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Sammanfattning    
 
Enligt flertalet rapporter så har den psykiska ohälsan hos unga ökat i samhället sedan 
1990-talet. De psykosociala problem som ungdomar idag upplever följer av samhällets 
förändrade livsvillkor så som livsstil, familjerelationer, utbildningssystem och 
arbetsmarknad. Psykisk ohälsa i yngre år ger ofta långvariga konsekvenser.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka skolsköterskors upplevelse av att arbeta med 
psykisk ohälsa bland gymnasieelever. För att besvara syftet genomfördes sju stycken 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med skolsköterskor i Västsverige. Intervjuerna 
analyseras enligt Graneheim och Lundman med kvalitativ innehållsanalys med induktiv 
ansats. Skolsköterskorna som intervjuades beskriver sin roll som skolsköterska, sin 
arbetssituation, svårigheter med att remittera vidare elever med psykisk ohälsa men 
även sitt hälsofrämjande arbete. I analysen identifierades 12 underkategorier och 3 
kategorier: Skolsköterskans uppfattning av anledningar till psykisk ohälsa, 
Kontaktvägar och sökorsaker samt Skolsköterskans upplevelser av sitt arbete. 
 
Resultatet visar att skolsköterskornas uppfattning om orsaker till psykisk ohälsa hos 
ungdomar beror på tidsbrist i familjerelationerna, skolans nya läroplan Gy11 som har 
försämrat förutsättningarna för eleverna i skolan samt sociala medier och att ständigt 
påverkas och att vara konstant tillgängliga. Skolsköterskorna beskriver även de olika 
kontaktvägar som ungdomarna har till skolsköterskan, där skolsköterskan då kan 
upptäcka psykisk ohälsa. Den vanligaste kontakten med skolsköterskan är hälsosamtalet 
som sker i början av gymnasiet. Andra kontaktvägar är en person i elevens närhet t.ex. 
mentorer som reagerat på en förändring hos eleven som då i samråd med eleven 
kontaktar skolsköterskan. Eleverna söker även själva upp skolsköterskan men kan då 
vara diffusa i orsak till besöket men söker även för uppenbara symtom på psykisk 
ohälsa. 
 
Nyckelord: Skolsköterska, Elevhälsa, psykisk ohälsa, hälsofrämjande 
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INLEDNING 
Då den psykiska ohälsan bland unga ökar i samhället (Socialstyrelsen 2013, s. 13) är det 
således allt fler som kontaktar öppenvården och distriktssköterskan för hjälp. Kunskap 
om psykisk ohälsa hos ungdomar och vanliga bakomliggande orsaker bör här ses som 
viktig kunskap för distriktssköterskan. Skolsköterskor är den sjuksköterskeprofession 
som träffar i stort sett alla barn i samhället. Därför valde vi att intervjua skolsköterskor 
om deras erfarenheter av att arbeta med ungdomars psykiska ohälsa samt deras 
uppfattningar om orsaker till psykisk ohälsa. 
 
Vi har under utbildningen fått ett ökat intresse för folkhälsa och framförallt ungdomars 
sårbarhet och utsatthet i samhället då det visat sig att den psykiska ohälsan ökar i denna 
grupp. 
 
Hur en ungdoms levnadsvanor utformas kan ha en stor betydelse för personens hälsa för 
resten av livet (Socialstyrelsen 2009, s. 89). Psykisk ohälsa som är obehandlad påverkar 
en persons dagliga liv, socioekonomi, utbildning, hälsa samt vägen in i vuxenlivet. 
Därav påverkas även samhällets ekonomi utav ungdomars psykiska ohälsa (Olofsdotter, 
Sonnby, Vadlin, Furmark & Nilsson 2015, s. 1). 
 
Det finns ett tydligt mönster mellan dåliga betyg och psykiska och sociala problem eller 
hyggliga betyg och en normaliserad livssituation i framtiden (Delegationen för 
jämställdhet i skolan (DEJA) 2010, ss. 48, 53; Hillman 2010, ss. 54-55). Det är därför 
viktigt att ge barn och ungdomar ett kraftfullt stöd under utbildningen för att förbättra 
framtidsutsikterna. 
 
I denna studie undersöks skolsköterskors upplevelser av att arbeta med 
gymnasieungdomar med psykisk ohälsa samt deras uppfattningar om orsaker till 
psykisk ohälsa. 
 
BAKGRUND 

Ungdomars psykiska hälsa 
Psykisk ohälsa ökar 
Flertalet undersökningar visar på att gymnasieungdomars psykiska ohälsa ökat sedan 
1990-talet, särskilt hos flickor (Hillman 2010, s. 53; Folkhälsomyndigheten 2014, ss. 
65-71; Socialstyrelsen 2009, ss. 80-6). Det har blivit tre gånger så vanligt bland 
gymnasieungdomar och unga vuxna med oro, ängslan och ångest. Detta oavsett 
familjeförhållanden, storstad/glesbygd, ursprung eller typ av anställning 
(Folkhälsomyndigheten 2014, ss. 65-71; Socialstyrelsen 2009, ss. 80-6). En förklaring 
till gymnasieungdomars ökade psykiska ohälsa kan vara förändringen av 
utbildningssystemet och i arbetsmarknaden (Hillman 2010, s. 53). Antalet ungdomar 
med nedsatt psykiskt välbefinnande ökar i takt med åldern. Sedan andra halvan av 
1990-talet har antalet unga, särskilt kvinnor, som vårdats på sjukhus för sina psykiska 
besvär ökat. De sjukhusvårdas framför allt för depression och ångest. Denna ökning ses 
bara bland ungdomar och inte bland vuxna. Trenden tyder även på att antalet unga 
patienter ökar även i öppenvården. 
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Självmord bland unga har varken ökat eller minskat i antal de senaste 15 åren men det 
har däremot minskat bland övriga åldersgrupper. Självmord är vanligare bland män 
medan självmordsförsök är vanligare bland kvinnor (DEJA 2010, s. 20; Socialstyrelsen 
2009, s. 69). Sedan början av 1990-talet har andelen kvinnor som vårdas på sjukhus för 
självmordsförsök eller självdestruktiva handlingar ökat kraftigt (Folkhälsomyndigheten 
2014, ss. 71-2; Socialstyrelsen 2009, ss. 86-8). 
 
Socialstyrelsen (2013, ss. 13-5) har i en stor rapport granskat psykisk ohälsa bland unga 
och funnit att den ökar markant och fastslagit att den psykiska ohälsan i yngre år ofta 
ger långvariga konsekvenser. 
 

Samhällets påverkan på ungdomars hälsa 
I familjer med svag ekonomi är det vanligare med psykiska och psykosomatiska 
symptom. Den ekonomiska stressen leder till huvudvärk, ont i magen och svårt att 
somna. De elever som har föräldrar med sämre socioekonomisk situation upplever att de 
trivs sämre i skolan än andra elever och att de inte har inflytande över sin skolsituation. 
Dessa elever har sämre relationer med sina klasskompisar, de skolkar i högre 
utsträckning och får ett sämre skolresultat. Detta leder oftare till arbetslöshet som i sin 
tur innebär flertalet hälsorisker (Hillman 2010, ss. 32-4). 
 
Föräldrars utbildningsnivå påverkar ungdomars risk för alkoholintoxikation, 
narkotikamissbruk och självmordsförsök. Skillnader ses även mellan yrkesförberedande 
och studieförberedande programmen på gymnasiet, då elever i de yrkesförberedande 
programmen har ohälsosamma vanor vad gäller tobak, alkohol, motion och skolk samt 
högre sjukfrånvaro. Idag är övervikt hos äldre ungdomar relaterat till den egna låga 
utbildningsnivån (Hillman 2010, ss. 32-4). 
 
De psykosociala problem som ungdomar har idag följer förändringarna av livsstil och 
livsvillkor i samhället. Trygga uppväxtförhållanden försvåras av instabila 
familjebildningar och otrygg arbetsmarknad för vuxna. Sociala nätverk går förlorat i och 
med omflyttning och urbanisering. Idag ställs ett högre krav på duglighet och det finns 
en ökad konkurrens vilket även barn och ungdomar får uppleva i skolan, detta kan 
påverka självkänslan och hota den psykiska hälsan. Ungdomars verklighetsuppfattning 
och därmed livsstil och levnadsvanor påverkas av massmedia, vilket har inverkan på 
ungdomars fysiska och psykiska hälsa (Hillman 2010, s. 51). 
  

