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Sammanfattning    
 
Den psykiska ohälsan i elevhälsovården ökar ständigt menar aktuell forskning.	
Skolsköterskan har en viktig roll i det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa i 
elevhälsan. Medvetenhet kring hälsans bestämningsfaktorer underlättar det 
förebyggande arbetet. Skolsköterskans vårdande yrkeskompetens ligger till grund för ett 
lyckat hälsofrämjande arbete. Syftet med studien var att undersöka skolsköterskans 
upplevelse av att arbeta elever med psykisk ohälsa. Genom semistrukturerade intervjuer 
samlades data in från åtta stycken skolsköterskor. Dataanalysen följde Graneheim 
Hällgren och Lundmans modell för innehållsanalys (2004). Genom analysen framkom 
tre kategorier vilka benämndes: Riskfaktorer som påverkar eleven, Att utföra 
omvårdnad samt Skolans hälsofrämjande ansvar. Det framkom 12 underkategorier vilka 
åskådliggör den information som samlades in under intervjuerna. Resultatet visar att 
riskfaktorer för psykisk ohälsa föreligger såväl i hemmet som i skolan. Att närvara i 
skolan visade sig vara en stark skyddsfaktor för hälsa. Genom skolsköterskans 
salutogena synsätt kan psykisk ohälsa förebyggas genom att synliggöra den enskilda 
elevens unika omvårdnadsbehov. Skolsköterskan hälsoförebyggande arbete stärker 
elevens möjligheter till fortsatt hälsa. Skolan fungerar som ett skyddsnät mot ett 
utanförskap i samhället. Ett gott samarbete i elevhälsan gynnar både eleven och 
samhället i stort, vilket bidrar till en hållbar utveckling.	
 

Nyckelord: skolsköterska, elevhälsa, psykisk ohälsa, riskfaktorer, hälsofrämjande och 
semistrukturerade intervjuer.	
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INLEDNING 
Vår studie belyser skolsköterskans upplevelser av elevhälsans arbete med psykisk 
ohälsa. Studien lyfter fram skolsköterskans upplevelser av risk- och skyddsfaktorer för 
psykisk ohälsa inom alla årskurser inom elevhälsan. Med risk- och skyddsfaktorer 
menar vi de omständigheter vilka kan öka risken att drabbas av psykisk ohälsa samt de 
omständigheter som verkar preventivt. 	
	
Vi som genomför studien läser vår specialistutbildning till distriktssköterskor på 
Högskolan i Borås. I samband med vår verksamhetsförlagda utbildning inom 
skolhälsovården synliggjordes det för oss att den psykiska ohälsan bland barn och 
ungdomar är ett problemområde skolsköterskan möter dagligen. Vår gemensamma 
upplevelse är att skolsköterskan inte har de resurser som krävs för att möta barn och 
ungdomar med psykisk ohälsa. Därmed väcktes ett intresse om att göra en studie kring 
de upplevelser skolsköterskan erfar inom området psykisk ohälsa från förskoleklass till 
gymnasienivå.	
	
Trots att barns fysiska hälsa ses öka genom förbättrade vaccinationsprogram och 
hygienrutiner sker det en successiv försämring kring den psykiska hälsan. Orsaken är 
oklar. Den psykiska ohälsan ses som ett växande problem för folkhälsan vilket får 
konsekvenser för både individen och samhället. För individen ökar risken att drabbas av 
ett utanförskap i samhället som en konsekvens av uteblivna skolresultat och för 
samhället ökar kostnaderna för de individer vilka ej blir arbetsföra samt blir en 
belastning för sjukvården. Skolans roll i det hälsofrämjande arbetet är av stor betydelse. 
Vi menar att det behövs ytterligare forskning kring hur skolsköterskan arbetar med 
psykisk ohälsa inom elevhälsan. Detta styrker även flera studier.	
 

BAKGRUND 

Psykisk hälsa och ohälsa 
Hälsa kan definieras enligt följande “Hälsa är att uppleva välbefinnande, att man mår 
bra, och att vara i stånd till att genomföra sina stora och små livsprojekt, det vill säga 
det man anser vara av värde i livet. Hälsa inkluderar både biologiska och existentiella 
aspekter” (Ekebergh 2015a, s. 28). Hälsa berör hela människan och handlar om att 
kroppen har jämvikt. Begreppet hälsa och dess betydelse varierar mellan människor och 
är mångdimensionellt. Lidande eller sjukdom leder till påverkad upplevelse av hälsa hos 
individen (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 48–49; Ekebergh 2015a, ss. 28, 36). Hälsa 
kan ses som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande och att vara en del av samhället. 
Psykisk ohälsa kan ses som en term som inkluderar psykisk sjukdom och/eller psykiska 
besvär. Exempel på psykiska besvär är oro, rädsla eller sömnsvårigheter. Psykisk 
sjukdom innebär att flera symtom uppfyller de kriterier som krävs för att ge en diagnos. 
Symtomen kan vara oro, nedstämdhet, depression eller olika ångesttillstånd. 
(Folkhälsomyndigheten 2017, Socialstyrelsen 2013, ss. 8–12).	
	
Puskar och Bernardo (2007) menar att någon form av psykisk problematik går att 
definiera hos vart femte skolbarn i varje årskurs. Det kan handla om brist på 



 2 

uppmärksamhet, depression eller dåligt självförtroende. Enligt Socialstyrelsen (2013, s. 
8) är det viktigt att tidigt identifiera psykisk ohälsa som kan leda till psykisk sjukdom 
hos barn och ungdomar samt sätta in behandling, detta för att undvika att tillståndet blir 
kroniskt.	
	
Folkhälsomyndigheten (2018a) menar att forskning visar på att fler flickor än pojkar 
lider av psykisk ohälsa samt att antalet ökat de senaste 30 åren. Den senaste mätningen 
visade att 57 procent av flickorna och 31 procent av pojkarna lider av psykiska besvär i 
15 årsåldern i Sverige. Socialstyrelsen (2013, s. 8) skriver att den psykiska ohälsan 
innebär ett lidande för den drabbade. Enligt Jönsson et al. (2017) anses flickor lida av 
värre psykiska besvär än vad pojkar gör. Vidare skriver Larsson, Björk, Ekebergh & 
Johansson Sundler (2014) att flickor i Sverige uppger att de har sämre hälsa, välmående 
och att deras hälsoproblem tenderar att öka ju längre upp i skolåldern de kommer. Enligt 
en rapport från Sveriges kommuner och landsting (2018, s. 26) uppger 96% av 
respondenterna att den ökande psykiska ohälsan är den största utmaningen för 
elevhälsan i grundskolan. Respondenterna representerades av 236 tillfrågade ansvariga 
för grundskolans elevhälsa på förvaltningsnivå. 

	

Sjukdomslidande, livsvärld och vårdande samtal 
Upplevelsen av sjukdom eller ohälsa och dess konsekvenser till följd av det förändrade 
tillståndet benämner Arman (2015, s. 42) som sjukdomslidande. Upplevelsen av lidande 
är högst individuellt och utvecklas ständigt i olika former och faser. Att utvecklas i sitt 
lidande kan göra att personen går från outhärdligt till uthärdligt, och slutligen kanske vi 
inte tänker på det längre, och vi försonas med vårt lidande (Arman 2015, ss. 48–49). 
Lidandet är inte alltid synligt och kan uppenbaras på flera olika sätt. Lidandet är 
individuellt och unikt, och för att öka chanserna att hälso- och sjukvårdspersonal 
uppmärksammar företeelsen krävs en kunskap om fenomenet. Det är viktigt att 
elevhälsan har den kunskap som krävs för att möta elevens lidande. Sjuksköterskans 
möte med lidande patienter kräver insikt kring det vårdvetenskapliga begreppet, men 
likaså krävs en medvetenhet om sitt eget förhållningssätt till det egna lidandet. 
Patientens lidande kan bli en spegling av sitt eget lidande, vilket kan bli outhärdligt för 
den vårdande och bör undvikas (Arman 2015, s. 58). Livsvärlden är den värld vilket 
speglar erfarenheter och historia. Den är unik för oss alla och kan påverkas genom yttre 
och inre faktorer. Livsvärlden är ett sätt att förhålla sig till det liv vi existerar och lever 
i. Alla människor har ett eget unikt sätt att se världen utifrån, och som hälso- och 
sjukvårdspersonal krävs det att vara uppmärksam på det (Ekebergh 2015b, ss. 66–69).	
Det vårdande samtalet är en grundsten i vårdandet, det är ett verktyg där erfarenheter, 
uppfattningar, värderingar och åsikter kan delas. Att som vårdare förbise att lyssna på 
patienten kan resultera i att viktig kunskap om patientens hälsa, sjukdom och lidande 
undanhålls (Ekebergh & Dahlberg 2015, s. 130). För att kunna hjälpa och förstå den 
utsatta bättre bör fokus på livsvärlden tas i anspråk av de som bedriver vårdande samtal. 
Genom att förstå att hela livssituationen förändras för den som drabbas av psykisk 
ohälsa ökar chanserna att samtalet får den vårdande effekt som önskas (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 287–288).	
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Hälsans bestämningsfaktorer 
Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016, ss. 21–22) så är begreppen skydds- och 
riskfaktorer centrala för att kunna förstå vad som bestämmer utvecklingen av psykisk 
ohälsa hos barn och ungdomar. Med riskfaktorer menas de omständigheter vilka ökar 
risken för att utveckla ohälsa. Med skyddsfaktorer menas de omständigheter vilka ökar 
individens motståndskraft att stå emot belastningar eller riskfaktorer. Måendet hos en 
individ påverkas av hälsans bestämningsfaktorer som kan delas upp i olika nivåer. 
Närmast individen finns sociala relationer, andra nivån speglar livsstilsfaktorer, tredje 
nivån samhällsfaktorer och den fjärde nivån miljö och samhällsekonomiska metoder. 
Miljö och samhällsekonomiska metoder syftar på utvecklingen i samhället och speglar 
ekonomi, miljö och social hållbarhet. Individen kan inte påverka omständigheter såsom 
ålder, kön och arv. Hälsofrämjande omständigheter kan vara goda sociala kontakter och 
bra socialt stöd. Social miljö och politiska beslut kan fungera både som riskfaktorer- 
och skyddsfaktorer då de kan påverka utbildning, arbete och boende.	
	
