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Sammanfattning 
Antalet unga som drabbas och lider av psykisk ohälsa har den senaste tiden ökat avsevärt. Unga är 
en målgrupp som tidigt bör fångas upp för att minska den dramatiskt stigande siffran. Skolan har 
en viktig roll för det främjande arbetet och därför ligger det arbete elevhälsan gör i stort fokus. 
Elevhälsan är en yrkesgrupp som verkar inom skolverksamheten för att hjälpa skolans elever att 
uppnå välmående och utveckling. Studiens syfte är därmed att öka kunskapen om det elevvårdande 
arbetet med unga genom att undersöka hur representanter från elevhälsan erfarar ökningen av 
psykisk ohälsa unga. Det syftar även till en ökad kunskap i arbetet för att förebygga och identifiera 
psykisk ohälsa hos eleverna.  
 
En kvalitativ metod har använts där sju semistrukturerade intervjuer med nio respondenter har 
givit empiri till studien. Respondenterna är yrkesverksamma inom elevhälsan för gymnasieskolor i 
en kommun i sydvästra Sverige. Av en tematisk analys har materialets analyseras där teman och 
subteman skapades för att finna ett mönster. Resultatet av studien gav kunskap om elevhälsans 
perspektiv och arbetssätt kring problemet psykisk ohälsa hos unga. Studiens resultat visar på 
orsaker till den psykiska ohälsan ur elevhälsans perspektiv. Orsakerna var tydliga för elevhälsan då 
de definieras med dålig sömn, stress, familjeproblematik och prestationskrav. Detta är orsaker som 
är svåra för ungdomarna själva att koppla till sin psykiska ohälsa enligt elevhälsan. Detta visar också 
på elevhälsans viktiga roll i skolverksamheten för att kunna identifiera och fånga upp dessa 
ungdomar. En slutsats som studien tar är att det kan finnas flera bakomliggande orsaker till ungas 
psykiska ohälsa och att det inte finns några strikta riktlinjer för hur det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet ska utföras.  
 
Nyckelord: Socialt arbete, elevhälsa, psykisk ohälsa, hälsofrämjande och ungdomar.  
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Abstract  
The number of youth suffering from mental illness has increased drastically during the last years. 
Youths is a target group that from early age should be caught up to lower the drastically numbers. 
The school has a key role in the encouragement work and thereby the work done by student health 
is in focus. Student health is a professional group that works in the school to help the students 
attending at the school to reach wellbeing and evolvement. The purpose of this study is to increase 
the knowledge about the student health and their work with youths by examin how representants 
from the student health stands to the increasing numbers of mental illness in youths. It also aims 
to an increased knowledge in the working progress to prevent and identify mental illness in their 
students.  
 
In our study we have used a qualitative method with seven semi-structured interview and nine 
respondents. The respondents are working at student health in higschools in a municipality in 
south-west of Sweden. Through thematic analysis has the material been analysed and themes and 
sub-themes were created to find a pattern. The result of the studie gave knowledge for the 
perspective from student health and their way of working with mental illness in youths. The result 
shows at causes to the mental illness from the student healths perspectives. The causes was clear 
to the student health but not for the students themself. Their mental illness were often identified 
with lack of sleep, stress, family problems and performance requirements. That is causes that are 
difficult to youths to connect to their mental illness according to the student health. This also 
shows on the importance of the student health work in school to identify and catch the youths. A 
cloncusion the study takes is that their may be more underlying reasons to the mental illness in 
youths and that their is no strictly guidelines for how the preventive and health enhancing work 
shall be done. 
 
Keywords: Social work, student health, mental illness, health enhancing and youths  
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Förord 
Vi önskar att denna studie ska tillföra ökad kunskap i det viktiga ämnet om ungas psykiska hälsa 
och det arbete elevhälsan utför för att motverka problemet. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla 
respondenter som deltagit med kunskap, tankar och erfarenhet som varit betydelsefullt för studien. 
Vi vill även tacka vår handledare Sara Högdin som tydligt väglett oss och givit konstruktiv kritik 
som utvecklat studien utformning.  
 
Uppsatsen är ett gemensamt arbete med båda författarnas närvaro där vi båda har deltagit i samtliga 
delar med undantag för bakgrund och inledning. Inledningen är skriven av Elin Arvsäter medan 
bakgrunden är skriven Lise Erhardtsen. Uppsatsen har varit lärorik, spännande samt givit 
utveckling för intresset kring ungdomar och deras mående.  
 