Psykisk ohälsa och kön 
Flickors skolresultat är i genomsnitt bättre än pojkars och flickor trots att flickor har en 
lägre självuppfattning än vad pojkar har. Generellt sett överskattar pojkar sin kompetens 
medan flickor underskattar sin kompetens. Flickor söker ändå i högre utsträckning de 
studieförberedande programmen på gymnasiet. Flickor går även vidare till 
högskolestudier i högre utsträckning än vad pojkar gör. Detta oavsett föräldrars 
socioekonomiska status. De flickor som inte lyckas i skolan har det däremot svårare att 
komma in på arbetsmarknaden än vad pojkar som inte lyckats i skolan har (DEJA 2010, 
s. 74; Hillman 2010, ss. 35-7). 
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Flickor och pojkar uppvisar stora skillnader i hälsa och de reagerar olika på samma typ 
av skolrelaterad stress. Pojkar visar oftare utåtriktade problem och får oftare 
neuropsykiatriska diagnoser medan flickor efter puberteten oftare visar inåtriktade 
problem så som depressiva symtom och har oftare psykosomatiska symtom. 
Ätstörningar är vanligare bland flickor. Flickor söker sig oftare till skolsköterskan än 
vad pojkar gör (DEJA 2010, ss. 21, 54, 61, 79; Hillman 2010, ss. 35-7). 
 
Försämringen av det psykiska välbefinnandet börjar tidigare hos flickor än hos pojkar 
(Folkhälsomyndigheten 2014, ss. 65-71; Socialstyrelsen 2009, ss. 80-6). 
 

Etnicitet och psykisk ohälsa 
Den etniska eller kulturella tillhörigheten utgör ingen ökad risk för hälsan. Vad som har 
hälsomässig betydelse kan vara påfrestningen vid migrationen, att lämna sitt sociala 
nätverk och uppväxtmiljö men även traumatiska upplevelser. Vid ankomst till Sverige 
är ofta barnens psykiska hälsa dålig pga. posttraumatiskt stressyndrom. Hälsan kan 
försämras då det som asylsökande kan vara ovisst om uppehållstillstånd i Sverige 
kommer att ges. Invandrare och flyktingar kan även ha ett annorlunda 
sjukdomspanorama och bör via vårdcentralen erbjudas hälsoundersökning (Hillman 
2010, ss. 37-40). 
 

Skolrelaterad ohälsa 
Skolan har en viktig roll för att främja elevers hälsa men den psykosociala miljön och 
arbetsmiljön i skolan kan dock påverka hälsan och självuppfattning negativt samt öka 
risken för misslyckanden i skolan. Den psykosociala miljön innefattar sociala relationer 
så som vänskap och mobbing medans arbetsmiljön innefattar stress, upplevd 
arbetsbelastning och kontroll samt stöd från lärare (DEJA 2010, ss. 36, 41). 
 
Enligt DEJA, (2010, ss. 15, 30, 37) så minskar skolrelaterade hälsoproblem på 
gymnasiet då eleverna får nya roller, aktiviteter och valmöjligheter. Skyddande faktorer 
för eleverna kan vara positiva relationer med lärare och kompisar samt en känsla av 
tillhörighet på skolan. Stora och opersonliga skolor har en negativ påverkan på elevers 
psykiska hälsa. 
 
Relationen mellan elev och lärare är betydelsefull för eleven. Så en konflikt mellan elev 
och lärare kan ge ett dåligt skolresultat samt negativ självuppfattning eller självbild. De 
elever som upplever stöd och uppmuntran av sin lärare har lättare att anpassa sig till de 
krav som skolan ställer, förekomsten av depressiva symtom minskar och de har en mer 
positiv självbild. De elever som blir utsatta för mobbing har en större risk för psykisk 
och fysisk ohälsa, men även skolresultatet påverkas negativt (DEJA 2010, ss. 27-30, 
36).  
 
I en amerikansk studie av Lewallen, Hunt, Potts-Datema, Zaza & Giles (2015, ss. 736-
7) har man granskat strukturen kring elevmiljö och lärande från ett helhetsperspektiv. 
Man lät två redan existerande elevhälsofrämjande instanser, The whole child och 
Coordinated school health, samarbeta i ett projekt som kom att kallas för “Whole 
school, whole community, whole child model”, WSCC. Studien gick ut på att lära 
eleverna kritiskt tänkande kring lärande och hälsa. Vidare samordnades tillgängliga 
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resurser och initiativ för att förbättra möjligheterna för ökad inlärningsvilja och 
hälsoförståelse hos eleverna. Resultatet visade att eleverna kunde uppnå en bättre hälsa 
samtidigt som skolprestationerna generellt förbättrades. Genom att samordna och 
optimera de redan befintliga resurser kan man med organisatoriska medel uppnå 
positiva resultat.   
 

Skolsköterskans arbete 
Elevhälsan 
Elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och specialpedagog. 
Syftet med elevhälsan är att öka samverkan mellan dessa professioner och på så sätt 
främja det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan samt tillsammans med 
skolorganisationen främja en god arbetsmiljö för eleverna under deras vistelse på 
skolan. Elevhälsans uppgift är även att stödja enskilda elever i dess utveckling i skolan 
(Hillman 2010, ss. 55, 65, 68; Riksföreningen för Skolsköterskor och Svensk 
Sjuksköterskeförening 2011, s. 6; Socialstyrelsen och Skolverket 2014, ss. 30, 33). 
 
För elevhälsan är det viktigt när en skolungdom har psykiska problem eller andra 
svårigheter att göra en bedömning med utgångspunkt i elevens bakgrund och ha en 
helhetssyn. Eleven tillhör och påverkas av en viss miljö, dvs. en familj, en 
kompisgrupp, en skolklass, ett bostadsområde etc. (Hillman 2010, s. 52). 
 

Skolhälsovården 
Den medicinska insatsen i elevhälsan utförs av skolhälsovården som består av 
skolsköterska och skolläkare och som bland annat arbetar under både 
utbildningsväsendet, Skollagen SFS 2010:800, och samhällets hälso- och sjukvård, 
Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763. För elever och vårdnadshavare är 
Skolhälsovården frivillig (Hillman 2010, s. 63; Riksföreningen för Skolsköterskor och 
Svensk Sjuksköterskeförening 2011, s. 6; Socialstyrelsen och Skolverket 2014, s. 31).  
 
Historiskt har skolhälsovården förändrats från ett mer sekundärt hälsoarbete till att 
arbeta mer hälsoförebyggande arbete med primära insatser samt skolans miljörelaterade 
hälsofrågor (Hillman 2010, s. 61). Det är då önskvärt att skolsköterskan har 
folkhälsovetenskaplig kompetens när ett hälsofrämjande arbete på generell nivå skall 
bedrivas. Vid behov utför skolsköterskan ”enklare sjukvårdsinsatser”, vilket ofta 
innebär kvalificerade bedömningar på medicinsk, psykologisk och social nivå (Hillman 
2010, s. 59; Socialstyrelsen och Skolverket 2014, s. 31). Skolhälsovården arbetar 
hälsofrämjande med primära, sekundära och tertiära insatser. De primära insatserna 
riktar sig till att förhindra ohälsa och det gör skolhälsovården genom bl.a. vaccinationer, 
information och hälsosamtal. De sekundära insatserna innebär att upptäcka sjukdom och 
ohälsa i ett tidigt stadium genom hälsokontroller och riktad screening. De tertiära 
insatserna riktar sig till att anpassa skolmiljön och undervisningen för elever med 
kroniska sjukdomar eller funktionshinder. En utmaning för skolhälsovården är att möta 
alla ungdomars olika behov, att finna rutiner och arbetsformer med evidensbaserade 
metoder. Skolsköterskan får indikationer i den dagliga kontakten med elever om hur 
miljön på skolan är. t.ex. fysisk och social miljö så som mobbing, stress och skaderisker 
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men även den pedagogiska miljön där undervisningen anpassas efter individuella 
svårigheter och förutsättningar (Hillman 2010, ss. 58-9). 
 

Skolsköterskans hälsofrämjande roll 
En stor del av skolsköterskans arbete är att samtala med elever i ett hälsofrämjade 
sammanhang. Clausson och Morberg (2012, ss. 137-42) beskriver dessa hälsofrämjande 
samtal som “att främja, att skapa möjligheter och att förmedla”. Denna strategi banar 
väg för egenskaper som förenklar en persons möjligheter att uppnå hälsa.  
 
Empowerment, innebär att skolsköterskan arbetar med elevens förmåga och möjlighet 
till eget beslutsfattande stärks, beslut är ofta avgörande och det är viktigt att de beslut 
som fattas är välgrundade . Empowerment går bland annat ut på att stärka elevernas 
grundläggande förmågor i kritiska tänkande, vilket förhoppningsvis mynnar ut i kloka 
val gällande de vägskäl som varje enskild människa ställs inför.  Hälsokommunikation 
är ett verktyg för att sprida kunskap om hälsa och välbefinnande. Det sker ofta via 
massmedia. Fördelen med massmedia är att det når många läsare. Literacy handlar 
enkelt uttryckt om att kunna läsa och skriva. Genom att behärska detta har man bättre 
möjligheter att ta till sig information, och föra den vidare.  Health literacy kan beskrivas 
som en fördjupning av litaracy då health literacy begränsar sig till hälsa, En individ kan 
på egen hand via texter från informationsblad, broschyrer och hemsidor ta till sig 
information kring hälsa och på så sätt öka förståelsen kring begreppet hälsa (Clausson & 
Morberg 2012, ss. 138-42).  
 

