällsperspektivet, för utan forskning står samhällsutvecklingen stilla. 

 

Etiska aspekter utifrån klinisk nytta  
Genom att erhålla bättre kunskaper om skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med 

psykisk ohälsa bland ungdomar i mellan- och högstadiet kan arbetet förbättras och 

vidareutvecklas. Den etiska principen att sträva efter att göra gott (Sandman & Kjellström, 

2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2014) ställer krav på kunskaper kring hur man bör 
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handla i en viss situation (ibid.) och kan ses som en riktlinje, annars kan det önskade 

resultatet bli det motsatta. Det krävs därför kunskap och reflektion kring hur man kan 

förbättra de preventiva åtgärderna kring psykisk ohälsa inom skolsköterskans arbetsfält. 

Genom att belysa detta kan livsavgörande kvalitetsförbättringar göras. Förbättras inte 

elevhälsan arbete fortsätter ungdomars psykiska ohälsa att öka. Detta leder till ökad 

belastning på hälso- och sjukvård och blir mycket kostsamt för samhället. I värsta fall ökar 

statistiken för självmordsförsök och/ eller självmord. 

 

SLUTSATS    
Samtliga informanter var eniga om att hälsoenkäten som användes inom elevhälsan och att 

samverkan inom elevhälsoteamet var de lättaste sätten att identifiera psykisk ohälsa bland 

ungdomar i mellan och högstadiet. Det som var avgörande för arbetet mot psykisk ohälsa 

var organisatoriska faktorer så som ledning och tid. 

 

FÖRSLAG  PÅ  FORTSATT  FORSKNING  
Ett förslag på fortsatt forskning är att fokusera på elevernas egen uppfattning av psykisk 

ohälsa och elevhälsans preventiva arbete i skolan. Detta kan ses som en svårighet då varje 

elev utvecklas olika men för att skolsköterskan ska ha förmåga att arbeta personcentrerat 

bör forskningen inkludera och synliggöra de människor det faktiskt handlar om. Ytterligare 

ett förslag kan vara att undersöka hur ungdomars psykiska ohälsa påverkas av media. 

 

Författarens  tack 

Ett stort tack riktas till min handledare och examinator som har trott på min förmåga att 

genomföra denna studie på egen hand. Med hjälp av det värdefulla stödet blev det till slut 

en slutprodukt. Även ett tack till er vänner som stöttat och hjälpt till med formalia. 

Slutligen tackar jag alla deltagande skolsköterskor som lät mig ta tid från det värdefulla 

arbete ni gör. 
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Bilaga  I  –  Etisk  egengranskning  
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 

Projekttitel: Psykisk ohälsa bland ungdomar i mellan- och högstadiet – ur skolsköterskans 
perspektiv. 
Studenter: Linda Narto 
Handledare: Anne Friman 
 
 Ja Tveksamt Nej 

 
1 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)? 

   
 
 
 
     x 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

        
 
     x 

 
3 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna? 

   
 
     x 

 
4 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

   
 
     x 

 
5 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

   
 
     x 

 
6 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)? 

 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

   
 
 
 
       x 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 
en struktur (till exempel ett register)? 

   
 
      x 
       

                                                     Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
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Bilaga  II  –  Informationsbrev  till  studiedeltagare 
 
Information om studie ”Psykisk ohälsa bland ungdomar ur 
skolhälsovårdens perspektiv”. 

Skolsköterskor i kommunen tillfrågas härmed om deltagande i denna intervjustudie. Dennes 
erfarenhet är viktig för studiens syfte, vilket är att belysa skolsköterskans möjligheter och 
hinder att upptäcka psykisk ohälsa bland ungdomar i mellan- och högstadiet. Psykisk 
ohälsa bland barn och unga vuxna har under de senaste 20 åren ökat i Sverige jämfört med 
övriga nordiska länder. Anledningen till ökningen är fortfarande oklar men det tyder på att 
det generellt rör barn och unga vuxnas livsvillkor så som skolperioden och inledningen till 
vuxenlivet. 