Halmstad, Maj 2018 
Elin Arvsäter & Lise Erhardtsen.  
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1 Inledning 
Psykisk ohälsa hos unga är ett växande problem i samhället idag. De senaste åren har psykisk ohälsa 
hos ungdomar ökat och de senaste 30 åren har det totala antalet unga som lider av någon form av 
psykisk ohälsa tredubblats (Ulberg, Hersoug & Høglend, 2012). Att lida av depressiva symtom är 
idag den största sjukdomsbördan hos unga människor. Depressiva symtom som tillstånd skapar ett 
stort lidande för den enskilda individen samt den ungas anhöriga, men även för samhället då den 
växande folksjukdomen skapar stora kostnader för samhället (Garmy, 2016). Resultat av flera 
studier visar hur positiv mental hälsa utvecklas genom erfarenhet från motgångar tidigare i livet 
och erfarenheter av att befinna sig i mental psykisk ohälsa. Genom ett identitetsskapande samt 
positiv psykisk hälsa utvecklas det spirituella hos den unga individen, när det sedan accepteras hos 
ungdomen skapas välmående hos individen. Utveckling och identitetsskapande är något som sker 
under ungdomsåren då ungdomen formas och stärks som individ. Denna process kan fördröjas 
om ungdomar lider av psykisk ohälsa då fokus kring identitetsskapande istället byter riktning till att 
lösa eller bekämpa psykisk ohälsa. Det identitetsskapande som ska ge ungdomen positiv psykisk 
hälsa förhindras då ohälsan tar över. Att ha ambitioner, förebilder samt en god relation till familj 
och vänner är andra faktorer som anses vara centrala för den positiva psykiska hälsan. Vuxna som 
i sitt arbete bemöter ungdomar får en inblick i hur ungas perspektiv på vad positiv psykisk hälsa är 
vilket är en främjande del i arbetet för att motverka psykisk ohälsa hos unga då denna kunskap kan 
användas för att stärka unga individer (Hall, McKinstry & Hyett, 2016). 
 
Av de människor som någon gång lider av psykisk ohälsa upplever 50 % denna sjukdom för första 
gången innan 18-års ålder. Detta gör de vuxnas roll som arbetar med unga viktig då de bör inneha 
goda kunskaper som är tillräckliga för att tidigt kunna uppmärksamma den psykiska ohälsan hos 
de unga (M Kelly et al. 2011). Skolverksamheten får i och med detta en viktig men också central 
roll för ungas psykiska hälsa då de står ungdomarna nära till hands på ett annat sätt än vad 
föräldrarna gör. Det är i skolan många ungdomar spenderar stora delar av sin vardag och det är i 
skolan ungdomarna får träffa vuxna människor som de kan känna tillit till. Skolverksamheten har 
utbildad personal inom hälsoområdet som arbetar med stöd och hjälp för ungdomarna. Den 
psykiska ohälsan hos unga kan om möjligt inte bara främjas inom skolverksamheten utan visar sig 
även vara en orsak till måendet. De höga krav som idag finns inom skolan med olika betygskriterier, 
stressiga studieperioder och andra orsaker som skolverksamheten kan framkalla är ett exempel på 
en orsak till ungas psykiska ohälsa. Det är inte endast utformningen av skolsystemet som gör skolan 
till en negativ orsak i utvecklingen av psykisk ohälsa hos unga, även orsaker som mobbning eller 
annan typ av utsatthet kan leda till att ungdomar känner sig nedstämda och göra att psykisk ohälsa 
utvecklas. Får eleverna heller inte det lärarstöd de behöver skapas ytterligare en effekt till att 
eleverna kan ta fram olika typer av psykisk ohälsa (Zetterström Dahlqvist, 2016). 
 
Under begreppet psykisk ohälsas framväxt var det en form av utagerande beteendeproblem, 
inåtvända känslomässiga störningar och försenad utveckling som var innebörd för begreppet. Barn 
och ungdomars tid i skolan är den friskaste perioden i en människas liv och åldersgruppen har 
dessutom en särskild hälsovård inrättad efter sina behov. Skolsköterskor, skolläkare, 
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skolpsykologer och skolkuratorer är de yrkesgrupper som väver samman benämningen elevhälsa. 
Ibland kan även studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger räknas in i elevhälsan. 
Beskrivningar enligt läroplan och förordningar visar att elevhälsan skall syfta till att utveckla, stödja 
och berika eleverna (Bremberg, 2004). Begreppet elevhälsa definieras som de yrkesgrupper som 
har ansvar för elevernas utveckling och välbefinnande men också att vägleda dem genom personliga 
problem. Elevhälsan ska hjälpa till om personliga problem uppstår men även försöka förebygga 
personliga problem och skolsvårigheter (Backlund, 2017).  
 