Tidigare forskning om skolsköterskors arbete med psykisk ohälsa 
Forskningsläget upplevs inte som tillfredsställande då litteratursökning efter studier som 
beskriver skolsköterskors uppfattning om anledningar till psykisk ohälsa eller 
skolsköterskors upplevelser av att arbeta med psykisk ohälsa bland gymnasieelever inte 
hittades. Litteraturen som denna studie stödjer sig på beskriver ungdomars psykiska 
ohälsa och dess orsaker, och baseras på socialstyrelsens rapporter, som i sin tur stödjer 
sig på statistik från patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret. 
 

Hälsa som begrepp 
WHO:s hälsodefinition från 1946 lyder “Health is a state of complete physical, mental 
and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO 2015) 
vilket kan översättas till “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”. 
Definitionen har diskuterats under lång tid då den mer illustrerar ett ideal än 
verkligheten (Dahlberg & Segesten 2013, ss. 47-48).  
 
Dahlberg och Segestens (2013, s. 102) beskrivning av hälsobegreppet kan sammanfattas 
i “att bejaka och förhålla sig kreativt till de omständigheter som är givna kan 
upplevelsen av välbefinnande och att “vara till stånd” stärkas, varmed upplevelsen av 
hälsa blir starkare”. I denna formulering kan man tänka sig att om en person “är i stånd 
till” att göra det den önskar utan avkall, är möjligheterna för god hälsa större. Det 
innebär också att en människa med vissa hinder ändå kan uppleva hälsa, då man trots 
hindret upplever att man kan förverkliga önskemål. KASAM, eller "känslan av 
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sammanhang" handlar till viss del om detta, där begreppet meningsfullhet betonas 
särskilt. Utan meningsfullhet försvinner viljan att fortsätta. KASAM bottnar och utgår 
från det friska och ser till individens resurser (Strandberg 2013, s. 62).  
 
Hillman (2010, s. 30) skriver att hälsa hos den enskilda ungdomen påverkas av deras 
individuella resurser men även den fysiska och sociala miljön som individen lever i 
påverkar hälsan. I den närmaste miljön för den enskilda ungdomen finns familjen och 
föräldrarna och utanför familjen finns miljöer såsom skola, fritids, hälso- och sjukvård 
samt föreningar som kan verka stödjande och positivt för ungdomars hälsa. Skolan är en 
viktig del för ungdomars framtida hälsa då det finns starka samband mellan risken för 
psykiska och sociala problem med ungdomars utbildning och betyg (Hillman 2010, s. 
31). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Unga personer mår allt sämre idag och ett nedsatt psykiskt välbefinnande ökar i takt 
med åldern. Orsaker till den ökade psykiska ohälsa kan vara förändringar i samhället så 
som utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Det är viktigt att dessa ungdomar fångas 
upp så tidigt som möjligt då psykisk ohälsa bl.a. påverkar skolresultatet och därmed en 
persons framtid. Skolsköterskan är den sjuksköterskeprofession som träffar alla barn 
och ungdomar i samhället och har därför med sitt hälsofrämjande arbete en viktig roll på 
skolan. 
 
Forskningsläget utifrån skolsköterskors uppfattningar av ungdomars psykiska ohälsa 
upplevs inte som tillfredsställande. Studien fokuserar på skolsköterskor som arbetar 
med elever i ålder 16-19 år och om deras uppfattning om anledningar till psykisk ohälsa 
och upplevelser av att arbeta med psykisk ohälsa. För att få en förståelse kring 
gymnasieelevers ökande psykiska ohälsa och på sikt få bättre kunskap om hur trenden 
kan vändas bör information kring denna problematik komma från en källa så nära 
eleverna som möjligt. Då är skolsköterskans upplevelser av att arbeta med 
gymnasieelevers psykiska ohälsa och att få deras syn på orsaker till den psykiska 
ohälsan en viktig informationskälla för kunskapsutveckling.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva skolsköterskor i Västsveriges uppfattning om anledningar till 
psykisk ohälsa och upplevelser av att arbeta med psykisk ohälsa bland gymnasieelever. 
 

 
METOD 

Ansats 
Då syftet är att beskriva skolsköterskors upplevelser av att arbeta med psykisk ohälsa 
hos ungdomar samt deras uppfattningar om orsaker till psykisk ohälsa valdes kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014, ss. 17, 19, 41) fångas i en kvalitativ halvstrukturerad intervju informantens 
erfarenheter och upplevelser med syfte att beskriva ett visst fenomen. Intervjuerna 
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analyseras enligt Graneheim och Lundman (2004, ss. 107-10) med kvalitativ 
innehållsanalys med induktiv ansats vilket innebär att intervjuerna analyseras 
förutsättningslöst (Graneheim och Lundman 2008, s. 160).  
 
I studien har ett livsvärldsteoretiskt perspektiv (Dahlberg & Segesten 2013, s. 128) 
använts för att förstå skolsköterskornas syn på hälsa, sjukdom, lidande och vård så som 
det erfars av eleverna. Detta för att skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande 
arbete. 
 

Deltagare 
För att förstå skolsköterskors upplevelser av att arbeta med ungdomars psykiska ohälsa 
och deras uppfattning om orsaker till psykisk ohälsa intervjuades sju stycken 
skolsköterskor i Västsverige där sex var kvinnor och en var man. De skolsköterskor som 
intervjuades hade mellan tre och ett halvt till 16 års erfarenhet av skolhälsovård på 
gymnasienivå. En geografisk och socioekonomisk variation av gymnasieskolornas 
upptagningsområde eftersträvades i valet av informanter för en mer komplett helhetsbild 
av elevernas livsvärld. Inga exklusionskriterier användes. Informanterna arbetade vid 
tillfället på gymnasium i Västsverige. Efter sju intervjuer var den geografiska och 
socioekonomiska variationerna uppfyllda och även variationen i svaren hade minskat. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 156) beror antalet intervjuer på uppsatsens syfte 
och så många intervjuer bör göras så att ytterligare intervjuer inte tillför mer kunskap en 
så kallad mättnadspunkt har uppnåtts. 
 

Datainsamling 
Informanterna kontaktades via telefon. Ingen av skolsköterska som tillfrågades nekade 
till att delta i studien. Informanterna informerades om syftet med studien och muntligt 
samtycke lämnades. Informanterna fick kontaktuppgifter till intervjuaren. 
 
Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser och tog mellan 25 och 70 
minuter. Intervjun inleds med studiens syfte samt en ingångsfråga “Vill du ge din syn på 
ungdomars psykiska ohälsa?” samt kompletterande följdfrågor för att förtydliga och 
följa upp svaren. Informanterna fick berätta fritt om sina tankar kring orsaker till 
psykisk ohälsa hos ungdomar. De första två intervjuerna genomfördes av båda 
studenterna för att på så sätt säkerställa att intervjusättet och följdfrågorna blev så lika 
som möjligt i följande intervjuer, resterande intervjuer genomfördes enskilt. 
 
Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och transkriberades kort tid efter intervjun av 
personen som intervjuat. Intervjuerna transkriberades i sin helhet men korrigerades så 
att inte informant, gymnasieskola eller kommun kunde identifieras Dessa utskrifter var 
enbart tillgängliga för studenter och handledare. Inspelningarna sparades inte. 
 

Dataanalys 
Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehålls analys enligt Lundman och 
Graneheim (2004, ss. 105-112; 2008, ss. 159-171) Vid en kvalitativ innehållsanalys 
tolkas variationer i den transkriberade texten från intervjuerna och likheter och 
skillnader urskiljs. 
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Samtliga intervjuer lästes igenom flera gånger av båda studenterna för att skapa en 
helhetsbild (Graneheim & Lundman 2004, s. 106; 2008, s. 165). 
 