Studien ska genomföras i form av intervjuer som består av öppna frågor. Antal deltagare i 
undersökningsgruppen planeras till 4 distriktssköterskor som har minst tre års 
arbetserfarenhet inom skolhälsovården. Undantag görs för skolsköterskor utan 
specialistutbildning med 10 års arbetserfarenhet inom skolhälsovården. 

För att få en aktiv intervjutid på 30 - 40 minuter behöver cirka 60 minuter avsättas vid ett 
tillfälle. Intervjun kommer att spelas in och ljudfilerna kommer endast att transkriberas av 
författaren. Namn och arbetsplats kommer att behandlas konfidentiellt, det blir alltså inte 
möjligt att koppla namn och arbetsplats till de svar som presenteras i studien. Inspelade 
ljudfiler raderas direkt efter godkänd och avslutad studie. Deltagandet i denna intervjustudie 
är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 

Högskolan Dalarna är personuppgiftsansvarig för alla nya studier, detta med tanke på nya 
GDPR-lagen. Deltagaren har rätten att få tillgång till sina uppgifter och få fel rättade samt 
att klagomål kan framföras till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet 
på högskolan dalarna är: dataskydd@du.se 

Studien kommer att presenteras i form av en D-uppsats vid Högskolan Dalarna och blir fritt 
tillgänglig på nätet. Denna studie kräver ett skriftligt godkännande från verksamhetschef 
inom elevhälsan och samtycket inhämtas av författaren innan studien påbörjas. 

En intresseförfrågan har tidigare skickats ut via mejl till skolsköterskor i kommunen och om 
du som skolsköterska har bestämt dig för att delta, signera då bifogad blankett. Författaren 
inhämtar detta under intervjutillfället. Intervjuerna planeras starta v. 41. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

Linda Narto, 070-946 44 41 Anne Friman 
Leg. SSK, h11linna@du.se Handledare, afi@du.se 
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Bilaga  III  –  Svarstalong  för  studiedeltagare 
 

Svarstalong för studiedeltagande skolsköterska 

 

Jag samtycker till att delta i studien psykisk ohälsa bland ungdomar ur 

skolhälsovårdens perspektiv och är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och kan 

när som helst avbrytas utan att jag behöver ange någon närmare orsak. Detta samtycke 

innefattar även samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR). 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Studiedeltagarens signatur  Studiedeltagarens namnförtydligande 

 

______________________________ 

Ord, datum 
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Bilaga  IV  –  Informationsbrev  till  verksamhetschef  
 

Information om studie ”Psykisk ohälsa bland ungdomar ur 
skolhälsovårdens perspektiv”. 

Skolsköterskor i kommunen tillfrågas härmed om deltagande i denna intervjustudie. Dennes 
erfarenhet är viktig för studiens syfte, vilket är att belysa skolsköterskans möjligheter och 
hinder att upptäcka psykisk ohälsa bland ungdomar i mellan- och högstadiet. Psykisk 
ohälsa bland barn och unga vuxna har under de senaste 20 åren ökat i Sverige jämfört med 
övriga nordiska länder. Anledningen till ökningen är fortfarande oklar men det tyder på att 
det generellt rör barn och unga vuxnas livsvillkor så som skolperioden och inledningen till 
vuxenlivet. 

Studien ska genomföras i form av intervjuer som består av öppna frågor. Antal deltagare i 
undersökningsgruppen planeras till 4 distriktssköterskor som har minst tre års 
arbetserfarenhet inom skolhälsovården. Undantag görs för skolsköterskor utan 
specialistutbildning med 10 års arbetserfarenhet inom skolhälsovården. 