Enligt Statens offentliga utredningar ska skolans elevhälsa alltid finnas tillgänglig för eleverna så att 
eleverna själva kan kontakta dem. Elevhälsan ska också verka för att alla elever ska få samma 
möjligheter till utbildning genom rätten till stödinsatser, specialundervisning eller utökning av 
undervisningstid vid behov. Skolans elevhälsa ska besitta kunskap kring barn och ungdomars 
biologiska, sociala och psykiska utveckling för att kunna erbjuda det stöd och hjälp som behövs. 
Familjen och skolan är två viktiga faktorer för ett barns uppväxt och utveckling, därför är en 
välfungerande skola också en viktig faktor för att bidra till ett barns välmående och psykiska hälsa 
(SOU, 1998:31). Som tidigare nämnt är det i skolan eleverna spenderar mycket tid och har utbildad 
personal i sin omgivning med god kunskap kring psykisk ohälsa. Att använda hälsorelaterat arbete 
i skolan är något som förespråkas för att främja ungdomars välmående men också förebygga 
psykisk ohälsa. Skolverksamhetens elevhälsa bör prioritera de åtgärder som kan tänkas främja 
elevers psykiska hälsa positivt, vilket många skolor gör. Idag gör flera skolor det genom program 
med fokusering på livskunskap samt att de arbetar med området som en integrerad del av den 
ordinarie verksamhet som redan bedrivs (Garmy, 2016). Både det sociala och pedagogiska arbetet 
skolan utför för att säkerställa likvärdig utbildning samt välmående hos ungdomarna är på flera sätt 
viktiga delar för det sociala arbetet. Delarna utgör den spegling skolverksamheten har på det sociala 
arbetet. Elevhälsan är skolverksamhetens socialarbetare då de med sin kunskap ska bidra till ett 
förebyggande arbete mot psykisk ohälsa samt utföra insatser till eleverna med olika svårigheter i 
skolan. Skolan blir en viktig plattform i arbetet att fånga upp men också motverka psykisk ohälsa 
(Backlund, Högdin & Spånberger Weitz, 2017). Problemlösning i mänskliga relationer, social 
förändring, empowerment samt frigörelse med syfte att främja människors välfärd är centrala 
utgångspunkter för det sociala arbetet. I de områden när människor samspelar med sin omgivning 
har socialt arbete en betydande roll, vilket skolverksamheten och elevhälsan är exempel på 
(Meeuwisse & Swärd, 2006).  
 
Studiens författare har sedan tidigare ingen förförståelse eller egen erfarenhet kring ämnet som 
berör med ungas psykiska ohälsa eller det arbete som elevhälsan utför. Elevhälsans arbete kring 
ungas psykiska ohälsa är ännu ett relativt outforskat område vilket gjorde att studiens författare 
fann ämnet intressant att finna ökad kunskap inom.  
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1.2 Syfte 
Syftet är att öka kunskapen om det elevvårdande arbetet med unga genom att undersöka hur 
representanter från elevhälsan på gymnasieskolor erfarar psykisk ohälsa samt arbetar för att 
förebygga och identifiera psykisk ohälsa hos eleverna.  
 
1.3 Frågeställningar 

• Vilken uppfattning har elevhälsan av de orsaker som kan ligga bakom ungas psykiska 
ohälsa?  

• Vad gör skolan för att fånga upp ungdomarna som lider av psykisk ohälsa för att de ska få 
den hjälp de behöver enligt elevhälsan? 

• Hur ser elevhälsan på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ut och den hjälp som 
erbjuds?  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer bakgrunden till elevhälsans presenteras. Bakgrunden kommer att presentera 
hur elevhälsan växt fram, hur de arbetar idag men också olika metoder de använder i sitt arbete.  
 