I ett första steg urskiljdes meningsenheter (Graneheim & Lundman 2004, s. 106; 2008, 
s. 163) som svarar på syftet med studien. En meningsenhet är ett stycke text som är 
meningsbärande i sitt innehåll och sammanhang. Dessa meningsbärande enheter 
kondenserades (Graneheim & Lundman 2004, s. 106; 2008, s. 163) som ett andra steg i 
analysprocessen, vilket innebär att meningsenheterna kortas ner utan att innehållet eller 
något essentiellt försvinner. Syftet med kondensering är att göra texten mer 
lätthanterlig. I ett tredje steg förseddes den kondenserade texten med koder (Graneheim 
& Lundman 2004, s. 107; 2008, s. 163) vilket beskriver dess innehåll samt skiljer ut 
innehållet i texten till en högre logisk nivå, abstraherar (Graneheim & Lundman 2004, s. 
106; 2008, s. 163). De koder med liknande innehåll sammanfördes till underkategorier 
och sedan kategorier (Graneheim & Lundman 2004, s. 107; 2008, s. 163). I kategorierna 
har innehållet liknande mening och innehållet skiljer sig från de andra kategorierna 
vilket betyder att ingen kod skall passa in i mer än en kategori. För exempel på hur 
analysprocessen görs se Tabell 1. Analysen resulterade i 12 underkategorier och 3 
kategorier. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 
Meningsbärande enhet   Kondensat   Kod  Underkategori  Kategori  
Det är en annan skolform idag 
som ställer helt andra krav   

Ny skolform med 
högre krav   Krav   Att uppleva   

Krav från 
skolan 

               skolrelaterad stress     
Overachievers som pressar sig 
själva rakt in i väggen   

Ohälsosam 
ambitionsnivå   Ambition           

                       
Vi har skapat en skola som inte 
är bra för våra ungdomar   

Skolan är ej gynnsam 
för eleverna   

Orimliga 
krav           

                    
Du får inte ha den dipp, för då 
märksdet med en gång och det 
får du inte, förr så kunde man 
jobba igen det, men det   

Man får ej ha några 
svackor   Prestation   

Att stå inför krav som 
man ej kan påverka 
själv    

går inte idag och det medför en 
jättestress för ungdomar               
                 
Mår du lite kasst, har svårt för 
nya miljöer som det kan handla 
om när man flyttar en ny skola, 
nya kamrater osv, ja då hamnar 
du efter med en gång, vilket inte 
gynnar den psykiska hälsan så 
att säga   

Att uppleva 
svårigheter som ny 
elev på en skola kan 
vara psykiskt 
påfrestande   Ond cirkel          

                    
Du kan inte ha någon vila, alltså 
någon svacka där du är sjuk och 
presterar sämre får då måste du 
ta igen det senare, det funkar 
inte så idag, och det är klart att 
det sätter en jättepress på 
eleverna.   

Man får ej må dåligt 
får då kan man 
hamna efter i skolan   Press          

                  
Är du inte på tårna, ja då har du 
missat en kurs   

Risk för att missa en 
kurs   Allvar          

                         
 

Etiska överväganden 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 105-11) bör forskare överväga följande etiska 
riktlinjer: informerat samtycke, konsekvenser, forskarens roll samt konfidentialitet.  
 
Informerat samtycke innebär att informera de personer som skall intervjuas om hur 
undersökningen är upplagd och dess allmänna syfte. Det innebär även att det är frivilligt 
att delta och att de kan dra sig ur. Detta informerades skolsköterskorna om vid både 
telefonkontakten och precis innan intervjun startade.  
 
Konsekvenser för den person eller den grupp som den representerar, i detta fall 
skolsköterskor, skall övervägas i förhållande till de vetenskapliga fördelar deras 
information och deltagande ger. Ett deltagande bedömdes inte medföra några allvarliga 
risker. Däremot bedömdes studien leda till en kunskapsutveckling inom området. 
 
Forskaren har en etisk skyldighet för det resultat som presenteras, att det skall vara 
korrekt och representativt för de som deltar i studien. Vid intervjustudiens start var 
studenterna intresserade av orsaker till psykisk ohälsa hos ungdomar. Vid analysen av 
intervjuerna framkom information från skolsköterskorna som inte kunde exkluderas. 
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Detta berörde skolsköterskornas arbetssituation och de svårigheter de stöter på vid 
mötet med elever med psykisk ohälsa. 
 
Konfidentialitet innebär att information som kommer fram i intervjun inte identifierar 
personen som intervjuas. Vid transkriberingen av intervjuerna korrigerades texten samt 
inspelningarna raderades med hänsyn till skolsköterskors, elevers, gymnasieskolors och 
kommuners identitet.   
 
RESULTAT 
I detta kapitel valdes en disposition där studiens syfte besvaras i tre olika delar, 
kategorier. Den första kategorin besvarar vad skolsköterskans upplevelser till psykisk 
ohälsa består av. Den andra besvarar vilka sökorsaker och kontaktvägar som är de 
vanligaste förekommande när en elev vill ta kontakt med skolsköterskan. Den tredje 
kategorin behandlar skolsköterskans upplevelser av sitt arbete och sin yrkesroll. 
 
Tabell 2. Resultatet uppdelat i underkategorier och kategorier. 
UNDERKATEGORIER       KATEGORI           
Familjerelaterad ohälsa                   
Skolrelaterad stress     Skolsköterskans upplevelser av     
Sociala medier      anledningar till psykisk ohälsa     
Identitetsvånda                   
                      
Hälsosamtal             
Externa kontaktvägar     Kontaktvägar och      
Elever som söker ofta     sökorsaker       
Kontakt via akuta symptom                   
              
Skolsköterskornas roll            
Skolsköterskans arbetssituation   Skolsköterskans upplevelser av     
Psykisk ohälsa som måste remiteras    sitt arbete       
Det hälsofrämjande 
arbetet                   

 
Skolsköterskornas upplevelser av anledningar till psykisk ohälsa 
Avsnittet nedan bygger uteslutande på skolsköterskans upplevelse till psykisk ohälsa 
hos eleven.   
 

Familjerelaterad ohälsa 
De vanligaste anledningarna till psykisk ohälsa beskrivs vara att det lider tidsbrist för 
familjerelationerna. Det beror på att det finns en upplevelse av att föräldrarna inte finns 
närvarande för barnen. Anledningen till detta upplevs av skolsköterskorna vara att 
föräldrarna arbetar mer idag än vad man gjorde tidigare, och därför försvinner tid för 
familjerna. Idag arbetar ofta båda föräldrarna heltid och den tid som blir över på 
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kvällarna ägnas i hög utsträckning åt sociala medier eller television. Det beskrivs även 
att familjemedlemmarna ordnar mat var för sig, och att de alltså ej äter tillsammans. 
 
Eleverna beskrivs av skolsköterskorna inte få föräldrastöd hemifrån i samma 
utsträckning som tidigare, de får ta ett stort egenansvar. Detta upplevs av 
skolsköterskorna resultera i att eleverna många gånger känner att de inte skall prata med 
sina föräldrar, utan vända sig till skolsköterskan. Skolsköterskorna beskriver föräldrarna 
som stressade och att eleverna inte vill vara till besvär, detta upplever skolsköterskorna 
vara en anledning till varför det kommuniceras mindre inom familjerna. 
 
Skolsköterskorna upplever att eleverna ofta kan känna en pliktkänsla gentemot 
föräldrarnas vilja att de skall lyckas i skolan. De är rädda för att göra föräldrarna 
besvikna, de känner skuld om de sviker föräldrarna. Man skall klara skolan. Ett talande 
exempel som en skolsköterska nämnde var att "Det är en sak om föräldrarna blir arga, 
men det gör ont om de blir besvikna". 
 
Skolsköterskorna beskriver familjekonstellationerna som en bidragande orsak till 
psykisk ohälsa. Idag kan en elev ha skilda föräldrar som har träffat nya partners. Eleven 
kan hamna i ett "varannan vecka" boende där det finns fler familjemedlemmar som 
eleven ej valt att ha i sitt liv om den fick välja själv. Skolsköterskans upplevelse är att 
eleven hamnar i en familjesituation som den ej har efterfrågat och detta menar 
skolsköterskorna bidrar till en psykisk ohälsa. 
 

Skolrelaterad stress 
Nästa underkategori är den skolrelaterade stressen. Skolans betygssystem Gy11 som 
infördes 2011 innebar en rad förändringar som enligt skolsköterskorna upplevs som 
negativ för elevernas psykiska hälsa. 
 
Här beskriver skolsköterskorna att det handlar om att eleverna upplever orimligt höga 
krav under givna förutsättningar. Skolsystemet är uppdelat i kurser. Kurser är korta och 
intensiva. Om eleven av någon anledning presterar sämre än vad den brukar, går detta ej 
att läsa upp i efterhand. Skolsköterskorna uppfattning av detta kan beskrivas som att 
eleverna upplever en skolform med höga krav, där ambitionen måste vara att prestera på 
max, vilket enligt skolsköterskan innebär orimliga krav. Vidare beskrivs att eleven 
utsätts för en skolrelaterad stress som ej är sund. I denna problematik inkluderas 
avsaknaden av att kunna påverka sin situation på egen hand. Eleven kan enligt 
skolsköteskorna ej tillåta sig vara sjuk, då den missar delar av kursen och kommer att 
erhålla ett lägre betyg. Systemet innebär att skolan i allra högsta grad är "på allvar", det 
finns ej tid för sjukdom eller annan legitim frånvaro. Skolan beskrivs ej heller som 
förlåtande då eleven ej ges möjlighet att läsa upp betyget i efterhand. Skolsköterskorna 
menar att för en elev som är ny på skolan, blir detta en process då man skall prestera 
både i skolan och socialt.  