För att få en aktiv intervjutid på 30 - 40 minuter behöver cirka 60 minuter avsättas vid ett 
tillfälle. Intervjun kommer att spelas in och ljudfilerna kommer endast att transkriberas av 
författaren. Namn och arbetsplats kommer att behandlas konfidentiellt, det blir alltså inte 
möjligt att koppla namn och arbetsplats till de svar som presenteras i studien. Inspelade 
ljudfiler raderas direkt efter godkänd och avslutad studie. Deltagandet i denna intervjustudie 
är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 

Högskolan Dalarna är personuppgiftsansvarig för alla nya studier, detta med tanke på nya 
GDPR-lagen. Deltagaren har rätten att få tillgång till sina uppgifter och få fel rättade samt 
att klagomål kan framföras till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet 
på högskolan dalarna är: dataskydd@du.se 

En intresseförfrågan har tidigare skickats ut via mejl till skolsköterskor i kommunen med 
gott resultat. Intervjuerna planeras starta v. 41. Studien kommer att presenteras i form av en 
D-uppsats vid Högskolan Dalarna och blir fritt tillgänglig på nätet. Studien kräver ett 
skriftligt godkännande från verksamhetschef inom elevhälsan och samtycket inhämtas av 
författaren innan studien påbörjas. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

Linda Narto, 070-946 44 41 Anne Friman 
Leg. SSK, h11linna@du.se Handledare, afi@du.se 
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Bilaga  V  –  Svarstalong  för  verksamhetschef 
 

Denna sida skall postas underskriven och korrekt ifylld till författaren i medföljande 

frankerat och adresserat kuvert. Svar skickas senast 181003 till författaren. 

 

Jag godkänner härmed att studien får genomföras inom elevhälsan i Borlänge kommun: 

 

______________________________ ______________________________ 

Verksamhetschef underskrift Namnförtydligande 

 

______________________________ 

Ord, datum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nej, jag godkänner inte att studien får genomföras. 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Verksamhetschef underskrift Namnförtydligande 

 

______________________________ 

Ord, datum 
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Bilaga  VI  –  Intervjuguide  
 

Studiens syfte är att belysa skolsköterskans möjligheter och hinder att upptäcka psykisk 
ohälsa bland ungdomar i mellan- och högstadiet. Intervjun spelas in och ljudfilerna 
kommer att transkriberas ordagrant av mig. Ditt namn och arbetsplats kommer att 
behandlas konfidentiellt för återkoppling vid eventuella frågetecken efteråt, men det 
kommer inte vara möjligt att koppla namn och arbetsplats till de svar som sedan 
presenteras i studien. Inspelade ljudfiler raderas direkt efter godkänd och avslutad studie. 
Ditt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 
Du har även rätten att få tillgång till uppgifterna och få fel rättade. Vid eventuella klagomål 
kan detta framföras till Datainspektionen. Högskolan Dalarna är personuppgiftsansvarig. 
 
Psykisk ohälsa kan ses som ett övergripande begrepp som omfattar psykiska besvär så som 
oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter men även psykiska sjukdomar som diagnostiserats och 
behandlas. Under de senaste 20 åren har psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna ökat i 
Sverige jämfört med övriga nordiska länder. Man vet fortfarande inte anledningen till 
ökningen men det tyder på att det generellt rör barn och unga vuxnas livsvillkor så som 
skolperioden och inledningen till vuxenlivet. 
 

Bakgrundsfrågor 

-   Din grundutbildning/ specialistutbildning? 

-   Antal verksamma år inom skolhälsovården? 

Intervjufrågor 

-   Hur fångar du upp elever som misstänks lida av psykisk ohälsa? 

-   Finns det någon ålder inom mellan- eller högstadiet som visar extra mycket tecken 

på att vara i behov av stöd från elevhälsan? 

-   Vilka rutiner finns inom skolhälsovården för att arbeta preventivt mot psykisk 

ohälsa? (vidare frågor: Är den lättillgänglig?) 

-   Finns det något samarbete mellan andra yrkeskategorier för att stödja eleverna? 

Avslutande frågor 

-   Finns det något som vi inte har berört som du tror kan förbättra elevhälsans 

preventiva arbete gällande psykisk ohälsa? 

Kompletterande följdfrågor 

Berätta mer, kan du utveckla det, vill du ge exempel, hur menar du nu? På vilket sätt? 

Uppfattar jag dig rätt om… 