2.1 Elevhälsans framväxt  
På 1900-talet blev barnet som begrepp en kategori och det stod klart att barnet inte endast är 
föräldrarnas ansvar utan även skolans. Tidigare användes begreppet skolhälsovård vilket var den 
medicinska delen av elevhälsan tillsammans med elevvård som var det skolsociala arbetet. 
Skolhälsovården erbjöd regelbundna läkarundersökningar som gav insikt till möjliga biologiska och 
medicinska orsaker till barns beteende samt mående i skolverksamheten. Skolhälsovård måste 
finnas i alla kommuner för alla elever sedan år 1985 (Backlund, 2017). Elevhälsan består delvis av 
skolkuratorer vilka först anställdes för att hjälpa till i klasser där elever behövde lite extra hjälp för 
att klara av skolgången. Från en elevvårdsutredning år 2000 kom förslaget om att börja använda 
begreppet elevhälsa som ett samlat begrepp för skolhälsovård, elevvård och specialpedagoger. 
Elevhälsans centrala begrepp är “hälsa” och “lärande” samt ett hälsofrämjande arbetssätt med 
utgångspunkt i begreppen. År 2011 kom en ny skollag där beslut om att elevhälsan ska arbeta 
förebyggande, hälsofrämjande samt stödja eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål. Lagen 
beslutade också om att ta hänsyn till varje enskild individ och dennes utveckling, lärande och behov 
(Backlund, 2017).  
 
Elevhälsan och skolverksamheten är en människobehandlande organisation där inverkan på 
människors liv ligger i fokus. Människobehandlande organisationer handlar om att hjälpa individer 
som behöver behandlas och hitta rätt service samt bemötande för varje enskild individ (Backlund, 
2017). Elevhälsan är uppbyggd av specialister som har i uppgift att hjälpa avvikande fall, vilket ska 
hjälpa organisationen att fortsätta fungera enligt sitt handlingsmönster och tidigare normer. I en 
byråkrati kan specialister vara nödvändiga för organisationens effektivitet, likt elevhälsan är en 
hjälpande hand i skolverksamheten. Det finns oftast en stor ambition hos elevhälsan att förbättra 
miljön eleverna befinner sig i och försöka få lärarna i skolan att bli delaktiga. Detta är för att det 
många gånger kan vara en svårighet i att finna orsaken till problemet och vad det är som behöver 
förändras. Det är en svår gräns att finna om det behövs en insats som är riktad till eleven i fråga 
eller om det är miljön runt eleven som behöver förändras (Backlund, 2017).  
 
2.2 Dagens elevhälsa 
I dagsläget regleras skollagen då det önskas att tala om den “samlade elevhälsan” som ska finnas 
tillgänglig på alla skolor. Den “samlade elevhälsan” består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, 
kurator och specialpedagoger. Något som går att se på skolorna är dock att den “samlade 
elevhälsan” varierar väldigt mycket i praktiken då det är upp till varje huvudman eller 
skolinspektionen att bedöma i vilken utsträckning de ska finnas tillgängliga (Backlund, 2017). 
Skolan arbetar inte alltid hälsofrämjande och förebyggande då det väldigt sällan finns några fasta 
strategier eller systematiskt utvecklingsarbete att följa vilket leder till att elevhälsan inte alltid 
bemöter och förhindrar den psykiska ohälsan så bra som de hade kunnat. Skolinspektionen har 



	 	
	

11	
	

även uppmärksammat att elever inte känner till elevhälsan och förstår den betydande resurs som 
elevhälsan innebär (Triay Strömvall, 2017). Den samlade elevhälsan är något denna studie fokuserar 
kring men de yrkesroller som intervjuats är skolsköterska, skolkurator och arbetsterapeut.  
 
Elevhälsan är uppbyggd av specialister i form av socialarbetare och det arbete som de utför inom 
skolverksamheten kan även benämnas som skolsocialt arbete. Det skolsociala arbetet kan även 
utföras av andra professioner på skolan om uppgifterna som utförs grundar sig i sociala arbetets 
kunskapsområde. De uppgifter som socialarbetaren har på skolan ska vara förebyggande men också 
hälsofrämjande vilket kräver en tydlig struktur och planering för att skolorna ska kunna göra detta. 
De arbete elevhälsan gör kan vara på elev-, skol-, eller samhällsnivå. Arbetet på elevnivå är uppdelad 
i två delar, individ- och gruppnivå, på skolnivån arbetar med skolan som organisation och på 
samhällsnivå arbetar med samhällets struktur. På individnivå är empowermentperspektiv 
betydelsefullt för att hjälpa utsatta individer till ett välmående (Backlund, Högdin & Spånberger 
Weitz, 2017). När de arbetar i grupp kan det vara arbete kring skolklimatet, likabehandlingsarbete 
och föräldrasamarbete. Arbete som sker på skol- och organisationsnivå handlar om samverkan 
inom organisationer men även med andra myndigheter, öka-närvaro-metoder, uppmärksamma och 
påverka problem samt utarbeta handlingsplaner. På samhällsnivå arbetar man för att fostra- och 
utbilda samhällsmedborgare samt ge alla barn samma livsmöjligheter. Dessa olika uppgifter och 
insatser är till för att förebygga och hälsofrämja det skolsociala arbetet (Backlund, Högdin & 
Spånberger Weitz, 2017). 
 