Sociala medier 
Den tredje underkategorin avseende skolsköterskans upplevda anledning till psykisk 
ohälsa bland elever är de sociala mediernas inverkan. De sociala medierna som framför 
allt, enligt skolsköterskorna utgörs av Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter har 
under det senaste året tagit en allt större del i ungdomars liv. Skolsköterskorna ger en 
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bild av det ger eleven ytterligare krav att förhålla sig till. Skolsköterskan beskriver de 
sociala mediernas inverkan på elevernas nattsömn som påtaglig, det är en ständig 
närvaro som pågår dygnet runt. Skolsköterskor beskriver det som att eleverna ej får 
någon hjärnvila. Vidare nämner skolsköterskorna att de sociala medierna kränker den 
personliga integriteten. En elev kan stänga dörren till sitt eget rum, men är ändå 
tillgänglig via sociala medier, eleven är sällan, eller aldrig, helt för sig själv. Flertalet 
skolsköterskor har påtalat att det skulle vara bra om eleven stängde av sin mobiltelefon 
nattetid. En elevs aktivitet och tillgänglighet på sociala medier pågår även under 
lektionstid då mobiltelefoner i de flesta fall är tillåtna under lektionerna enligt 
skolsköterskorna. Otålighet är någonting som lyfts fram regelbundet av 
skolsköterskorna, sociala medier erbjuder oftast direkt tillfredsställelse då i stort sett alla 
elever alltid är uppkopplade. Ytterligare en negativ faktor med sociala medier upplevs 
av skolsköterskorna vara mobbning. Hån och ren mobbing framförs direkt till en 
persons mobiltelefon, dygnet runt. Enligt skolsköterskorna rör det sig ofta om rena 
personangrepp och trakasserier via snabbforum. Vidare nämns att de sociala medierna 
ger en bild av hur man skall vara och se ut. Det är vanligt förekommande med personer 
som lägger ut bilder på sig själva under eller efter ett träningspass enligt 
skolsköterskorna. Detta får eleverna att tänka på hur de skall förhålla sig till sin kropp 
och till träning, vilket är kravfullt, och ytterligare någonting som eleven måste ta 
ställning till. I denna subkategori inryms även den massmediala bild som exponeras i 
framförallt tv- och tidningsreklam avseende utseende och ideal. Enligt 
skolsköterskornas uppfattning ger dessa en orealistisk bild av hur människan ser ut och 
vad som bör prioriteras, vilket kan verka förvillande och felriktat för en person som har 
så mycket annat att förhålla sig till. 
 

Identitetsvånda  
Eleverna beskrivs av skolsköterskan ofta ha en självbild som inte upplevs som 
verklighetsförankrad. Det handlar oftast enligt skolsköterskorna om att eleven inte 
känner att den kan leva upp till sin egen självbild, om att vara "bäst i klassen". De har 
exempelvis varit duktiga under grundskolan. När de kommer till gymnasiet placeras de i 
klasser där studieambitionen är högre, eleverna presterar generellt bättre. Detta gäller 
framförallt de mer teoretiska programmen enligt skolsköterskorna. Bakgrunden till detta 
tros vara enligt skolsköterskorna att eleven har varit duktig, men framförallt att eleven 
av sina föräldrar får höra att den är bäst. Föräldrarna har enligt skolsköterskorna i denna 
situation försökt uppmuntra sitt barn, att få barnet att tro på sig själv i ett välmenande 
syfte. Eleven kan då hamna i en identitetskris när den märker att andra eleverna är lika 
duktiga.  
 
Eleverna beskrivs återkommande av informanterna som mogna, intelligenta och 
reflekterande. I de sena tonåren finns mycket tankar kring identitet, könsidentitet och 
homosexualitet. Flera skolsköterskor har påtalat att det finns elever som funderar över 
om de är födda till fel kön, och funderar kring könsbyte. Många som har en 
homosexuell läggning kommer ut i denna ålder, det vill säga i gymnasiet eller strax 
därefter. Skolsköterskorna beskriver att det medför en rädsla för omgivningens 
reaktioner, och hur den närmsta framtiden kommer att bli. Flera informanter beskriver 
att eleverna har existentiella tankar, om livet och döden, familj och relationer.  
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Kontaktvägar och sökorsaker 
Hälsosamtal 
Hälsosamtal med hälsoenkät beskrivs av skolsköterskorna i särklass vanligaste vägen 
till att upptäcka psykisk ohälsa. Hälsosamtalet hålls under årskurs ett, det varar mellan 
30-60 minuter och sker individuellt. I samband med hälsosamtaket fyller eleven i en 
hälsoenkät där frågor rörande psykisk ohälsa, såsom sömnvanor, trötthet, stress/oro, 
huvudvärk, magont, annan värk ingår. Om eleven har något av dessa symptom så 
arbetar skolsköterskan och eleven vidare med det på kommande återbesök. En del 
elever kommer i ett senare skede om sina upplevda symptom. Det handlar då oftast om 
magont, huvudvärk eller sömnproblem. Skolsköterskorna menar att man "öppnar 
dörren" i samband med hälsosamtalet, det blir enklare för eleven att söka i efterhand, 
när den är redo. En anledning till att psykisk ohälsa är så mycket vanligare idag tror 
skolsköterskorna beror på att psykisk ohälsa är mer socialt accepterat och då lättare att 
prata om. Skolsköterskorna menar att psykisk ohälsa ej är tabu idag, det beror på flera 
anledningar. Skolsköterskorna beskriver att de flesta känner någon med psykisk ohälsa. 
Det kan handla om depression, ångest eller utbrändhet, dels så diskuteras den psykiska 
ohälsan på ett mer öppet sätt idag via medier.  Det medför enligt skolsköterskorna att 
det inte är lika "fult" att må psykiskt dåligt, det är inte längre lika stigmatiserat. 
 

Externa kontaktvägar 
Ofta söker inte eleven själv utan det görs av någon i dess omgivning. Det är då ofta 
mentorer, som i samråd med eleven fått tillåtelse att prata med skolsköterskan. 
Mentorerna är personer som träffar eleven mycket enligt skolsköterskan. Därför ser de 
om eleven plötsligt börjar bete sig annorlunda, det kan handla om ökad frånvaro eller 
förändrad sinnesstämning. Mentorerna får ofta initialt rådgivning av skolsköterskan, 
men det kan ofta sluta med ett skolsköterskebesök. Ett annat sätt är att oroliga föräldrar 
kontaktar skolsköterskan. De ser hur eleven förändrats hemma utanför skolan. 
Ytterligare en väg är när vänner eller kompisar till en elev kommer till skolsköterskor då 
de är oroliga. Det kan då handla om dystra tankar, ätstörningar enligt skolsköterskorna. 
Här beskrivs en svårighet med kan att vännen inte alltid pratat med den drabbade eleven 
och kontakttagande från skolsköterskans sida kan bli komplicerat. 
 

Elever som söker ofta 
Skolsköterskorna beskriver att en del elever söker ofta. Det handlar oftast om småsaker 
enligt skolsköterskorna, men till slut så måste en rak fråga ställas, varpå eleven ofta 
öppnar sig. I många fall är då anledningen till den psykiska ohälsan redan identifierad 
av eleven. Det finns även de elever som söker upprepade gånger, då de diffust inte mår 
bra, men att de enligt skolsköterskorna inte känner till anledningen. En skolsköterska 
uttryckte i samband med detta sig enligt "Om jag inte förstår eleven, då kan jag vara 
ganska så säker på att eleven inte förstår sig själv", vilket kan vara ett sätt att identifiera 
psykisk ohälsa. 
 

Kontakt via akuta symptom     
Mindre vanligt förekommande enligt skolsköterskorna är att elever söker för 
uppenbara/akuta symptom på psykisk ohälsa såsom pågående ångestattacker, 
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självskadebeteende, eller till och med psykotiska tillstånd. I sådana fall är det enligt 
skolsköterskorna beklagligt att elevhälsan missat en psykisk ohälsa under grundskolan. 
De allra flesta elever med en neuropsykiatrisk diagnos har dock redan fått sin diagnos 
av elevhälsan i ett tidigare skede, och dessa får träffa skolsköterskan under ett 
hälsosamtal liksom alla andra elever. I denna kontakt förmedlas ett förtroende där syftet 
med kontakten är att eleven skall känna att det finns någon att prata med. 
 