Vad som orsakar den psykiska ohälsan är inte helt klarlagt, dock finns skillnader 
geografiskt och socioekonomiskt. Barn med lägre socioekonomisk status har en sämre 
psykisk hälsa. I Sverige söker fler barn och ungdomar hjälp i storstäderna jämfört med 
landsbygden. Barn med utländsk härkomst, barn till psykiskt sjuka föräldrar eller 
missbrukare är överrepresenterade i sammanhanget (Ellertsson, Garmy & Clausson 
2017; Socialstyrelsen 2013, s. 8; Von Knorring 2012, s. 7). Vilhelmson och Tengland 
(2016, s. 174) styrker detta och menar att det finns en tydlig koppling mellan psykisk 
ohälsa och ojämlikhet i samhället. I områden med låg socioekonomisk status finns fler 
barn och unga med psykiska hälsoproblem jämfört med områden med en hög 
socioekonomisk status. Vidare skriver Folkhälsomyndigheten (2018a) att 
socioekonomisk utsatthet ökar risken för psykisk ohälsa. Skolelever i Sverige som säger 
sig ha två eller fler psykiska besvär, såsom magont och sömnproblem, mer än en gång 
per vecka lever i en familj med generellt sämre ekonomisk status. Enligt Pryjmachuk et 
al. (2011) upplever skolsköterskor en skillnad på den psykiska hälsan beroende på 
område och skola.	
	
Redan i uppväxten kan den psykiska ohälsan skapas, men trots riskfaktorer kring barnet 
är detta inte givet (Johansson & Ehnfors 2006). Psykisk ohälsa kan yttra sig på flertalet 
olika sätt, genom exempelvis missbruk, självskadebeteende, oro eller ätstörning. Det 
finns även samband mellan fysiska symtom som trötthet, magont och huvudvärk och 
psykisk ohälsa (Jönsson et al. 2017; Ellertsson, Garmy & Clausson 2017; Puskar & 
Bernardo 2007). Enligt Socialstyrelsen (2013, s. 27) bör tidiga tecken på psykisk ohälsa 
bland skolungdomar alltid uppmärksammas, då risken för att utveckla allvarligare 
former av psykisk ohälsa såsom depression, ångesttillstånd eller suicidtankar är stor.	
 

Skolan och elevhälsans hälsofrämjande ansvar 
Syftet med elevhälsan är att arbeta hälsofrämjande och stötta eleverna till att uppnå 
utbildningens mål utifrån barnkonventionen, vilken har till uppgift att skydda barns 
mänskliga rättigheter (Morberg 2016, s. 34). Enligt skollagen (SFS 2010:80) bör hälsa 
och lärande förenas och elevhälsan ska finnas tillgänglig för eleverna i förskoleklass, 
grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 
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Kompetensen i elevhälsan ska innefatta insatser vilka är medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska. Skolsköterskan och skolläkaren har det 
medicinska ansvaret i elevhälsan, en kurator ansvarar för psykosociala insatser, en 
psykolog har till uppgift att bistå med den psykologiska kompetensen och en 
specialpedagog ansvarar för den specialpedagogiska delen av elevhälsan (Lundin 2014, 
ss. 62–63). Enligt Skolverket (2014, ss. 5–6) ska elevhälsans insatser vara både 
hälsofrämjande och preventiva. Samband ses mellan lärande och elevers hälsa. Det 
finns brister i elevhälsan vilka rör hälsofrämjande insatser och förebyggande arbete. 
Skolverket (2016, ss 32–36) menar att behovet att utveckla det hälsofrämjande arbetet i 
skolorna är skyndsamt. Trots att elevhälsan har en central roll i det hälsofrämjande 
arbetet hos eleverna är det viktigt att hela skolan samarbetar kring detta. Att arbeta 
hälsofrämjande innebär att bibehålla eller stärka en individs psykiska, fysiska eller 
sociala välbefinnande. Det hälsofrämjande arbetet har ett salutogent perspektiv vilket 
innebär att öka individens egenupplevda hälsa, detta åstadkoms genom kunskap om de 
processer som leder till hälsa. Vidare skriver Reuterswärd och Lagerström (2010) att 
skolsköterskor i Sverige anser att det krävs kunskap, organisering och stöd för att uppnå 
ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete i skolorna. Flertalet skolsköterskor i deras 
studie menar att det saknas tillräcklig kunskap kring ett hälsofrämjande arbete i 
skolorna. Det krävs att organisationen förstår skolsköterskans hälsofrämjande arbete för 
att möjliggöra samarbetet mot gemensamma mål.	
	

Skolsköterskans roll och ansvar 
Skolsköterskans roll är komplex då den är styrd av flera olika lagar och författningar. 
Arbetet inom elevhälsan sker under skollagen (SFS 2010:80), vilket bland annat styr 
över hälsosamtalen vilka genomförs tre gånger under elevens år i grundskolan. Genom 
att skollagen styr skolsköterskans arbete säkerställs det att alla elever får samma tillgång 
till ett förebyggande hälsofrämjande arbete. Skolsköterskan lyder likaså under hälso-och 
sjukvårdslagen (HSL) vilket ställer krav på att patienten, i detta fall elevernas, behov av 
trygghet, kontinuitet och säkerhet uppfylls (SFS 2017:30). Skolsköterskan är enligt 
patientdatalagen (SFS 2008:355) ålagd att journalföra all vård, vilket ska ske i enighet 
med offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).	
Distriktssköterskans kompetensbeskrivning redogör att skolsköterskans arbete sker ur 
ett etiskt och holistiskt förhållningssätt samt utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap. 
Arbetet verkställs utifrån fyra olika områden: omvårdnad och vårdvetenskap, 
folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och pedagogik och ledarskap. Inom området 
folkhälsovetenskap skall distriktssköterskan ha fördjupade kunskaper kring att bedriva 
ett hälsofrämjande arbete på individ, grupp och samhällsnivå. Detta gäller för 
människor i alla åldrar. Kunskap skall finnas kring folkhälsans bestämningsfaktorer. 
Utifrån ålder, kön, kulturella betingelser och närmiljö (både internationellt och 
nationellt) skall distriktssköterskan även ha kunskap kring vad som påverkar hälsan hos 
människor (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, ss. 10–11). Skolsköterskan har 
som skyldighet att identifiera och belysa de omständigheter vilka påverkar den psykiska 
ohälsan. Samtidigt skall skolsköterskan utifrån sin kompetensbeskrivning arbeta 
hälsofrämjande genom förebyggande insatser (Grimstedt, Langencrants, Lundquist & 
Tejder 2009, s. 6; Johansson & Ehnfors 2006).	
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Turner och Macay (2015) skriver att skolsköterskans roll är unik kring att arbeta 
förebyggande med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. En närvarande skolsköterska 
skapar bättre förutsättningar för eleven och bidrar till bättre skolresultat. Kocoglu och 
Emiroglu (2017) visar i sin forskning att en närvarande skolsköterska minskar elevernas 
sjukfrånvaro. Genom omvårdnadsåtgärder inom rådgivning och utbildning kan elevens 
kunskap om sjukdomsdiagnos bli bättre och livskvalitet och hälsa öka. Vidare menar 
Puskar och Bernardo (2007) att skolsköterskans kompetens och kunskap i att identifiera 
psykisk ohälsa samt rekommendera lämpligt stöd och uppföljning är av högsta prioritet. 
Om skolsköterskan inte är uppmärksam på varningssignaler hos eleven finns risken att 
eleven drabbas av en allvarligare psykisk ohälsa samtidigt som ett för snabbt agerande 
kan skada elevens förtroende till skolsköterskan. Jönsson et al. (2017) och Turner och 
Macay (2015) visar att skolsköterskor har ett behov av ökad kunskap och utbildning 
kring psykisk ohälsa. Flertalet skolsköterskor menar att de saknar den kunskap som 
krävs kring psykisk ohälsa samt att det finns brister i tid och resurser. Vidare skriver 
Pryjmachuk et al. (2011) att ett gott samarbete mellan skolsköterskan och lärarna är 
betydelsefullt. Ett dåligt samarbete kan leda till att eleverna drabbas negativt genom att 
läraren ej uppmärksammar elevens problematik och rapporterar vidare till 
skolsköterskan. 

	

PROBLEMFORMULERING 
Aktuell forskning visar att den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar i samhället 
ökar. Ett stort ansvar ligger hos elevhälsan och skolsköterskan, uppmärksammas inte 
varningssignaler hos eleven finns risken att eleven drabbas av en allvarligare psykisk 
ohälsa. Genom vår studie kan vi bidra med att lyfta problemområdet och komma med 
förslag på förbättringsfaktorer inom skolsköterskans profession. Fortsätter utvecklingen 
av den psykiska ohälsan att försämras inom skolhälsovården riskerar många elever att 
inte nå tillräckliga resultat i skolan och därmed ett livslångt utanförskap i samhället.	
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva skolsköterskans upplevelse av att arbeta med elever med psykisk 
ohälsa. 
 
 
METOD 

Ansats 
Det är viktigt att forskarna väljer sin metod utifrån vilka frågor som skall besvaras samt 
vilka problem som finns (Dahlberg 2014, ss. 20–21). Uppsatsen är kvalitativ och 
baseras på semistrukturerade intervjuer där intervjufrågorna utformas efter ett induktivt 
synsätt. En innehållsanalys med en fenomenologisk ansats används. Dahlberg (2014, ss. 
118–120) menar att en innehållsanalys innebär att kategorisera det berättande 
materialets innehåll. Utmärkande teman och mönster identifieras ur insamlat material. 
Genom ett fenomenologiskt förhållningssätt kan förståelse för ett socialt fenomen 



 6 

belysas utifrån den intervjuades egna perspektiv, erfarenheter och upplevelser. Enligt 
Dahlberg (2014, ss. 142–145) är ett fenomenologiskt syfte att deltagarnas kognitiva 
perceptioner förstås av forskarna. Målet med fenomenologin är att få fram otvetydig 
kunskap om upplevd erfarenhet. Vi har valt en induktiv ansats där intervjuerna 
analyseras förutsättningslöst enligt Graneheim Hällgren och Lundman (2017, s. 220). 
Livsvärldsforskning är en inspiration i intervjuerna. Genom öppna frågor kan 
deltagarens upplevelser följas. Användning av följdfrågor har skapat förutsättningar till 
följsamhet. Reflektion har skett genom en medvetenhet att vår förförståelse kan påverka 
studiens resultat.	
 