2.3 Metoder för att motverka psykisk ohälsa hos unga 
En metod för att motverka psykisk ohälsa hos unga är screening som är en tvåstegsmetod. Steg ett 
består i regel av ett frågeformulär som ungdomarna får fylla i kring deras psykiska och fysiska 
mående. En studie som sammanställt resultat genom frågeformulär från 3071 elever från 11 
europeiska länder kunde de urskiljas vilka elever som ligger i riskzon för psykisk ohälsa och de blir 
kallade till steg två där intervjuer hålls. Med den insamlande empirin från intervjuerna skapas en 
förståelse av ungdomarnas situation och deras behov av hjälp. En bidragande orsak till att 
ungdomarnas deltagande och sökande efter hjälp var den korta väntetiden på intervjun, en väntetid 
som i andra fall kan vara mycket lång (Kaess et. al 2014). Dessa intervjuer liknas vid hälsosamtal 
som skolsköterskan gör med eleverna då de ger indikationer på vad skolan bör fokusera på för att 
främja hälsan hos ungdomar. Även specialpedagoger och lärare kan var för sig eller tillsammans 
upptäcka vilka elever som antas behöva mer stöd (Guvå & Hylander, 2017). MI är en annan metod 
som står för “motivational interviewing” som grundades och utvecklades under 1980-talet. 
Förkortningen MI används fortfarande men på svenska står det för motiverande samtal. MI är en 
evidensbaserad metod som många gånger tillämpas för att hjälpa människor. Motiverande samtal 
är en metod som ska hjälpa människor att stärka sin motivation och finna lösningar eller utvägar 
från sina problem. Rådgivaren ska lyssna och få en förståelse för patienten samt dennes problem. 
Ungdomar som har drabbats av psykisk ohälsa kan med hjälp av motiverande samtal finna svar, 
förändring och hjälp till ett friskt liv. Ett motiverande samtal handlar om att rådgivaren ska hjälpa 
den utsatta personen att finna motivation och resurser hos sig själv, då alla människor har ansvar 
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och själva bär på de bästa svaren kring sina problem. Ett motiverande samtal är uppdelat i fyra steg: 
engagera, fokusera, framkalla förändring och planera (Holm Ivarsson, 2016). 
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3 Tidigare studier 
I detta kapitel kommer tidigare forskning med fokus på psykisk ohälsa bland ungdomar utifrån 
statistik och deras eget perspektiv att presenteras. Endast två avhandlingar finns tillgängliga för hur 
elevhälsan bedriver sitt vårdande arbete, dessa är: “Elevvård i grundskolan - resurser, organisering och 
praktik” av Åsa Backlund (2007) och “Den kritiska gästen: en professionsstudie om skolkuratorer” av 
Cristine Isaksson (2016). Detta gör att tidigare studier kring området elevhälsa är begränsat och 
detta kapitel kommer istället till stora delar att fokusera på ungas psykiska ohälsa. 
 
3.1 Sämre psykisk hälsa bland unga     
Allt fler ungdomar i Sverige mår dåligt visar ett forskningsprojekt som World Health Organization 
(WHO) har samordnat. Sverige har deltagit i ett projekt sedan år 1985 och det går att se en stor 
ökning på att allt fler ungdomar mår sämre idag än förr. Forskningen undersöker barn och 
ungdomars hälsotillstånd genom en enkätundersökning som bland annat handlar om frågor kring 
deras mående och psykiska hälsotillstånd. Studien visar att det har ökat i Sverige bland både tjejer 
och killar men att antalet tjejer som mår dåligt är större än antalet killar. År 1985 var det 29 % av 
alla tjejer som svarat på enkäten som uppgav sig vara nedstämda två eller flera gånger i veckan och 
2016 har det ökat till 57 %. Bland killar var det 15 % år 1985 som uppgav nedstämdhet två eller 
fler gånger i veckan men siffran har fördubblats till 31 % år 2016. Hela Norden visar en tydlig 
ökning på att allt fler ungdomar mår dåligt men ökningen är störst i Sverige (SCB, 2018). Tidigare 
studier menar att orsaker till den psykiska ohälsans ökning är svår att forska kring, men en koppling 
många forskare har gjort är att ökningen av den psykiska ohälsan har ökat i samband med att allt 
fler känner stress i skolan (BRIS, 2017). En mätning från SCB (2018) visar att två av tre flickor 
motsvarande 69 % i åldern 16-18 år känner sig stressade minst en gång i veckan, bland pojkar 
däremot är det endast 34 %. Skolarbete är något som stressar flickor mer än pojkar, av flickorna är 
det hela 54 % som känner sig stressade av läxor och prov jämfört med pojkarnas 27 % (SCB, 2018). 
Tidigare studier visar även på att sömnproblem i ungdomsåren kan leda till försämrad utveckling 
och kan även framkalla ett riskabelt beteende. Många ungdomar får ett förändrat sömnbeteende i 
tonåren, exempelvis att de stannar uppe längre om kvällarna vilket utvecklar en sömnbrist. 
Försämrad sömnkvalitet eller minskad sömn kan vara skadligt för kroppens kognitiva funktion och 
de är ännu mer skadligt i tonåren eftersom kroppen utvecklas både biologiskt och psykosociala 
förändringar sker i detta stadiet (Gile Thomas, Monahan, Lukowski & Cauffman, 2014).  
 