Skolsköterskans upplevelser av sitt arbete 
De skolsköterskor som intervjuats har tillsammans gett en enad bild av vad det innebär 
att arbeta som skolsköterska. Det verkar därför inte finnas några oklarheter i vad 
arbetsuppdraget går ut på. En annan samlad bild som framkommit är att 
skolsköterskorna är nöjda med sitt arbete och sina arbetsuppgifter. 
 

Skolsköterskans roll 
Skolsköterskan har ett ansvar att hitta de elever som behöver hjälp på ett eller annat sätt, 
och hjälpa dessa på ett professionellt sätt. Hjälpen finns ofta inom elevhälsan, men 
ibland måste eleven remitteras vidare. Den beskrivning som framkommit under 
intervjuerna med skolsköterskorna är att är de upplever sig ha flera olika roller. De har 
en fostrande roll, de får prata med eleverna om realistiska mål avseende framtiden. 
Många gånger kan elevens egna förväntningar på framtiden speglas av en alltför 
omhuldad barndom. De har även en informerande roll där eleven kan få pröva sina 
tankar och argument om framtiden. Den informerande rollen klargör även hur till 
exempel hälsa och sund kosthållning hänger samman.  En viktig roll i det 
hälsofrämjande arbetet är den normaliserande roll som är nödvändig. Många gånger 
förmedlar skolsköterskorna under intervjuerna att eleverna tror de är sjuka, avvikande 
eller onormala. En viktig roll blir då att normalisera det eleven tycker är avvikande, i 
den mån det är korrekt att göra det. 
 

Skolsköterskans arbetssituation 
Skolsköterskorna ger en bild av att ha mycket att göra. Rekommendationen är cirka 400 
elever på en skolsköterska och heltidstjänst. Detta hålls på vissa skolor, men inte på 
andra där skolsköterskorna har fler elever. Flera av skolsköterskorna upplever en 
stressad arbetssituation, där ökade insatser vore önskvärt, men ekonomiska 
åtstramningar begränsar möjligheten för detta. Uppdraget blir allt större av flera olika 
anledningar enligt skolsköterskorna. Asylsökande flyktingbarn är en resurskrävande 
nytillkommen del i arbetet, utan några extra tillsatta resurser i skrivande stund.  
 
Den psykiska ohälsan beskrivs av skolsköterskorna vara den del i arbetet som tar mest 
tid. Den psykiska ohälsan har ökat mycket de senaste fem till tio åren. Konsultationen 
med en elev som upplever psykisk ohälsa kan ej påskyndas eller stressas igenom, det 
måste få ta tid. Det innebär att konsultationstiderna generellt kortas, på elevernas och 
skolsköterskornas bekostnad. Det blir svårt att göra en adekvat bedömning och mindre 
tid för administrativt efterarbete. Flera skolsköterskor pekar på att den psykiska ohälsan 
ofta skulle kunna upptäckas och behandlas redan under grundskolan. En skolsköterska 
säger "Den här eleven har för mig en klockren Asbergers". Tidigare journaler visar att 
eleven redan öppnat sig, men skolsköterskan startade då ej någon utredning. Det är 
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oturligt ur elevens perspektiv, då eleven sannolikt hade kunnat fungera bättre under 
anpassade förhållanden enligt skolsköterskan. 
 

Psykisk ohälsa som måste remitteras 
Skolsköterskorna beskriver att svårigheter uppstår i samband med remitteringen. Initialt 
så skall skolsköterskan avgöra huruvida elevhälsan kan ta hand om eleven själva. I 
denna bedömning skall diagnos övervägas utifrån egen bedömning. Om eleven skall 
remitteras så skall en remiss författas. Flera skolsköterskor menar att de ej är utbildade 
på remisskrivning, varpå remisserna kan komma tillbaka på grund otillräcklighet, eller 
att de är felaktigt utformade. Remissen skulle kunna skrivas av skolläkare, men 
skolläkaren är ofta svår att få tag i. Eleven får snabbare hjälp om skolsköterskan kan 
remittera själv. Skolsköterskorna beskriver också att det inte alltid är så lätt att veta vart 
de skall remittera då eleven kan befinna sig åldersmässigt strax under arton år. 
 
Flera skolsköterskor uppger att de inte får någon återkoppling på sina remitterade 
elever, vilket skapar frustration. Ibland så har en behandling inletts, ibland inte. Det är 
ofta långa väntetider och det kan vara negativt för eleven att bara gå och vänta, varför 
en återkoppling på remissen skulle uppskattas av skolsköterskorna. 
 
Ofta upplever skolsköterskorna att deras remitterade elever skickas fram och tillbaka 
mellan olika instanser, t ex mellan vårdcentral och psykiatri. I denna hantering ser man 
uppenbarligen mer ett vårdproblem än på eleven som ingen vill ta sig an. Arbetet är 
både frustrerande och tidskrävande enligt skolsköterskorna. 
 
I skolsköterskans arbetsuppgifter ingår inte någon behandlande roll. Detta upplevs 
tvetydigt då skolsköterskorna berättar om hur elever kallas tillbaka för vidare samtal, 
och det bör ses som att behandlande arbete ändå utförs. 
 

Det hälsofrämjande arbetet   
Skolsköterskorna arbetar alla mot samma mål, det vill säga god elevhälsa. De har olika 
redskap för att nå målet. En skola arbetar aktivt med att ha startat olika elevaktiviteter 
som senare av eleverna driver på egen hand. Bland dessa kan nämnas kvällsaktiviteter, 
skoltrevnadsgrupper och sociala gruppverksamheter. Skolsköterskorna vill 
att elevhälsan är någonting som den enskilda eleven skall se som en tillgång. Elevhälsan 
kallar eleven per automatik, vilket är sista gången som samhället kallar personen till ett 
hälsosamtal. Efter gymnasiet får man söka vård på egen hand. Skolsköterskans 
hälsosamtal i årskurs ett beskrivs som en "isbrytare" då eleven får ett ansikte på 
skolsköterskan, och det kan vara lättare att söka när behovet finns. Mycket av den oro 
som finns bland eleverna är en helt sund oro, en normal oro. Skolsköterskorna menar att 
de måste kunna lyssna, förstå och förklara att elevens upplevelser ej är farliga. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
De av skolsköterskornas störst upplevda bidragande orsaker till psykisk ohälsa handlade 
främst om tidbrist i relationerna inom familjen, stressande skolsystem och sociala 
mediers inverkan på ungdomarnas liv. När resultatet betraktas i efterhand blir 
anledningarna till psykisk ohälsa allt tydligare.  
 
Idag arbetar oftast båda föräldrarna, anledningarna till detta har ej berörts under 
intervjuerna men man kan naturligtvis spekulera i anledningarna till detta. Med två 
arbetande föräldrar blir ungdomar mer ensamma efter skoltid. Föräldrarnas arbete kan 
vara ansträngande och därför kan det vara svårt att koppla bort arbetet när man kommer 
hem. Skolsköterskornas uppfattning är att även föräldrarna tycks ha ett behov av att 
ägna en del av sin fritid åt sociala medier, som då tas från tid som skulle kunna tillägnas 
familjen. Sammanslaget kan man dra slutsatsen av att skolsköterskans upplevelse är att 
ungdomar idag umgås mindre med sina föräldrar än vad man gjorde tidigare. Detta kan 
tolkas som att ungdomarna idag får mindre stöd hemifrån avseende framförallt skola. 
Eleven får då ett större egenansvar i att klara sina gymnasiestudier vilket sannolikt är en 
negativ faktor. I tillägg till detta framför skolsköterskorna en bild av att föräldrarna 
ställer krav på att eleverna skall klara studierna, vilket blir ytterligare en tyngande faktor 
då eleven inte vill göra föräldrarna besvikna. Flera skolsköterskor har uppgett att 
föräldragenerationen idag ej verkar ta sitt ansvar i den stödjande rollen som eleverna 
upplevs behöva. I en studie av Koome, Hocking och Sutton (2012 ss. 312-22) 
studerades meningsfullheten med att ha rutiner inom familjen. Det är en kvalitativ 
studie som granskar sju föräldrar och sju ungdomar där ungdomarna lider av psykisk 
ohälsa. Resultatet av studien visade att familjerutiner har en viktig funktion i 
ungdomarnas liv, och beskrivs fungera som en indikator på hur välmående ungdomen 
är. Vidare beskrivs att familjer med rutiner fungerar bättre i en stressad vardag. 
 Resultatet visar också att rutiner skapar och skyddar känslan av välbefinnande och 
identitet. Skolsköterskorna menade att familjerelationerna är utarmade då var och en 
sysselsätter sig på egen hand innanför bostadens dörrar, och att de faktiskt ej äter 
tillsammans. I dessa familjer skulle familjerutiner säkerligen stärka ungdomens 
självkänsla, identitet och familjetillhörighet. I resonemanget kan det relateras till 
KASAM som tidigare förklarats, och hur grundläggande och viktigt det är för en 
individs välmående att känna sammanhang och gemenskap inom den egna familjen 
(Strandberg 2013, s. 62).  
 