Deltagare 
Urval gjordes genom kontakt med skolsköterskor och deras verksamhetschefer i fyra 
kommuner i Västra Götalands län. Skolor med varierande åldrar på sina elever, 
skillnader i socioekonomisk status samt där en (1) eller flera skolsköterskor arbetar 
kontaktades. Åtta skolsköterskor valdes ut att intervjuas. Enligt Dahlberg (2014, ss. 87–
89) bör antalet av deltagare ej vara för stort, då det är tidskrävande att analysera 
materialet, men författarna till examensarbetet måste samtidigt få tillräckligt med 
underlag för att utföra en studie av god kvalitet. Vidare skriver Dahlberg (2014, ss. 87–
89) att antalet informanter i en kvalitativ intervjustudie ej bör vara för omfattande då det 
är en tids- och resurskrävande process att analysera materialet.	
	
Inklusionskriterierna är att sjuksköterskorna ska ha en vidareutbildning som 
distriktssköterska eller som skolsköterska. Kravet på informanterna är att de skulle ha 
en nuvarande tjänst på någon av de skolor som kontaktades. Begränsningar kring 
yrkeserfarenhet görs till två år för att säkerställa deltagarnas arbetslivserfarenhet. Vi 
tillfrågade 43 stycken skolsköterskor om medgivande till deltagande, varav åtta stycken 
tackade ja till att medverka. Orsaker till bortfall var tidsbrist, för kort 
arbetslivserfarenhet samt sjukskrivning. Flertalet (16 stycken) tillfrågade svarade ej på 
förfrågan. Av de åtta deltagarna var alla distriktssköterskor, varav en tillika 
skolsköterska. Åldern varierade från 39 år till 65 år och deltagarnas arbetslivserfarenhet 
varierade mellan 2,5 år till 38 år (median 11 år). Samtliga deltagande var kvinnor.	
 

Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Enligt Polit och Beck 
(2012, s. 537) används semistrukturerade intervjuer när författarna vet vad de vill fråga 
och vart deras intresse ligger, men författarna kan inte förutse svaren. Författarnas roll 
är till viss del strukturerad, men inte deltagarnas. Författarna förbereder en intervjuguide 
med frågor som underlag och sedan får deltagarna samtala fritt, använda egna ord och 
erfarenheter under intervjun. Enligt Dahlberg (2014, s. 163) kan en intervju börja med 
frågor om ålder, yrkesbefattning och arbetslivserfarenhet för att sedan gå över i en 
öppen frågeställning. Intervjuerna börjas med att respondenterna får svara på några 
frågor om ålder och arbetslivserfarenhet. Vidare skriver Dahlberg (2014, s. 89) att 
intervjun kan öppnas med en inledande ingångsfråga. Frågan ska vara utformad så att 
den intervjuade får fokus inställt på ämnet och känner en trygghet i det. Sedan följer två 
varianter av frågor, där initiativet växlar mellan den som intervjuar och den som blir 



 7 

intervjuad. Med hjälp av riktade frågor tar intervjuaren kommandot över intervjun, för 
att sedan med hjälp av följdfrågor ge den intervjuade chans till initiativtagande. Vidare 
skriver Dahlberg (2014, ss. 90–91) att intervjun ger tillgång till en människas livsvärld 
om intervjupersonen känner sig trygg i miljön där den intervjuas. En person som känner 
sig trygg i intervjusituationen tenderar att berätta mera, vilket har inverkan på hur 
innehållet i intervjun utfaller.	
	
Kontakt med skolsköterskorna togs via mail och telefon, se bilaga 1. Författarna till 
denna studie valde att skriva en intervjuguide, se bilaga 2. En provintervju genomfördes 
därefter av vardera författaren för att testa om de valda intervjufrågorna belyste vad 
forskarna var intresserade att ta reda på. Ett beslut togs om att behålla skrivna 
huvudfrågor och komplettera med eventuella stödfrågor om intervjupersonen inte gav 
tillräckligt innehållsrika svar. Intervjuerna delades upp mellan författarna för att få 
större geografisk spridning på deltagarna. Deltagarna blev inte tillfrågade om 
personnummer eller efternamn för att behålla deras anonymitet. Istället namngavs 
intervjuerna med siffror, från 1 till 8.	 Inspelning av intervjuerna gjordes med hjälp av 
diktafon och varade mellan 40–60 minuter per intervju. Samtliga intervjuer 
genomfördes i de miljöer där skolsköterskorna arbetar.	
 

Dataanalys 
Insamlade data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Graneheim 
Hällgren och Lundman (2017, s. 219) skriver att en kvalitativ innehållsanalys fokuserar 
på tolkning av texter och är ett välanvänt och evidensbaserat verktyg inom 
vårdvetenskapen och omvårdnadsforskning. Enligt Graneheim Hällgren och Lundman 
(2003) är det primära beslutet valet av analysenhet då en innehållsanalys tillämpas som 
analysmetod. En analysenhet kan vara hela intervjuer eller observationsprotokoll. 
Genom att identifiera skillnader och likheter i de transkriberade intervjuerna kan 
variationerna framträda (Graneheim Hällgren & Lundman. 2017, ss. 221–222). Genom 
att hitta konstellationer av ord, eller uttalanden vilka hänför sig till samma centrala 
betydelse formar vi det Graneheim Hällgren och Lundman (2003) kallar för 
meningsenheter. Processen att förkorta svaren i intervjun och göra det mer överskådligt 
väljer Graneheim Hällgren och Lundman (2003) att uttrycka som kondens, en process 
av förkortning, samtidigt som kärnan bevaras. Genom att skapa koder och kategorier i 
olika nivåer grupperar vi ihop den kondenserade texten, denna process har Graneheim 
Hällgren och Lundman (2003) valt att kalla för abstraktion. En kod bör alltid användas i 
kontext till sammanhanget, och kan tilldelas händelser, föremål och andra företeelser. I 
den kvalitativa innehållsanalysen är kärnan att skapa kategorier. En kategorigrupp med 
ett innehåll som delar en gemensamhet. Kategorierna bör vara uttömmande och 
ömsesidigt exklusiva. Inga uppgifter relaterade till syftet bör uteslutas på grund av brist 
på lämplig kategori. En kategori kan innehålla flera underkategorier, vilka i sin tur kan 
sorteras och inrymmas i en kategori (Graneheim Hällgren & Lundman 2017, ss. 222–
226). 
	
Intervjuerna transkriberades av den som genomfört intervjun. Allt material skrevs ut, 
även det som ej sades såsom hummande och skratt, för att underlätta förståelsen och 
analysen av det som sagts. Markering gjordes genom radbrytning och ett för kommando 
för att tydliggöra vem det var som svarade. Ett tydligt utrymme lämnades till höger av 
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varje utskrift, för att underlätta anteckningar under analysarbetet enligt Dahlberg (2014, 
s. 108). Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild över materialet, 
både enskilt och tillsammans. Därefter satte vi oss gemensamt och började finna 
meningsenheter, koder och underkategorier enligt Graneheim Hällgren och Lundmans 
innehållsanalys (2017, ss. 224–226). Vi identifierade meningsenheter i intervjuerna, 
vilka sedan kondenserades, abstraherades och kodades. Samtliga intervjuer kodades 
gemensamt av författarna till studien. Vi började med att färgmarkera ord vilka vi ansåg 
bringa data till studien. Vi fann relevanta meningsenheter i det transkriberade 
materialet, vilka markerades och skrevs av. Meningsenheterna kortade vi ner för att 
belysa deras tyngdpunkt. Därefter diskuterades lämplig kod fram. Underkategorier 
skapades vilka sammanfattar textens innebörd, se tabell 1. Det innehåll som var 
förknippat med studiens syfte valdes att analyseras. Genom att reflektera över 
innehållet, både en och två gånger försökte vi tolka det som sagts med en öppen syn och 
förbise vår förförståelse. Dahlberg (2014, ss. 70–71) skriver att medvetenhet kring sin 
förförståelse inom ämnet man undersöker stärker trovärdigheten av resultatet. Vår 
förförståelse kring ämnet är begränsad då ingen av författarna till studien arbetat som 
skolsköterska eller med psykisk ohälsa. Genom en väl genomförd innehållsanalys 
presenteras resultatet genom huvudkategorier vilka mynnar ut i underkategorier. 
Resultatet representerar det vi anser vara mest relevant för studiens syfte och som 
förslag på framtida forskning. 
 
Tabell 1. Exempel på innehållsanalysens tillvägagångssätt från meningsenhet, 
kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

…sömnen är ju 
jätteviktig för 
den psykiska 
hälsan…och de 
e ju klart, om 
man inte mår 
bra då sover 
man ju inte så 
bra heller… 

Sömnens 
betydelse för 
den psykiska 

hälsan 

Sömnsvårigheter Sömnens 
betydelse 

Riskfaktorer 
som påverkar 
eleven 

…det är väl 
samhället…du 
skall ju va på 
ett visst sätt, du 
skall ju se ut 
och leva upp 
till normen… 

Samhällets 
förväntningar 
på individen 

Krav från 
samhället 

Stressfaktorer 
från samhället 

Föräldrar har 
inte den tiden 
att lyssna…de 
gör annat…det 
är ett tufft 
tempo idag, 
barnen 

Tidsbrist hos 
föräldrar leder 
till att barnen 

drabbas 

Ont om tid hos 
föräldrarna 

drabbar barnen 

Frånvaro av 
vuxna 
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drabbas. 
Mår man inte 
psykiskt bra är 
skolkraven så 
höga, så du har 
egentligen 
ingen chans att 
ta dig igenom 
utbildningen… 
För du måste 
vara såpas, 
både 
medicinskt, 
fysiskt och 
psykiskt bra för 
att ta dig 
igenom och 
prestera på den 
nivån som man 
faktiskt önskar. 

Den psykiska 
hälsan 

påverkar 
prestationen i 

skolan 

Skolresultat Prestationskrav 
från skolan 

 
 

Etiska överväganden 
Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) och CODEX (2018) krävs ingen 
etikprövning när det gäller examensarbeten inom en högskoleutbildning på avancerad 
nivå, varför detta inte gjordes.	
	