3.2 Ungdomars egen syn på problematiken  
Artikeln “Youth perceptions of positive mental health” (Hall, McKinstry & Hyett, 2016) har genom tre 
individuella intervjuer bett tre ungdomar definiera vad positiv psykisk hälsa är för dem. Av 
resultatet framgår att positiv psykisk hälsa utvecklas genom erfarenheter från tidigare motgångar 
ungdomarna gått igenom. Allra främst är det erfarenheter från att befinna sig i positiv psykisk hälsa 
som främjar utvecklingen enligt ungdomarna. Det spirituella utvecklas genom ett 
identitetsskapande och positiv psykisk hälsa blir befintlig vid ett accepterande och välmående i den 
identitet som skapats. Även faktorer som att ha ambitioner, förebilder samt en god relation till 
familj och vänner är bidragande för att göra positiv psykisk hälsa befintlig. Det är viktigt för 
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främjandet av ungdomars psykiska hälsa att den personal som arbetar med åldersgruppen ges en 
tydlig inblick i de ungas perspektiv på problematiken och vad den positiva psykiska hälsan är för 
dem. Kunskapen som ges via denna vinkel kan sedan användas för att stärka andra unga individer 
(Hall, McKinstry & Hyett, 2016). Enligt Bremberg (2004) önskar eleverna själva att delta mer i 
planeringen av undervisningen är de får göra. Studier visar att vuxna med mer beslutsutrymme 
inom arbetslivet påverkar risken för stressrelaterad sjuklighet, ökat inflytande leder till en bättre 
hälsa. En kombination av bristande inflytande och höga krav är en framträdande faktor för att 
drabbas av sjuklighet. Ett ökat inflytande för eleverna inom framförallt högstadiet och gymnasium 
skulle även främja deras psykiska hälsa (Bremberg, 2004). BRIS (2017) ser en tydlig koppling mellan 
familjen och psykisk ohälsa. De menar att en grundläggande skyddsfaktor mot psykisk ohälsa är 
välfungerande relationer med de som står barnet eller ungdomen närmast. När relationerna inte 
fungerar är det däremot en riskfaktor för den psykiska hälsan. Föräldrar ska få stöd för att kunna 
ta hand om sina barn och agera efter deras bästa möjliga behov enligt Barnkonventionen. Det är i 
barnets tidiga uppväxt år tillgängligheten av förstärkt föräldrastöd bör finnas för att ge de bästa 
förutsättningarna (BRIS, 2017).  
 
3.3 Elevhälsan som organisation 
I Backlunds (2007) avhandling “Elevvård i grundskolan: Resurser, organisering och praktik” skildras hur 
elevvård som organisation och inom det sociala arbetet i skolan är ett område där begränsat med 
tidigare forskning finns tillgänglig. Elevhälsan förväntas stödja skolans personal för att motverka 
konflikter och ge eleverna bästa möjliga stöd. Framförallt är det skolkuratorn vars yrkesroll är 
outforskad i Sverige, tidigare studier visar är att kuratorns centrala uppgift är att stödja lärare samt 
vara en kontaktlänk mellan skola, hem och externa insatser. Skolsköterskans arbetsuppgifter är i 
stor utsträckning att vara en betydande resurs för eleverna medan psykologernas arbete 
huvudsakligen finns till för att hjälpa skolans personal samt enskilda utredningar kring elever. 
Inriktningen och organiseringen som elevhälsans personal ska ha är omdiskuterat i Sverige som 
såväl internationellt. Elevhälsan har samverkan med andra aktörer och att detta understryks som 
argument i debatten som förs finns det få kartläggningarna som visar på omfattningen av den 
externa samverkan skolorna gör samt hur det kopplas till aktörer inom skolan. Samarbetet mellan 
skolan och föräldrarna samt de organisatoriska ramarna för det inre samarbetet är förhållandevis 
outforskade områden (Backlund, 2007).  
 