En stor del av anledningarna till en ökad psykisk ohälsa kan enligt skolsköterskorna 
läggas på sociala medier. De har haft ett stort genomslag på både vuxna och ungdomar. 
Det har blivit ett sätt att hålla sig ajour med sina vänner och med omvärlden. Utbud och 
informationsflöde tycks vara oändligt. Upplevelsen är att de sociala medierna spelar en 
viktig, och i många fall en positiv roll i människors liv enligt skolsköterskor. De 
underlättar kommunikation på ett sätt som tidigare ej varit möjligt. Det är enligt 
skolsköterskorna en av anledningarna till att sociala mediers fått ett så kraftigt 
genomslag hos eleverna. Tillgängligheten är fullständig och aldrig hämmad av till 
exempel sändningstider. I det enorma flödet av information som flyktigt passerar förbi 
upplever skolsköterskorna att barn och föräldrar kan ha svårt att selektivt välja vad som 
skall läsas. Vad skolsköterskorna uppfattar är att det sprids ideal om utseende och 



 17 

livsföring på de sociala medierna, vilket är någonting som eleven skall förhålla sig till. 
Att till exempel hinna med träning 5 gånger i veckan kan bli svårt att förena med en 
ambition om höga betyg. Mobbing och personangrepp förekommer på de sociala 
medierna. Det är enklare att skriva elaka saker på sin mobiltelefon, än att säga det till en 
människa som man har framför sig enligt skolsköterskorna. I en litteraturstudie av 
Richards, Caldwell och Go (2015, ss. 1152-57) studerade man de sociala mediernas 
inverkan på barn och tonåringar, inklusive motsvarande gymnasium- och 
högskoleelever. 87 % av amerikanska tonåringarna använder internet, och flertalet av 
artiklarna fokuserar på negativa konsekvenser såsom self-esteem, well beeing, 
cyberbullying, facebook-depression och online risktaking behaviour. Artiklar om 
sociala mediers positiva inverkan på ungdomar nämns mer sällan, men har en positiv 
inverkan, till exempel health literacy, vilket skolsköterskorna kan använda i sitt 
hälsofrämjande arbete. Avseende nätmobbing, cyberbullying, beskrivs detta som 
allvarligt då det kan ge djupgående effekter såsom ångest, depression och isolering, men 
även suicid. Ett annat fynd i studien är att risken för nätmobbning ökar med 
användandet av framförallt Facebook, på grund av det faktum att mobbning nu kan 
fortgå utanför skolgården via mobiltelefon. Vidare beskrivs att ungdomar tenderar att 
uppvisa ett större riskbeteende, online risktaking behaviour, via sociala medier. 
Riskbeteende beskrivs handla om droganvändning, sexuellt beteende och våld. 
Avslutningsvis menar författarna att sociala medier också för mycket gott med sig, 
såsom bekvämlighet och att alltid ha närhet till information, till exempel 
hälsoinformation, och begreppet health literacy kändes viktigt att knyta an till. Vidare 
menar författarna att forskningen inom området är bristfällig, särskilt forskning rörande 
sociala mediers inverkan på yngre barn. De skolsköterskor som intervjuades gav en 
subjektiv upplevelse av sociala mediers påverkan på ungdomarna, ingen av dem 
hänvisade till forskning.  
 
Vad gäller användandet av sociala medier kan tyckas att det har en 
beroendeframkallande effekt, där den enskilda individen har svårt att inse om 
användandet är sunt eller ej. Att låta sociala medier störa nattsömnen är ett talande 
exempel på detta, vilket är precis vad skolsköterskorna tycker. En artikel av George och 
Davies (2013, ss. 26-31) beskrivs ungdomars sömnvanor. I övre tonåren behöver 
ungdomarna nio timmars sömn per natt, men studien visar att de oftast sover betydligt 
mindre, cirka sju timmar. Sömnbrist beskrivs påverka den psykiska och fysiska hälsan 
negativt. Författarna anser att det är av högsta vikt att sömnundervisning ingår i 
elevhälsans utbildningsrutiner. Skolsköterskornas föreslås arbeta med elevernas 
sömnproblem genom kvällsrutiner, lyssna på lugnande musik och meditera. Sömnbrist 
beskrivs vara associerat med dåliga vanor såsom användning av droger, våld och 
suicidtankar.   
 
Hälsosamtalen i årskurs ett är utan konkurrens enligt skolsköterskorna det bästa 
verktyget för att upptäcka en psykisk ohälsa. Samtalen tar mellan 30-60 minuter, sker 
bakom stängda dörrar där eleven får berätta om sig själv. Under detta samtal etableras 
en kontakt, ett förtroende. Eleven vet under kommande gymnasieår att det går bra att 
vända sig till skolsköterskan om behovet finns.  
 
En elevs sociala krets på skolan blir ibland ett säkerhetsnät. De flesta skolsköterskor har 
uppgivit att kompisar, mentorer eller föräldrar i samråd med eleven kommer och 
berättar att en elev inte verkar må bra. Detta handlar om medmänsklighet och vänskap, 
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man vill en persons bästa, och försöker göra en första insats som vän, mentor eller 
förälder. DEJA (2010, ss. 15, 30, 37) beskriver att positiva relationer i skolan med 
kompisar och mentorer har en skyddande effekt på hälsan vilket skolsköterskorna även 
beskriver här. 
 
En del elever upplever att de inte mår bra, men kan inte sätta fingret på varför. Dessa 
elever kan söka upprepade gånger, de bakomliggande orsaker till elevens beteende är då 
ofta psykisk ohälsa enligt skolsköterskorna. Om eleven inte vet vad det handlar om, då 
vet hon ej heller hur hon skall komma till rätta med problematiken. Adria (2011, ss. 
258-66) har studerat fenomenet där en enskild elev upprepade gånger uppsöker 
skolsköterskan för smärre somatiska problem och hur detta kan bestå uti någonting helt 
annat. I studien beskrivs skolsköterskan roll som en person som elever har möjlighet att 
träffa för sina problem. Elever som söker upprepade gånger för mindre problem 
signalerar med stor sannolikhet större bakomliggande problem, ofta av psykisk eller 
psykosocial art. I detta perspektiv har skolsköterskan en unik roll och möjligheter att 
komma nära eleven och dess symptom. I studien går författaren igenom en del av den 
kunskap (micro skills) som en skolsköterska bör kunna för att nå studenten på rätt sätt. 
Resultatet av studien visar att studenter som känner sig sedda, accepterade och förstådda 
av skolsköterskan lättare öppnar upp sig och kan arbeta vidare med sin problematik. Det 
stärker också elevens känslomässiga band till skola och utbildning eftersom 
skolsköterskan arbetar på skolan. 
 
Ett begrepp som förekommit under flera intervjuer är så kallade 
“brandkårsutryckningar” vilket kan beskrivas med att en elev snabbt insjuknat i allvarlig 
psykisk ohälsa. Det kan handla om psykotiska tillstånd, eller pågående 
självskadebeteende. Dessa är lyckligtvis sällan förekommande, men de bör ändå 
nämnas, och frågan om varför de faktiskt förekommer borde diskuteras mer då eleverna 
har varit under elevhälsan sedan skolstart. En annan förklaring till de hastiga 
insjuknanden i allvarlig psykisk ohälsa kan bero på olika riskbeteenden som 
gymnasieelever kan utsätta sig för. En artikel av McGuinness (2009, ss. 21-24) 
behandlar hur amerikanska ungdomar i motsvarande ålder beskriver att många elever 
faller in i ett riskbeteende genom att engagera sig i osunda vanor. Dessa vanor kan vara 
medvetna eller omedvetna handlingar. De som nämns är ätstörningar, oaktsamhet vid 
sexuella förbindelser, drogmissbruk och våld. Detta riskbeteende kan skapa psykisk 
ohälsa i form av stress, ångest och depression. Skolsköterskans roll beskrivs som viktig 
då de har möjlighet att nå ungdomarna och förse dem med hälsoråd, i synnerhet när 
eleverna befinner sig i gymnasieåldern. Vidare beskrivs att skolsköterskorna inte alltid 
har den kompetens som behövs. När en kontakt väl är etablerad mellan skolsköterska 
och elev kan eleven ta till sig den information som ges, och kan då med den nya 
kunskapen medvetet göra klokare val vid de vägskäl som dyker upp. När en elev 
utsätter sig för ett riskfyllt beteende, till exempel drogmissbruk, föranligger en högre 
risk för akut insjuknande i allvarlig psykisk ohälsa. 
 