Vid forskning på människor krävs följande etiska överväganden; Skriftlig och muntlig 
information skall ges till deltagarna, det skall vara frivilligt att delta i studien samt 
möjlighet att avbryta under studiens gång utan negativa konsekvenser. Genom ett 
tydligt syfte med studien kan forskarna uppnå nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet. Insamlade data får endast användas för examensarbetet, vilket 
skall framgå i informationen till deltagarna. Kring den enskilde individen samt vid 
behandling och dataförvaring skall sekretess föreligga (Helgesson 2015, s. 100; Polit & 
Beck 2012, ss. 152–163). Informationsbrev skickades ut till både deltagare och 
verksamhetschef på respektive skola som berördes i studien. Författarna till denna 
studie har tagit hänsyn till frivilligt deltagande, samtycke samt konfidentiellt hanterade 
av data. Detta uppfylldes genom att deltagare och verksamhetschefer fick adekvat 
information om studien och fick lämna sitt skriftliga och muntliga samtycke till studien, 
se bilaga 3. Först efter detta påbörjades intervjuerna. 
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RESULTAT 
Resultatet presenteras under tre huvudkategorier: Riskfaktorer som påverkar eleven, Att 
utföra omvårdnad och Skolans hälsofrämjande ansvar. Kategorierna följs av 
underkategorier, se tabell 2.	
	
Tabell 2. Redovisning av kategorier och underkategorier som tagits fram.	

Kategori Underkategori 

Riskfaktorer som påverkar eleven - Sömnens betydelse 
- Stressfaktorer från samhället 
- Frånvaro av vuxna 
- Prestationskrav från skolan 

Att utföra omvårdnad - Genusskillnader 
- Olika uttryck 
- Våga fråga om självmordstankar 
- Betydelsen av kunskap 

Skolans hälsofrämjande ansvar - Närvaro i skolan 
- Elevhälsans arbete 
- Samarbete i elevhälsan 
- Skolan som skyddsfaktor 

 
 

Riskfaktorer som påverkar eleven 
För att stärka elevernas möjligheter att lyckas i skolan menar skolsköterskorna att 
riskfaktorer för psykisk ohälsa bör identifieras i ett tidigt skede. Stressfaktorer från 
skolan och samhället påverkar eleverna negativt i sin skolgång, vilket således ökar 
risken också för psykisk ohälsa. Bristande sömn är en av riskfaktorerna vilket 
skolsköterskorna uppmärksammar i tidig ålder i sitt förebyggande och hälsofrämjande 
arbete. Normer i dagens samhälle är svåra att leva upp till, vilket bidrar till en ökad 
stress hos eleverna. Att uppleva stöd från föräldrar och andra vuxna i elevernas närhet 
upplever skolsköterskorna är positivt för en god hälsa hos eleven. Skolans höga krav på 
eleverna uppfattas som en riskfaktor av skolsköterskorna. Att arbeta med 
hälsofrämjande hälsosamtal utifrån ett salutogent synsätt möjliggör ett tidigt preventivt 
arbete för att identifiera riskfaktorerna för psykisk ohälsa. Kategorin baseras på följande 
underkategorier: Sömnens betydelse, Stressfaktorer från samhället, Frånvaro av vuxna 
och Prestationskrav från skolan.	
 

Sömnens betydelse 
I studien framgår att en störd nattsömn är ett av de tidigaste och mest förekommande 
tecknen på att eleven lider av psykisk ohälsa. Sömnen är av stor betydelse för elevens 
möjlighet att prestera utifrån de skolresultat som skolan kräver. Enligt skolsköterskorna 
bidrar sömnbristen till att eleven kommer efter i skolarbetet. Detta leder till en ökad 
stress och kan i slutändan leda till att eleven drabbas av ohälsa. I andra fall upplever 
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skolsköterskan att psykisk ohälsa hos eleven medför en sömnstörning, vilket i sin tur 
påverkar den psykiska hälsan mer negativt.	
	

Det är få elever som kommer hit till mig och påtalar att 
de mår psykiskt dåligt. Eller ja det kan de göra, men oftast 
tar det uttryck på andra sätt när de är yngre såsom 
sömnproblem, stress och utanförskap. 

	
Skolsköterskornas erfarenhet är att sömnbrist kan uppstå när en elev blir alltför ambitiös 
kring sin skolgång och eleverna studerar nattetid. Eleven förlorar därmed viktig sömn. 
Det framkommer även att de äldre eleverna ofta vänder på dygnet vilket leder till att 
närvaron och prestationen i skolan blir lidande. Skolsköterskorna menar att de 
hälsofrämjande samtalen ger dem vetskap om elevens sömnvanor. Redan i förskoleklass 
informerar skolsköterskorna om sömnens betydelse och under hälsosamtalet i åk 1 är 
sömn ett av de viktigaste samtalsämnena. Genom att prata om sömn med eleverna 
upplever skolsköterskorna att de kan förändra ett beteende och förebygga en psykisk 
ohälsa. Det stärker skolsköterskans känsla av att arbeta hälsofrämjande.	
	

Sömnen är ju jätteviktig för den psykiska hälsan. Det gäller  
att hitta en balans där med studierna, livet och sömnen.  
Många som vänder på dygnet särskilt de äldre ungdomarna.  
Men där kan man ju göra någonting förebyggande. 

 

Stressfaktorer från samhället 
Sociala medier framstår enligt skolsköterskorna som en stressfaktor för eleverna. Detta 
eftersom sociala medier i många fall uppvisar en förskönad och förvrängd bild av 
verkligheten. Att inte leva upp till och identifiera sig med det samhällsideal sociala 
medier framställer leder till en känsla av misslyckande. Normen i dagens samhälle är att 
vi ska vara smala, vältränade och socialt framgångsrika. Att bemästra vardagliga 
relationer där diskussioner och osämja kan uppstå, förefaller av skolsköterskorna vara 
en omöjlig ekvation för eleverna då normen av att alltid vara lycklig råder. 
	

Mycket idag när det gäller media går ut på att visa hur man skall 
vara [...] Och jag tror ju att äldre lägger ut det, dom som startar  
det och dom är ju inte ärliga heller. De lägger ju ut allt när man 
mår bra, de yngre förstår inte riktigt, de tror att alla andra mår så 
jäkla bra. Och så mår ju inte jag? 

	
Skolsköterskorna säger att barn idag inte tillåts att ha tråkigt, det måste hända något 
roligt hela tiden. Det finns inget utrymme för att vara ledsen eller vara i en konflikt. 
Detta är ett fenomen som uppstått de senare åren enligt skolsköterskorna och det kan 
vara en ingång till psykisk ohälsa. Skolsköterskorna arbetar hälsofrämjande och 
förebyggande med värdegrundsfrågor och uppförande på sociala medier. Detta arbete 
bör påbörjas i tidiga årskurser då yngre elever har svårare att skilja på vad som är 
verklighet och fiktion menar skolsköterskorna.	
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Frånvaro av vuxna 
Sociala relationer, såsom en god relation och närvarande föräldrar är hälsofrämjande för 
eleven uttrycker skolsköterskorna. Föräldrar idag känner en hög press, med ökade 
prestationskrav från samhället menar skolsköterskorna. Vidare säger skolsköterskorna 
att föräldrar idag inte har tid att lyssna och se barnet, de skall förverkliga sig själva 
genom karriär och egentid. Barnen blir lämnade ensamma under längre tid på dygnet 
vilket tvingar barnet att ta ett större ansvar, detta är inte alla barn redo för anser 
skolsköterskorna. Många far-och morföräldrar arbetar under längre tid i sina liv, vilket 
skapar en frånvaro till barnbarnen. I familjer med ekonomiska bekymmer, psykisk 
ohälsa eller missbruk är närvaron av föräldrar påvisat lägre menar skolsköterskorna. 
Genom att ta del av elevernas vuxenrelationer i hälsosamtalen möjliggörs ett tidigt 
uppmärksammade. Skolsköterskans skyldighet att förhindra och uppmärksamma en 
elevs psykiska ohälsa sker i samförstånd med föräldrarna. Bristfällig kommunikation 
ökar därmed risken att elevens psykiska ohälsa inte upptäcks i tid uppger 
skolsköterskorna.	
	

För många gånger så tror jag att det där lilla förtroliga samtalet 
med en vuxen person bara kan göra skillnad om man kommer  
i tidigt skede, men kommer man när man varit ledsen i flera  
månader och känner att allting suger, då är det väldigt  
tidskrävande att få det att vända. 

	
 

Prestationskrav från skolan 
Kraven från skolan har under de senaste åren ökat anser skolsköterskorna. Stress och 
prestationsångest förekommer i tidiga åldrar. Eleverna förväntas själva att hitta material, 
ta ansvar för sina studier och hålla i sina utvecklingssamtal. Detta har inte alla elever 
förmågan till vilket skapar en känsla av misslyckande beskriver skolsköterskorna.	

	
Att man mer och mer, även i lägre åldrar, får ta större ansvar  
för sina studier [...] Och som våran skolläkare sa nån gång att  
skolan har utvecklats med allt det här, men elevernas hjärnor  
har ju inte utvecklats mot hur de gjorde på stenåldern. 
 

Skolsköterskorna återger att många elever blir stressade inför gymnasievalet i årskurs 
nio. Det ett stort beslut, men inte livsavgörande vilket pedagogerna framställer det till. 
Många elever nedvärderar sina prestationer i skolan och blir aldrig riktigt nöjda. 
Skolsköterskorna uppger att pedagogernas press på eleverna är hög, då högsta betyg 
förväntas, i alla ämnen. Skolsköterskorna påpekade att det nya betygssystemet höjer 
pressen på eleverna, det är svårt att nå högsta betyg.	

	
Man skall inte jämföra med hur det var när man själv gick 
i skolan, men det var ju så annorlunda [...] Det var inte så 
mycket diskussion kring att man inte duger, du var godkänd 
eller inte godkänd. Betygen är ju inte bra, det är för mycket 
prestation hela tiden som dom inte mår bra utav. 
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Att utföra omvårdnad 
Kommunikationen i de hälsofrämjande samtalen är av stor betydelse för det 
förebyggande arbetet inom elevhälsan anser skolsköterskorna. Att nå fram till varje 
enskild elev och möta svårigheter ställer krav på att skolsköterskan arbetar utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv. Att läsa mellan raderna och förstå när en elev inte mår psykiskt 
bra är en förutsättning för vårdandet. Den raka kommunikationen från en elev är inte 
alltid självklar och ibland krävs det flertalet samtal för att nå fram och för att få ett svar. 
För en elev som drabbas av psykisk ohälsa innebär det ett lidande som kan te sig olika 
uttryck. Kategorin baseras på följande underkategorier; Genusskillnader, Olika uttryck, 
Våga fråga om självmordstankar och Betydelsen av kunskap.	
 