Tidigare studier visar på att kuratorer kan beskriva sitt arbete i teoretiska termer då det handlar om 
att resonera om skolverksamheten, elever och deras egna insatser. Kuratorerna arbetar mycket ur 
ett helhetsperspektiv och ett individualiserande perspektiv. I skolan används också något som kallas 
“bollande” där skolkuratorer ger lärare stöd vilket är en teknologi för skolkuratorn. Tidigare studier 
visar på att elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande men att ett stort missnöje finns 
då få arbetar på detta vis utan styrs mer av de akuta fall som uppkommer. Det framgår även av 
tidigare studier hur ett begränsat handlingsutrymme upplevs av skolkuratorerna då de anser sig vara 
beroende av legitimitetsbärande resurser eller stöd från chefer för att utföra sina arbetsuppgifter. 
Att kuratorer ska lösa problem och problematik kring avvikande elever är enligt Isaksson (2016) 
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en önskan från lärarna. Däremot motsäger sig kuratorer då de inte anser uppgiften vara huvudsaklig 
för deras yrkesroll. Vikten av samarbetet mellan skolkuratorer och lärare på skolan visar sig vara 
betydelsefull för kuratorernas arbetstid (Isaksson, 2016). 
 
3.4 Bemötande inom ungdomshälsa 
Som tidigare nämnt är tidigare studier om elevhälsans arbete begränsad och därför följer nu en 
artikel om ungdomsmottagningens sätt att bemöta ungdomar. I studien där elva semistrukturerade 
intervjuer hållits med anställda på ungdomsmottagningar i norra Sverige har flera viktiga punkter i 
arbetet i skapandet av en ungdomsvänlig vård tagits fram. I Sverige finns en sjukvård som är 
utformad för ungdomar, ett arbetssätt som få länder idag har. Det finns olika strategier att använda 
sig av för att förbättra ungdomshälsan. Till att börja med bör personalen som arbetar med 
ungdomarna möta dem på deras nivå och behandla dem som jämlika. Ett problem som lätt kan 
uppstå är att ungdomarna känner sig obekväma att prata med dem ifall de vuxna använder sina 
egna moraliska värderingar i bemötandet med de unga. Informanterna i artikeln pekar ut problem 
i organisationen och menar på att flera förändringar bör göras för att den ska fungera bättre. Det 
handlar bland annat om att skapa bättre öppettider på de lokaler som finns tillgängliga för 
ungdomarna, något som kan vara problematiskt då ungdomarnas tider går emot en vuxen individs 
vanliga arbetstider. Tanken är att ungdomarna inte ska behöva informera sina föräldrar eller lärare 
om att de ska besöka exempelvis ungdomsmottagningen. Men det räcker inte med god 
tillgänglighet, personalen som arbetar på klinikerna bör genuint bry sig om unga och deras 
hälsotillstånd. Oavsett hur länge en individ har arbetat inom området är fortfarande motivation 
och intresse det avgörande för att arbetet ska vara väl utfört samt ge resultat. Att lära sig hur 
bemötandet av ungdomar ska gå till är en oändlig process, detta då ungdomars beteende, språk och 
uttryck ständigt är i förändring. Därför finns det ingen fast manual på hur en ungdom ska bemötas 
och det är därför återigen viktigt att personalen är genuint motiverade samt har en vilja att förändras 
efter ungdomars preferenser (Thomée et al. 2016). 
 
3.5 Samhällets normer och okunskap 
En expertgrupp har undersökt människors väg till att söka hjälp för sin problematik och vilka 
faktorer som kan vara avgörande. Bland annat framkommer att den psykiatriska vården generellt 
inte har ett högt förtroende vilket ökar stigmatiseringen av att söka vård. Med högre förtroende 
hade stigmatiseringen och diskrimineringen kring att söka hjälp hos psykiatrin minskat vilket 
underlättar för den utsatta. En låg kunskapsnivå bland allmänheten om psykisk ohälsa är något som 
anses vara en central del i avgörandet om att söka vård eller inte. Det finns en okunnighet hos 
allmänheten om vart det går att söka vård och att effektiva behandlingsmetoder finns tillgängliga. 
Allmänheten upplevs också ha fördomar mot individer som lider av psykisk ohälsa och individerna 
själva känner sig mindre värda på grund av sin sjukdomsproblematik vilket gör att färre söker vård 
för att få hjälp (Läkartidningen, 2014).  
 