Skolsköterskans upplevelser av sitt arbete och sin arbetsroll beskrivs främst som positiv. 
Deras uppgifter går ut på hälsofrämjande arbete. De arbetar med ungdomar som har en 
lång framtid liggandes framför sina fötter. Flera skolsköterskor har beskrivit att man 
egentligen inte arbetar med sjukdom, utan att man bejakar det friska i eleverna. I 
resultatet beskrevs de olika roller som en skolsköterska får ta på sig i sin yrkesroll för 
att fungera hälsofrämjande. En stor del handlar om informera och normalisera det som 
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skall normaliseras. Clausson och Morberg (2013, ss. 137-138) diskuterar att främja, att 
skapa möjligheter och att förmedla som hälsofrämjande arbete. Hälsa beskrivs som en 
förutsättning för att uppnå livskvalitet, varför skolsköterskorna spelar en viktig roll i sitt 
hälsofrämjade arbete för elevernas förmåga att förstå vägen till hälsa, och hur de själva 
kan påverka sitt liv genom kloka val. 
 

Metoddiskusson 
Valet av analysmetod, kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av Graneheim och 
Lundman (2008, s. 159), är lämplig att använda då stora mängder text skall analyseras. 
 
Giltighet (Graneheim och Lundman 2008, s. 169) i resultatet finns då det är variation av 
informanter, gymnasieskolornas upptagningsområde varierar rent geografiskt och 
socioekonomiskt. Informanterna ansågs lämpliga då de hade lång erfarenhet och därmed 
kunde bidra till ett resultat som svarade mot studiens syfte. Studien avsåg att täcka in en 
stad med omnejd, varför skolor valdes efter geografisk position. Studenterna valde att 
avsluta efter sju stycken intervjuer, då det fanns en tydlig mättnad i resultatet. En 
ytterligare intervju skulle inte påverka resultatet.  
 
Resultatets trovärdighet speglas av hur forskarnas erfarenhet och förförståelse har 
hanterats under analysarbetet (Graneheim och Lundman 2008, s. 169). Studenterna hade 
innan studien påbörjats en viss förförståelse då de båda arbetar inom vården. Detta 
innebar till viss del att resultatet föranades. Nu blev det inte riktigt så utan 
informationen som framkommit genom intervjuerna beskriver anledningarna till 
psykisk ohälsa annorlunda. Förförståelsen handlade om; psykiatrins framsteg, ökad 
social acceptans för psykisk ohälsa samt att ungdomar faktiskt utsätts för mer 
påfrestningar idag. Resultatet blev dock betydligt mer omfattande än vad som 
misstänktes, vilket varit uppfriskande och informativt. De antagande som gjorts är 
förvisso korrekta, men det ger en förenklad bild av skolsköterskornas uppfattning till 
den ökande psykiska ohälsan. Därmed har förförståelsen och erfarenheten inte “färgat” 
resultatet och analysen av intervjuerna har varit induktiv (Graneheim och Lundman 
2008, ss. 160, 170).  
 
Resultatets tillförlitlighet stärks av att studenterna tillsammans diskuterar och reflekterar 
i alla stegen, meningsenheter, kondensering, kodning, underkategorier och kategorier, 
genom hela analysarbetet (Graneheim och Lundman 2008, s. 170). Även all information 
som framkommit i intervjuerna har reflekterats både individuellt och gemensamt. Så har 
även informationen diskuterats tillsammans med handledaren. Det har funnits 
svårigheter med kodningen av informationen. En av anledningarna är att det har varit 
mycket information att bearbeta, och därmed har det varit tidskrävande. En annan 
svårighet har varit att se variation på texten i kondenseringsmomentet, när budskapet i 
intervjuerna varit så entydigt. 
 
Vad som kan ha påverkat resultatet är att studenterna i studien har aldrig tidigare 
intervjuat i denna omfattning. Därför valdes en strikt öppen inledningsfråga för att 
undvika avvikelser. Om samtalet har varit på väg ut i periferin har informanterna styrts 
tillbaka till kärnan med upprepning av frågan eller en nyss uttalad mening. I samtliga 
intervjuer har det varit svårt att komma djupare kring ämnet allvarliga följder, så som 
suicid. 
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Intervjuerna skedde på skolsköterskornas rum, en miljö där de känner sig hemma och 
trygga. Studenterna har varit ute efter deras uppfattning i ämnet, och tror att intervjuerna 
blir mer informativa om informanten känner sig trygga.  
 
Avseende det aktuella forskningsläget har artiklar i området eftersökts utan resultat. De 
sökord som använts är “school nurse”, “high school”, “mental illness”, ”mental health” 
“opinion”, “experience”, “ adolescents”, “student health”, “mental disorder”, “anxiety”, 
“stress” med flera i olika kombinationer på databaserna Cinahl och Pubmed. Sökning 
efter artiklar har pågått under hösten 2015. Artiklar om mer specifik problematik går att 
hitta, men studenterna har ej funnit några artiklar om skolsköterskors upplevelser om 
psykisk ohälsa.   
 

Förslag på fortsatt forskning 
Betygssystemet och läroplanen i skolan genomgick 2011 förändringar, Gy11, vilket 
borde utvärderas. För att göra detta behövs forskning på hur elevernas hälsa och 
skolresultat påverkas av denna läroplan. Skolsköterskorna upplever att läroplanen har 
gett ökade stressnivåer hos eleverna. Detta är ett exempel på hur eleverna idag faktiskt 
utsätts för hårdare påfrestningar än tidigare. Samtliga skolsköterskor uppger att skolan 
och dess betygssystem är en stressande faktor som är direkt ogynnsam för den psykiska 
hälsan. Skolsköterskans uppfattning är att eleverna upplever att de ej hinner vara sjuka, 
man tar sig till skolan ändå. Yttre omständigheter kan påverka en elev, t ex en 
skilsmässa. Skolan ger inga möjligheter för eleven att under en period få prestera sämre, 
för att hämta upp i ett senare skede. Betygssystemet beskrivs av skolsköterskor vara 
svårt även för mentorerna som måste följa kursplanen. De beskriver att mentorerna 
träffar eleverna mycket och det finns i många fall en bra kontakt mellan elev och 
mentor, men det finns inga möjligheter att kringgå det betygssystem som finns. Flera 
skolsköterskor uppger att de uppmanar eleverna att använda sig av mindfulness-appar 
på sina smartphones för att kunna lugna ner sig.  
 
Framtida forskning på hur man skulle kunna förbättra logistiken kring remittering av 
elever med psykisk ohälsa hade varit önskvärt. Elever som inte mår bra och har bedömts 
behöva specialistvård får ofta vänta länge på rätt vård. Varför är det så? Vuxna personer 
med psykisk ohälsa kan vända sig till sin vårdcentral för hjälp, men det är inte lika lätt 
för en 17-årig gymnasieelev, där det finns risk att vårdgivare slussar runt patienten. 
Önskvärt vore ett bättre konstruerat regelverk där vårdgivaren skall vara självklar 
utifrån elevens ålder, och att de har en skyldighet att se eleven inom en viss tidsperiod. 
Detta skulle kräva ekonomiska resurser och det skulle betyda expansion av de 
ungdomspsykiatriska mottagningarna i Sverige, men med forskning och utredning 
skulle man eventuellt bättre kunna peka på befintliga brister och på sikt få en bättre 
ungdomspsykiatrisk vård. Svårigheter som skolsköterskorna uppger sig stöta på handlar 
ofta om nedskärningar, högt arbetstempo och för många elever per skolsköterska i 
förhållande till de rekommendationer som finns. En särskild svårighet som nämns i 
sammanhanget beskrivs vara de problem, och den av skolsköterskorna upplevda oviljan 
av externa instanser att ta sig an en elev som blivit remitterad. Det kan handla om 
formaliteter som att remisser är felformulerade, eller att eleven bollas mellan ungdoms- 
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och vuxenvård. Ej heller upplevs återkopplingen från vårdgivaren som tillfredsställande, 
och flera skolsköterskor beskriver en ovisshet om huruvida eleven får vård eller ej. 
 

Slutsatser 
• Samtliga skolsköterskor i denna studie var nöjda med sina arbetsuppgifter. 
• Orsaker till ungdomars psykiska ohälsa följer förändringarna i samhället så som 

familjeliv, skola eller sociala medier. 
• Skolsköterskorna är frustrerade över hur svårt det är att remittera ungdomar med 

psykisk ohälsa till rätt instans. 
• Den psykiska ohälsan tar allt mer tid av skolsköterskornas arbete. 
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