Genusskillnader 
Flickor och pojkars uttryck av psykisk ohälsa kan skilja sig åt anser skolsköterskorna. 
Flickor har lättare för att prata och många vill förmedla sina känslor, medan andra blir 
introverta. Pojkar blir mer utåtagerande och tenderar att börja slåss, skolka eller 
missbruka alkohol och droger. Samtidigt finns det både flickor och pojkar som agerar 
mot beteendenormen och där visar det sig på andra sätt. I hälsosamtalen kan 
skolsköterskan möta sina elever på deras nivå. Det handlar om att se eleven som individ 
och att möta hens unika personlighet. Skolsköterskan upplever att pojkar kräver en 
annan ingång till samtal jämfört med flickor. Det upplevs svårare att nå pojkar som mår 
psykiskt dåligt, då de inte pratar lika öppet om psykisk ohälsa. Det psykiska välmåendet 
kan visa sig genom självförtroende och självkänsla. Fler pojkar säger sig ha bättre 
självförtroende gentemot vad flickor uppger erfar skolsköterskorna. Flickor förminskar 
sig själva genom att se sig som fula och dumma och att de inte duger till. 
Skolsköterskorna menar att pojkar i större utsträckning idag söker upp elevhälsan för 
psykisk ohälsa jämfört med tidigare. 

	
Måendet är liknande men dom uttrycker det på olika sätt.  
En tjej som kanske har det svårt hemma kommer och gråter  
eller är tyst. Killar kanske mer börjar att slåss och droga. 

 

Olika uttryck 
Ett tillvägagångssätt att uttrycka psykisk ohälsa är genom självskadebeteende, vanligen 
genom att skära sig själv. Skolsköterskorna menar att självskadebeteende var mer 
frekvent förekommande förr i tiden och flickor var överrepresenterade. Vidare säger 
skolsköterskorna att självskadebeteende fortfarande förekommer och alltjämt är 
majoriteten flickor. Fenomenet förekommer likaså bland ensamkommande och 
nyanlända barn och ungdomar. Generellt är det eleverna själva vilka söker på 
mottagningen och visar upp sina skärsår. Det förekommer likaså att skolsköterskan 
upptäcker ärr och sår vid rutinmässiga hälsokontroller. Att elevhälsan tidigt 
uppmärksammar problemet är av stort värde för den framtida prognosen anser 
skolsköterskorna.	
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Vi har ju en hel del elever som skär sig själva, självskadebeteende.  
Vissa kommer och visar själv, andra ser man kanske när man tar  
av dom för att kontrollera ryggar eller sådär… 
 

	
Panikångest är en annan uttrycksform av psykisk ohälsa. Enligt skolsköterskorna är det 
vanligast bland flickor, men det förekommer även bland pojkar. Eleverna sökte själv 
upp skolsköterskan vid panikångestattacker och kunde många gånger bli hjälpta genom 
skolsköterskans lugnande ord och genom andningsövningar. Skolsköterskorna var ense 
i om att panikångest var ett tillstånd där de kände att de kunde hjälpa till med sin 
närvaro och kunskap.	
 

Våga fråga om självmordstankar 
I sin profession kan skolsköterskan möta elever vilka vill ta sitt liv. Att våga fråga om 
självmordstankar kan vara livsavgörande för eleven uppger skolsköterskorna. Under 
hälsosamtalen görs en helhetsbedömning kring elevens psykiska mående. Elevens grad 
av nedstämdhet och ledsenhet kan leda till aningar om att eleven har självmordstankar. 
Genom att där och då våga fråga eleven och agera därefter kan vidare handlingar 
förebyggas. Skolsköterskorna menar att det är viktigt att våga ställa följdfrågor och att 
våga närma sig elevens lidande. Att inte linda in frågorna, utan att ställa dem rakt ut. 

 
Så skolan är nog en viktig del för tidigt upptäckt vid suicid 
misstankar…Tror jag... Och då är det viktigt att våga ställa  
raka frågor och inte vara rädd för dom svaren man får. 

            	
Att veta vilka resurser eleven kan erbjudas och tillvägagångssättet är en förutsättning för 
att hjälpa eleven genom sin krissituation erfar skolsköterskorna. Mer kännedom kring 
samtalsmetodik i utbildningen är önskvärt för att kunna möta elever i svåra situationer. 
Då skolsköterskan har tystnadsplikt kan det i många fall vara svårt att få eleven att söka 
hjälp hos en annan profession, vilket kan leda till att eleven får vänta onödigt länge på 
professionell hjälp anser skolsköterskorna.	

	
Det jag gör är ju att jag gör en bedömning på hur ledsen 
eller nedstämd man känner sig, om det finns risk för att 
personen faktiskt vill ta livet av sig. Och beroende på svaren 
där,	så hänvisar jag dem till vårdcentralen.	

 

Betydelsen av kunskap 
Genom sin specialistutbildning anser skolsköterskorna att de inte tillgodosetts med den 
kunskap i psykisk ohälsa som är önskvärd. Skolsköterskorna uppger att 
specialistutbildningen enbart ger dem kunskap om KASAM begreppet samt det 
salutogena synsättet. På eget initiativ har skolsköterskorna vidareutbildat sig eller 
fördjupat sig inom ämnet psykologi. Ett personligt intresse kring psykisk ohälsa är 
betydelsefullt för arbetet med elevernas psykiska mående. 
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Mm jag upplever, jag kan tycka, att när man går igenom 
våra dokument, och vad vi ska göra, så ska vi egentligen 
inte befatta oss med psykisk ohälsa. Men det har ju ändrats 
bara under den tiden som jag har arbetat, så det har ju blivit 
mer fokus på det. 

	
Kunskapsbrister hos andra professioner kan leda till förhinder i att gå vidare i ett 
elevärende menar skolsköterskorna. Skolsköterskorna nämner att de fått utbildning i 
motiverande samtal (MI) av arbetsgivaren och det är en bra metod att använda sig av 
vid samtal med elever. Det saknas idag riktlinjer för skolsköterskans arbete med psykisk 
ohälsa, vilket är önskvärt för att skapa en tydligare arbetsbeskrivning och stärka 
utbildningen anser skolsköterskorna.	

	
Just verktyg att arbeta med kanske man inte får i utbildningen 
i sig [...] Vi har ju hälsosamtal och då har vi ju olika 
samtalsmetodik, motiverande samtal som man använder sig av. 
Det ingår ju inte i utbildningen, men det är någonting man får 
kompetens kring inom verksamheten. 

 

Skolans hälsofrämjande ansvar 
Skolsköterskorna är överens om att skolan är den plats vilken eleverna vistas mest på 
utöver hemmet. Om inte skolan lyckas få eleverna att närvara, riskerar eleverna ett 
socialt och kunskapsmässigt utanförskap. Skolan har ett stort ansvar när det gäller en 
hälsofrämjande skolmiljö. Skolmiljön är en avgörande omständighet för en lyckad 
skolgång för eleverna. Elevhälsan har ansvar för det hälsofrämjande arbetet i skolan. 
Det krävs att elevhälsan är lättillgänglig och synliggjord för att bäst nå ut till eleverna. 
Även ett gott samarbete mellan skolans professioner gynnar eleverna. Skolan är 
betydelsefull för elevers hälsa och välmående och därför är det viktigt att skolan stöttar 
elever som mår dåligt. Kategorin baseras på följande underkategorier: Närvaro i skolan, 
Elevhälsans arbete, Samarbete i elevhälsan och Skolan som skyddsfaktor.	
 

Närvaro i skolan 
Att stanna hemma från skolan utan något giltig frånvaro är ett växande problem hos 
elever anser skolsköterskorna. Oftast är det pojkar som blir hemmasittare, men 
problemet har även uppmärksammats allt mer hos flickor. Det förekommer att 
hemmasittarna sköter sitt skolarbete hemifrån, men ibland försummas skolarbetet helt. 
Skolsköterskorna uttrycker en frustration över föräldrarnas nonchalans och uppgivenhet 
till barnets skolfrånvaro. Föräldrarnas engagemang är många gånger avgörande om 
eleven kommer tillbaka till skolan eller ej. Skolsköterskorna upplever en hopplöshet hos 
hemmasittarna som grundar sig i avsaknad hjälp från skolan. Vid frånvaro är tidiga 
insatser avgörande för att minska risken för att bli hemmasittare. Skolsköterskorna 
uppger att mycket arbete läggs på hemmasittarna eftersom det är av stor betydelse att de 
kommer tillbaka till skolan, både för skolarbetet och den sociala delen. 
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Och jag ser ju att många av dem som mår psykiskt dåligt 
som vi inte lyckas med, som jag inte lyckas med, 
vårdcentralen inte får vidare, på grund av de här  
smågrejerna, de blir hemmasittare. 
 

Elevhälsans arbete 
Hälsosamtalen är skolsköterskans ingång till kontakt med eleven och här skapas början 
på en relation dem emellan menar skolsköterskorna. Via hälsosamtalen kan en dialog 
ske mellan skolsköterskan och eleven och ett vårdande samtal kan uppstå. 
Hälsosamtalen skall ses som förebyggande och det är där elevernas hälsa, och ohälsa 
ofta fångas upp. Skolsköterskorna uppger att hälsofrämjande kunskap till eleverna i 
tidig ålder kan bidra till att psykisk ohälsa förebyggs.	
	

Så då kan man säga såhär att eftersom att jag träffar dem i 7:an 
också så är det en ingång, att de kommer tillbaka till mig så kan 
de fortsätta komma tillbaka till mig, det ser jag som 
hälsoförebyggande.	

	
Att prata om sömn, mat och motion med eleverna är betydelsefullt i det hälsofrämjande 
arbetet uppger skolsköterskorna. Ett önskemål om mer information på gruppnivå finns 
hos skolsköterskorna. Tidsbrist är det största hindret för att genomföra det. Barnen 
saknar kunskap kring egenvård och att ta hand om sig själva på bästa sätt. 
Skolsköterskorna anser att först genom att involvera föräldrarna kan en förändring ske, 
då föräldrarna köper hem mat och bestämmer när det är läggdags. Särskilt familjer med 
utländsk bakgrund menar skolsköterskorna är viktiga att informera om kost och sömn. 
Sötad mat och dryck och sena läggningar är en av kulturskillnaderna skolsköterskorna 
bedömer vara av betydelse för elevens hälsa. Skolsköterskorna påvisar att de kan 
påverka exempelvis stressfaktorer i klasserna genom att ta upp ärenden på 
elevhälsoteam (EHT). Genom att förmedla budskapet eleverna sänt ut vid hälsosamtalen 
kan skolsköterskan inverka på pedagogens arbetssätt och därmed stärka det 
hälsofrämjande arbetet. 
 

Skolsköterskan framför allt är en del av första linjen,  
vi bedriver ju ingen behandling men vi är ju dom som  
upptäcker det [...] Och framförallt är vi ju dom som,  
enda som träffar alla elever inom elevhälsan, det är ju  
bara skolsköterskan som gör det. 

 

Samarbete i elevhälsan 
Skolsköterskorna är överens om att det krävs ett gott samarbete mellan professionerna 
för att elevhälsan ska fungera optimal. Skolkuratorn är den i elevhälsan vilken 
skolsköterskorna uppger nyttja störst samarbete med. Skolsköterskorna är eniga om att 
tillgängligheten till kuratorn i många fall är avgörande för om eleven kommer att gå dit 
eller inte. Det ultimata är att ha kuratorns arbetsrum bredvid skolsköterskans, det 
inbjuder till spontana möten både från elever och skolsköterskan. Rektorn tillhör 
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elevhälsan vilket anses ha en betydande roll för elevhälsans funktion. Då rektorn är den 
som styr skolan och elevhälsan är ett kontinuerligt samarbete något som 
skolsköterskorna eftersträvade. Skolsköterskorna anser att rektorns styrande roll är av 
betydelse för en stark elevhälsa. 
	

Man vill ju jobba mer förebyggande och hälsofrämjande 
och resurserna räcker ju inte alltid till. Man jobbar ju i olika 
ärenden, då jobbar man mer på sitt håll och så skall det inte vara.  
Utan man skall finna ett samarbete, ha mer samsyn i det man gör.  
Och det kan vara lite svårt. 

 

Skolan som skyddsfaktor 
En fungerande skolgång är en av de starkaste hälsofrämjande faktorerna för en elev 
svarade skolsköterskorna. Genom att eleverna kommer till skolan, socialiserar sig med 
andra och är närvarande på lektionerna skapas ett hälsofrämjande klimat för eleverna. 
Att trivas i skolan har en avgörande roll för om eleven skall bevara sin hälsa. Elever 
med frånvaro från skolan får sämre förutsättningar att klara sig i det vuxna livet när det 
gäller arbete och integrationen med resten av samhället. Skolan har en betydande roll i 
att upptäcka psykisk ohälsa tidigt, vilket kan ha stora konsekvenser för en elevs 
framtida hälsa. Skolsköterskorna anser att om skolan har en positiv attityd till eleverna 
och uppmuntrar dem till att vara i skolan så kan eleverna få bästa möjliga 
förutsättningar framåt i livet. Det gör mycket för elevernas psykiska hälsa att kunna 
följas åt med sina klasskamrater genom skolåren och att inte hamna efter. 
Skolsköterskorna har en viktig roll i att informera eleverna om att inte ställa för höga 
krav på sig själva. 
	

Jag tror ju att det viktiga är att det går bra för eleverna i skolan.  
Det är superduper viktigt att de får lyckas i skolan, för deras 
hälsa och framtid. Och då tänker jag att man kan ha det taskigt 
hemma, men får man lyckas i skolan så är det en skyddsfaktor 
som heter duga. 
	

 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Giltighet 
En induktiv ansats valdes eftersom analyserade data baseras på de intervjuades 
upplevelser, vilket rekommenderas av Graneheim Hällgren och Lundman (2017, ss. 
220–221). Ett alternativ att använda en deduktiv ansats diskuterades aldrig, då 
författarna ej utgick ifrån ett utarbetat kodningsschema eller mall. Olika kommuner 
kontaktades för att studien inte enbart skall representera hur skolsköterskor från en 
kommun upplever sitt arbete med psykisk ohälsa hos elever. Detta då skolsköterskor 
från olika kommuner kan ha olika arbetssätt och erfarenheter kring psykisk ohälsa. 
Detta är positivt för studien då det ger fler perspektiv på psykisk ohälsa samt att det ger 
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ett mer trovärdigt resultat. Vidare skriver Graneheim Hällgren och Lundman (2017, ss. 
230–231) att studiens giltighet syftar till om resultatet påvisar och belyser det som är 
utmärkande och representativt för studiens syfte. Även metoder för urval är av betydelse 
för giltigheten. Våra deltagare är enbart kvinnor, vilket kan ses som en nackdel. Kvinnor 
och män kan möjligtvis ha olika synsätt och upplevelser på våra intervjufrågor. Tyvärr 
hittades inga manliga skolsköterskor, varför författarna inte kunde påverka detta. 
Urvalskriterier såsom arbetslivserfarenhet stärker trovärdigheten till studien i och med 
att deltagarna är mer erfarna och trygga i sin kompetens. Däremot skapade detta större 
svårigheter för oss att få tag i ett rimligt antal deltagare, då en del tillfrågade inte 
uppfyllde kriteriet. Deltagarna arbetar på skolor med varierande årskurser och 
socioekonomiska förutsättningar, detta ger studien ett trovärdigt resultat.	
	
Semistrukturerade frågor användes, då författarna ville strukturera intervjuerna men 
samtidigt låta deltagarna få utrymme till att beskriva sina personliga upplevelser. Att 
använda semistrukturerade frågor gynnar metoden då författarna får ta del av 
deltagarnas upplevelser, utan att vara alltför styrande under intervjun. Intervjuerna 
delades upp sinsemellan, vilket gynnar metoden att använda semistrukturerade frågor. 
Detta gynnar metoden då författarna fick trygghet i att relevant information kom fram i 
studien samtidigt som deltagarnas unika upplevelser kunde tas del av. Att istället 
använda sig av öppna frågor ger antagligen ett mer innehållsmässigt och djupare 
resultat. Begränsad kunskap inom intervjumetodik gjorde att öppna frågor valdes bort. 
Ett alternativ till semistrukturerade frågor är fokusgrupper, men detta valdes bort då det 
var för tidskrävande och svårt att samordna.	
	
Varsin provintervju genomfördes för att pröva rollen som intervjuare. Detta gjordes 
innan beslut togs om intervjufrågorna var tillräckligt omfattande för studiens syfte. 
Författarna fick under var sin provintervju möjlighet att pröva sin roll som intervjuare, 
kontrollera utrustningen och ställa intervjufrågorna. Svårigheter upplevdes i början, då 
det var en ovan situation. Allt eftersom kändes det dock mer naturligt och intervjuerna 
fick ett bättre flyt. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Då intervjuerna gav ett 
utförligt resultat valde författarna att använda sig av dem i resultatet samt att inte 
förändra eller skriva till ytterligare intervjufrågor inför kommande intervjuer. Enligt 
Dahlberg (2014, s. 87) är intervjuer är en tidskrävande metod, samtidigt som det ger 
tillfälle att rikta fokus mot det som undersöks. Att göra en intervju tar mycket tid och 
fokus, rekommendationen är att inte göra mer än en intervju per dag.  Ett sätt att 
förenkla arbetet med intervjuerna är att arbeta i par. Genom att dela på uppgiften att 
intervjua och transkribera intervjuerna kan analysen sedan ske tillsammans. 
	
Tillförlitlighet 
Dataanalysen utgick från Graneheim Hällgren och Lundman (2017, ss. 219–220) som 
beskriver att kvalitativ innehållsanalys kan användas inom vård- och 
omvårdnadsforskning till att granska och tolka transkriberade texter från intervjuer. 
Vidare skriver Graneheim Hällgren och Lundman (2017, s. 231) att tillförlitlighet i 
studien uppnås genom att författarna inte överför sina egna åsikter till deltagarna. Att 
två eller fler forskare utför studien kan göra att uppföljningsfrågorna skiljer sig 
samtidigt som det innebär en större variation. Intervjuerna lästes igenom enskilt för att 
därefter analyseras tillsammans. Att analysera intervjuerna tillsammans gav författarna 
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möjlighet till att diskutera och reflektera ihop, vilket kan ses som en styrka för studiens 
tillförlitlighet. Ovanan att analysera resultatet enskilt gör att relevant information kan 
missas och studiens resultat blir mindre trovärdigt. Hinder med att använda 
innehållsanalys tänker vi kan vara vår begränsade erfarenhet att tolka material, vilket 
gör att relevant information kan gå förlorad.	
	
Vidare skriver Graneheim Hällgren och Lundman (2017, s. 232) att forskarna både 
behöver komma nära och att distansera sig under forskningsprocessen. 
Intervjuprocessen innebär att den som intervjuar är en del av det insamlade materialet, 
då följdfrågor och kommentarer påverkar materialet. Därför kan inte studien ses som 
helt oberoende av författaren. Tillämpningen av studiens resultat är god. Flertalet 
skolsköterskor hade liknande upplevelser kring psykisk ohälsa vilket innebär att 
resultatet är talande för hur verkligheten ter sig. Detta ser författarna som en styrka för 
studien, samtidigt som det krävs fler antal deltagare för att kunna dra större slutsatser av 
resultatet. Studien ger en vägledning kring ämnets betydelse och det är relevant 
information som lyfts fram.	
 

Överförbarhet 
För att en studies resultat skall vara överförbart krävs en beskrivning kring hur 
forskningsprocessen har gått till. Överförbarheten syftar till hur väl en studies resultat 
kan överföras till andra situationer. Graneheim Hällgren och Lundman (2003) menar att 
för att ett resultat ska ha en överförbarhet måste mängden insamlade data vara 
tillfredställande.	Författarna kan ge läsaren förutsättningar för överförbarhet, men det är 
läsaren som sedan avgör om resultatet går att överföra till andra situationer (Graneheim 
Hällgren och Lundman 2017, s. 232). Genom att vår studie uppfyller en giltighet och 
tillförlitlighet har den trovärdighet och därmed en överförbarhet. Överförbarhet av 
studien finns till elevhälsans verksamhet samt övrig vårdpersonal som arbetar med barn 
och ungdomar. Studie ger kunskap kring hur skolsköterskan upplever barn och 
ungdomars ohälsa och betydelsen av att gemensamt arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande. Skolan är en stor del av barn och ungdomars vardag och därför är det 
viktigt att kunskapen och förståelsen kring skolgång belyses när vi pratar om psykisk 
ohälsa.	
 
 

Resultatdiskussion 
Studien visar att skolsköterskorna möter elever med psykisk ohälsa dagligen. Med hjälp 
av utbildning och kunskap kring psykisk ohälsa kan skolsköterskans hälsofrämjande 
arbete stärkas. Att i ett tidigt skede identifiera psykisk ohälsa är en framgångsfaktor för 
det hälsofrämjande arbetet i elevhälsan. Genom att ge eleverna de bästa 
förutsättningarna att uppnå hälsa ökar möjligheterna till en lyckad skolgång. 
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med elever är betydelsefullt för individen och 
samhället. Som skolsköterska finns ett ansvar att lyssna till varje elevs behov och ge den 
omvårdnad som krävs. Arbetet som skolsköterska kan vara utmanande och det krävs 
både mod och kunskap att möta svåra situationer. Att känna trygghet och tilltro till sig 
själv och till övriga professioner på skolan är av betydelse för att ett gediget arbete skall 
möjliggöras. De mest centrala delarna från resultatet valdes att diskuteras och följande 
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rubriker skapades: Återhämtning, Relationer, Sociala mediers påverkan, Betydelsen av 
skolgång och Skolans ansvar. 

	
Återhämtning 
Studien visar att tid och arbete läggs ner från skolsköterskorna när det kommer till 
sömnproblem hos eleverna. Enligt Quach et al. (2013) är sömnproblem vanligt bland 
barn i skolåldern och det har omedelbara konsekvenser för hur barnet klarar av sin 
skolgång. Att tidigt sätta in resurser för att upptäcka och förhindra sömnproblem anser 
författarna vara en förutsättning för att främja elevens hälsa och framtida skolresultat. 
Likaså påvisar Titova, Hogenkamp och Jacobsson (2015) att sömnbrist hos 
skolungdomar är en riskfaktor till att misslyckas i skolarbete då sömnbrist kan leda till 
koncentrationssvårigheter, ångestsymtom, nedsatt minnesfunktion och hyperaktivitet. 
Dessa symtom anser vi påverka eleverna på individ och gruppnivå. En elev med 
hyperaktivitet tenderar att störa en hel klass, samtidigt som en störd minnesfunktion kan 
ha ödesdigra konsekvenser för den enskilda elevens skolresultat. Genom att 
skolsköterskorna närmar sig ämnet sömn i ett tidigt skede av skolgången genom 
vårdande samtal, ökar möjligheterna att eleverna bevarar sin hälsa genom skolgången 
anser vi. Författarna till denna studie menar att information om sömn och dess 
hälsofrämjande egenskaper är kunskap vilken kan tilldelas på gruppnivå för att hushålla 
med resurser. Genom att regelbundet föreläsa om ämnet i alla årskurser anser vi att de 
ekonomiska medlen i elevhälsan tillvaratas lämpligare och bidrar till en ekonomisk 
hållbar utveckling, detta resonemang styrks av Larsson och Smedje (2013).	
 

Relationer 
Studiens resultat visar att en god relation till vuxna och närvaro av föräldrar anses verka 
hälsofrämjande för eleverna och fungerar som en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa. 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2018b ss. 5–16) är psykosomatiska besvär mer 
förekommande hos de barn vilka uppger att de ej kan prata om bekymmer med sina 
föräldrar. Bannink, Broeren, Van de Looij-Jansen och Raat (2013) visar i sin studie att 
det finns en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa hos tonåringar om det förekom 
konflikter i familjen och att relationen med föräldrarna var bristfällig. Studien gjordes 
under två år och följde 3181 elever i högstadiet i Nederländerna. Oldfield, Humphrey 
och Hebron (2016) menar att föräldrars stress kan påverka barns psykiska hälsa genom 
att kapaciteten att stödja och ta viktiga beslut blir lägre vid stress. Detta kan medföra att 
föräldern tar på sig en roll som kompis, och barnen saknar då tydliga riktlinjer att 
förhålla sig till och riskerar att i högre grad drabbas av psykisk ohälsa jämfört med de 
barn till föräldrar vilka tagit auktoritära beslut samt gett stöd till barnen under deras 
uppväxt. Skolsköterskans försök att påverka relationen mellan elev och föräldrar är en 
hälsofrämjande åtgärd. Försök till påverkan kan göras genom att elevhälsan belyser 
betydelsen av goda relationer mellan elev och föräldrar. Det kan göras genom 
informationsträffar eller gemensamma aktiviteter med elev och föräldrar.	
	
Ekebergh och Dahlberg (2015, ss. 129–131) skriver att det vårdande samtalet kan stärka 
hälsoprocesserna för patienten. Att möta patientens livsvärld, skapa välbefinnande och 
meningsfullhet är en viktig del av det vårdande samtalet. Det är av betydelse att vara 
lyhörd och förstående för den andre personens tankar och funderingar för att kunna 
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främja hälsa. Det handlar om att se den andra människan, både kroppsligt och mentalt. 
Att genom samtal uppmuntra eleven och ge verktyg att förbättra en relation till en 
förälder är något skolsköterskan kan tänkas göra anser vi. En variant av vårdande samtal 
kan vara motiverande samtal (MI). Det kan användas för att göra eleven aktiv i 
behandlingen av den psykiska ohälsan. Motiverande samtal har visat sig vara effektivt 
när det kommer till att bygga relationer till eleverna, något som är avgörande för ett 
lyckat samtal. Genom att öka den inre motivationen hos eleven kan en förändring ske 
(Karolinska institutets folkhälsoakademi 2010). Andra omständigheter, såsom 
skilsmässor och missbruk är mer komplexa områden för skolsköterskan att påverka. I de 
fallen tänker vi att en anmälan till socialtjänsten kan skrivas av skolsköterskan, i hopp 
om att hemsituationen förändras och eleven får förutsättningar att uppleva hälsa. 
Författarna till denna studie anser att skolans ansvar över eleverna har ökat, från att 
tidigare enbart ansvara över skolutbildning till att idag vara den instans där även elevens 
hälsa och välmående berörs. Att ett större ansvar läggs på skolan samtidigt som antalet 
vuxna i skolan minskar ser vi som en riskfaktor för den fortsatta hållbara utvecklingen 
inom samhällsutvecklingen i stort, och för den enskilda individen i synnerhet.	
 

Sociala mediers påverkan 
Sociala medier har stort inflytande på elevers mentala hälsa enligt studiens resultat. Ett 
hälsofrämjande och förebyggande arbete krävs i tidiga årskurser för att barnen skall lära 
sig att skilja på verklighet och fiktion från sociala medier. Byrne, Vessey och Pfeifer 
(2018) anser att skolsköterskor bör arbeta med information och utbildning kring sociala 
medier redan i de lägre åldrarna för att förebygga eventuell ohälsa. Med tanke på 
skolsköterskans unika roll är det viktigt att en kunskap finns kring sambandet mellan 
barn som far illa och sociala medier. Kännedom kan uppnås genom att skolsköterskan 
får relevant utbildning, för att därefter använda sig av kunskapen i att göra viktiga 
uppskattningar kring elevers hälsa. Ekebergh (2015b, ss. 66–67) menar att elevens 
livsvärld skall ses som ett sätt att förhålla sig till tillvaron. Livsvärlden inkluderar den 
enskildes syn på den dagliga tillvaron samtidigt som den belyser vårt sätt att förstå och 
förhålla oss till våra liv. Barns relation till media skiljer sig från föräldrarnas eftersom 
deras livsvärldar skiljer sig åt. Många av dagens föräldrar är inte uppväxta med social 
media på samma sätt som deras barn och därför blir det stora kontraster i deras 
livsvärldar. Föräldrar och barn delar tillvaron av vårt tekniska samhälle, men synen på 
social media skiljer sig åt.	
	
Lewis et al. (2015) visar på att barn som redan blir utsatta i skolan ofta blir lätta offer 
inom de sociala medierna. Lättsamheten av att kunna kommentera andras utseende och 
beteende gör det enkelt utsätta andra för skada utan att det blir några särskilda 
konsekvenser. Vidare skriver Richards, Caldwell och Go (2015) att negativt beteende 
såsom att trakassera varandra på sociala medier i värsta fall leder till självmord för den 
drabbade. Enligt Byrne, Vessey och Pfeifer (2018) har skolsköterskan i sin roll 
möjlighet att arbeta med skolklimatet på skolan, vilket kan påverka elevernas beteende 
mot varandra och därmed minska risken att elever fara illa på sociala medier. Att det 
finns en öppen dialog kring sociala medier på skolan kan ses som positivt för elevers 
hälsa. 
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Resultatet av studien visar att elever mår dåligt av samhällets uppmålade idealbild när 
det gäller utseende och levnadssätt. Detta skapar stress och en känsla av att inte passa 
in. Lewis et al. (2015) förstärker denna konklusion genom att påvisa att ungdomar som 
använder sig av sociala medier två timmar per dag eller mer uppvisar en ökad risk för 
oro, stress och depressioner. Ju yngre barnet är desto mer utpräglat blir detta. Föräldrar 
upplever dessutom att barn med psykiska ohälsa försämras vid interaktion med sociala 
media. Richards, Caldwell och Go (2015) stödjer detta och menar att ett intensivt 
användande av sociala medier påverkar barn negativt, oavsett ålder, och gör dem mer 
sårbara när det gäller oro och depressioner. Det finns brister i kompetens hos 
skolsköterskor om hur elever påverkas av sociala medier samt hur det kan ske en 
förändring av fenomenet. Att möta eleverna på deras nivå är en förutsättning för ett 
lyckat förändringsarbete. Genom teknisk kunskap om de appar eleverna använder samt 
genom information i tidig ålder om hur sociala medier ej speglar verkligheten, kan 
skolsköterskorna minska elevernas stress från sociala medier.  Det ger förutsättningar 
till en hållbar utveckling på individ och samhällsnivå. 
 

Betydelsen av skolgång 
Studiens resultat visar på att skolsköterskorna anser att skolan och skolgången är av stor 
betydelse för hur eleverna skall klara sig i framtiden. Skolsköterskorna upplever att 
skolans krav är tuffa och att en elev med psykisk ohälsa lätt hamnar efter kring 
skolprestationer och sociala kontakter. Von Knorring (2012, s. 195) menar att det finns 
samband mellan psykisk ohälsa och elevens prestationer i skolan. Psykisk ohälsa ses 
öka vid misslyckanden i skolan. Elever som har svårigheter att prestera i skolan får 
lättare koncentrationsproblem, vilket i sin tur leder till minskat engagemang i affektiva 
och kognitiva inlärningsuppgifter, lägre deltagande i gruppaktiviteter och minskad 
skolnärvaro. Barnets sociala och emotionella utveckling påverkas däremot positivt av 
goda skolresultat. Elever med bra skolresultat och som upplever en positiv arbetsmiljö i 
skolan får förstärkt självförtroende och en ökad förmåga att hantera framtida svårigheter 
i livet. Skolklimatet skiljer sig åt mot hur det var när författarna till studien växte upp. 
Det var ett vänligare klimat med stor gemenskap i klasserna där alla var inkluderade. En 
lustfylld lärandemiljö främjar välmående och trivsel, vilket skapar förutsättningar för 
lärande.	
	
Harper, Liddon, Dunville och Habel (2016) skriver om skolsköterskans betydelse; när 
det finns en tillgänglig skolsköterska på skolan kan bättre hälsa ses hos eleverna och 
därmed positiva skolresultat. Vidare skriver Haddad, Butler och Tylee (2010) att 
skolsköterskan har en viktig roll i att värna om elevernas psykiska och fysiska hälsa. 
Dessutom har skolsköterskan en väsentlig roll kring elevarbetet mellan olika 
professioner. Det kan handla om samarbetet till lärare, kurator och andra vårdenheter. I 
vår studie visar vi på att det krävs kunskap inom psykisk ohälsa hos alla professioner för 
att skolsköterskan skall kunna vårda en elev med psykisk ohälsa på bästa möjliga sätt.	
	
Skolsköterskorna berättar att pedagogerna har höga krav på sina elever och att 
skolmiljön för eleverna ofta känns stressande och ångestladdad. Ur perspektivet hållbar 
utveckling skriver Socialstyrelsen (2016, ss. 7, 18–19) att barn och ungdomar som 
drabbas av psykisk ohälsa såsom ångestsymtom och depression riskerar långa 
sjukdomsförlopp med läkemedelsbehandling och psykiatrisk vård. Dessutom påverkas 
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elevernas funktionsförmåga, vilket yttrar sig genom att de får svårare att tillgodose sig 
studier. Detta ger en negativ påverkan för den hållbara utvecklingen, både ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt. Att inte klara av sin utbildning och därmed ej bli arbetsför är 
en ekonomisk förlust för samhället. Det är även en social förlust för individen vilken 
blir isolerad från samhället och riskerar hamna i ett livslångt utanförskap. Miljömässig 
påverkan sker i samband med ett ökat behov av vård och mer resursanvändning i form 
av läkemedel. Tillverkning av läkemedel, läkemedelsförpackningar och den transport 
som krävs har idag negativ påverkan på miljön. 
 

Skolans ansvar 
I studien menade skolsköterskorna att psykisk ohälsa kan yttra sig genom 
självskadebeteende, självmordstankar och panikångest hos eleverna. Arman (2015, ss. 
40–41) skriver om det mänskliga lidandet som kan te sig olika uttryck såsom att vilja ta 
sitt eget liv. Att vårda innebär att lindra lidande och är grundläggande för vår kompetens 
som sjuksköterskor. Vi anser att skolsköterskan har en viktig roll i att lindra elevers 
lidande, då hennes kompetens inom elevhälsan är unik. Evans och Hurrell (2016) 
skriver att självmord bland unga människor räknas som ett stort och allvarligt 
folkhälsoproblem. Självskada anses som en riskfaktor för självmordstankar och för att 
fullfölja ett självmord. I studien framkom att elever som är nedstämda och ledsna alltid 
skall uppmärksammas av skolsköterskan, då det kan vara tecken på att eleven har 
självmordstankar. Evans och Hurrell (2016) menar att lindrigare självskadebeteende inte 
alltid upptäcks inom skolhälsovården, utan först när det blivit mer allvarligare 
handlingar hos den drabbade eleven. Detta kan vara en konsekvens av att personalen 
inom skolan är stressade och upptagna med sitt så att en elevs ohälsa går obemärkt 
förbi. 
	
I skolsköterskornas profession ingår det att göra hälsosamtal och helhetsbedömningar 
kring en elevers psykiska hälsa i förebyggande syfte. Evans och Hurrell (2016) menar 
att skolans förebyggande arbete är av stor betydelse för elevens hälsa. Skolorna behöver 
uppmärksamma problemet kring elevers självskadebeteende mer genom till exempel 
personalutbildningar, detta för att lättare lägga märke till de elever som behöver hjälp 
och behandling. Haddad, Butler och Tylee (2010) menar att behovet av utbildning och 
kunskap kring självskadebeteende och självmordstankar är stort och mycket 
betydelsefullt i skolorna. Vår studie bekräftar att skolsköterskorna har behov av mer 
kunskap i utbildningen kring psykisk ohälsa. Vi menar att mycket resurser bör läggas på 
att upptäcka psykisk ohälsa i tid, då alla i samhället har fördel av det. För den enskilda 
individen leder det till förbättrade chanser till goda skolresultat vilket resulterar i fler 
karriärmöjligheter, samt att det sociala skyddsnätet främjas genom närvaro i skolan och 
arbete. Det bidrar till en ekonomisk hållbar utveckling genom arbete och skatteintäkter 
samt genom minskade sjukvårdskostnader. 
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Kliniska implikationer 
Med tydliga riktlinjer kan distriktssköterskeutbildningen skräddarsys och anpassas efter 
skolhälsovårdens aktuella behov, där omvårdnad av elever med psykisk ohälsa idag är 
den största utmaningen. Genom att anställa fler skolsköterskor per elev samt uppdatera 
riktlinjerna för skolsköterskans arbetsuppgifter kan den psykiska ohälsan förebyggas 
anser vi. Förslag på vidare forskning inom området är följande:	
	

• Fler studier kring hur skolsköterskan kan arbeta med sociala mediers påverkan 
på elever. 

• Betydelsen av skolsköterskans närvaro i relation till barns psykiska hälsa. 
• Hur kan framtidens hälsosamtal utformas? Nya tider kräver nya frågor. 

 

Slutsats 
Skolsköterskan har en viktig roll i att uppmärksamma och vårda elever med psykisk 
ohälsa. Arbetet inom elevhälsan och samarbetet med andra professioner innebär en 
skyddsfaktor för elever. Att arbeta i team kring en elev skapar hållbar utveckling, både 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Tyvärr finns det brister inom elevhälsan såsom 
tid och kunskap, vilket är en riskfaktor i sig. Skolsköterskan möter idag nya utmaningar 
då den tidigare skolsköterskemottagningen, vilken eleverna fick ett plåster och en 
Alvedon, inte längre existerar. Idag är skolsköterskans ansvar mer komplext och den 
styrs av flera olika författningar och regelverk. Resurserna är otillräckliga för att täcka 
det behov av hälsofrämjande insatser vilket krävs i dagens skola.	
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Bilaga 1 
 

 
 
Till deltagande skolsköterska	
	
Vi är två sjuksköterskor, Marie Goksöyr och Kristina Westborg, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett Magisterarbete på avancerad 
nivå.	
	
Syftet med examensarbetet är att beskriva skolsköterskans upplevelser av att möta barn 
med psykisk ohälsa inom skolhälsovården.	
	
Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom inspelade intervjuer 
på arbetsplatsen. Intervjuerna kommer att ske hösten 2018, under v 37–39. 
Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att medverka i studien är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 
konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen.	
	
För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande så snart som möjligt. Du kan svara via mail eller telefon, har du övriga 
frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss via telefon.	
	
Hälsningar 	
	
Marie Goksöyr	och	Kristina Westborg	

 

Handledare	

Niklas Andersson, Universitetslektor	
Institutionen för vårdvetenskap	
Högskolan i Borås	
Niklas.andersson@hb.se 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide	
	
Hur gammal är du?	
	
Hur många år har du arbetat som sjuksköterska?	
	
Hur länge har du arbetat som skolsköterska?	
	
Vilken specialistutbildning som sjuksköterska har du?	
	
Vilka årskurser är du ansvarig för?	
	

Huvudfrågor	
	
Hur upplever du ditt arbete med psykisk ohälsa inom elevhälsan?	
	
Vilka verktyg upplever du att din specialistutbildning ger dig för att arbeta 
med psykisk ohälsa hos elever?	
	
På vilket sätt kan du utveckla ditt arbete med psykisk ohälsa inom 
elevhälsan? Kunskap, utbildning, kompetensutveckling etc.	
	
Vilka upplevelser har du av psykisk ohälsa i dina hälsofrämjande samtal?	
	
	

Frågor att stödja sig på:	
	
Upplever du någon skillnad i det psykiska måendet hos flickor jämfört med  
pojkar?	
	
Upplever du stöd i ditt arbete med psykisk ohälsa inom elevhälsan av andra 
yrkeskategorier? På vilket sätt?	
	
Vilken betydelse har det psykiska måendet hos eleverna för deras skolgång 
och framtid?	
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Bilaga 3 
 

 
 
Till verksamhetschef för godkännande datainsamling 
	
Vi är två sjuksköterskor, Marie Goksöyr och Kristina Westborg, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distrikts sjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 
nivå.	

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter distriktssköterskor inom skolhälsovården har av psykisk ohälsa hos 
elevhälsan. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade skolsköterskor till vår 
studie. Vår strävan är att intervjua åtta stycken skolsköterskor.	

Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med skolsköterskor inom 
elevhälsan. Vi vänder oss till skolsköterskor som arbetat minst två år på sin nuvarande 
arbetsplats och som arbetar med hälsofrämjande samtal. Intervjuerna kommer att ske 
hösten 2018, under v. 37–39 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 
överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att 
medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 
material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen.	

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast v 37. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så 
snart som möjligt.	
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. 
	
Hälsningar	
Marie Goksöyr                                                              Kristina Westborg 
	

Handledare	

Niklas Andersson, Universitetslektor	
Institutionen för vårdvetenskap	
Högskolan i Borås	
Niklas.andersson@hb.se	
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Godkännande	
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Marie Goksöyr och Kristina 
Westborg genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.	
Borås / 2018 
	
_______________________________	
Namn	
Titel/Verksamhet/Ort	
	
	
	
 

 