I ett samhälle finns olika former av regler som en individ förväntas följa. Om detta inte görs och 
dessutom uppmärksammas finns en risk att individen uppfattas som avvikande av samhällets 
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omgivning. Om individen anser sig ses som avvikande av andra kommer individen börja acceptera 
denna etikett på sig själv också. Att ge denna avvikande bild av en individ liknar stämpling och 
stämplingsteorin. Det är olika typer av avvikelser som kan ge en individ denna stämpel, exempelvis 
om en individ utför olagliga eller opassande handlingar. Individen kan även tillhöra en social 
kategori som enligt samhället är problematisk, som att exempelvis tillhöra en etnisk eller religiös 
grupp. Avvikelsen kan även vara fysiska tecken eller uttryck, som att ha en funktionsnedsättning. 
Individen kan även ha vissa karaktärsdrag som inte utåt syns men som ändå gör att dennes ställning 
blir lägre, som att exempelvis vara homosexuell (Johansson & Lalander, 2014). I arbetet med att 
stärka individens självkänsla samt gå emot samhället normer och förväntningar kan göra med hjälp 
av empowerment perspektivet (Backlund, Högdin & Spånberger Weitz, 2017). Empowerment är 
ett förhållningssätt socialarbetare använder i sitt arbete för att stärka enskilda klienter och deras 
ställning. Även deras handlingsutrymme ska utvidgas och maktförhållanden i samhället ska 
utjämnas. Empowerment är också en strävan om en utveckling att tänka om sig själv på ett speciellt 
sätt samt att hitta en förmåga att fullfölja en handling med tillit till sig själv. Begreppet har två olika 
betydelser, det ena är att ge makt eller auktoritet till och det andra är att ge möjlighet eller tillåtelse. 
Den språkliga roten till termen är “to be able to” vilket betyder “att kunna”. Empowerment handlar 
delvis om egenkontroll, delaktighet, självstyre och kan ge associationer till gräsrotsorganisering. De 
centrala komponenterna för empowerment är makt, kontroll, stolthet och självtillit vilket kan öka 
människors kontroll över sina liv (Swärd och Starrin, 2006).  
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4 Organisationsteori 
I detta kapitel kommer studiens teorier presenteras. Huvudteorin för studien är organisationsteorin 
med underkategorier som gräsrotsbyråkrater, handlingsutrymme, domänen, samverkan och makt. 
Organisationsteori har använts då studien vill finna kunskap om elevhälsans arbete i 
skolverksamheten som organisation. Organisationsteorins underkategorier som gräsrotsbyråkrater, 
handlingsutrymme, makt, samverkan och domän kan kopplas till elevhälsan som socialarbetare då 
det är inslag i elevhälsans vardagliga arbete. 
 
En organisation är beroende av sin omvärld för att överleva och hade heller inte fungerat utan 
människor. Människors handlingar och beslut påverkar organisationen och hur den utformas. 
Organisationen har syften och målsättningar samt att de ska ha resurser, specifika arbetsuppgifter 
och medföra kunskap till de anställda på organisationen. (Ahrne 1994). Organisationens syfte och 
mål grundar sig även organisationens struktur, olika regler och en gemensam kunskap för de 
anställda. Detta så att de anställda ska kunna genomföra sitt jobb, kunna utvecklas och hålla 
organisationen levande (Ahrne, 1994).  
 
4.1 Gräsrotsbyråkrater  
Michael Lipsky och Reine Johansson har utvecklat teorin gräsrotsbyråkrater som oftast verkar 
under en byråkrati. En byråkrati är organisationens struktur och uppbyggnad men även det som 
organisationen är specialiserad på. Det finns både interna och externa specialiseringsområden i en 
organisation. De interna bygger på att de anställda har olika ansvarsområden och de externa bygger 
på att verksamheten inriktat på något speciellt område (Johansson, 2007).  I en byråkrati finns oftast 
även gräsrotsbyråkrater och det är dem som arbetar med samhällsmedborgaren eller klienten i 
organisationen och det kan vara alltifrån socialarbetare, lärare eller poliser. Gräsrotsbyråkrater har 
en relation med klienten men även med organisationen i fråga. Detta medför också ett ansvar 
gentemot både klient och organisation, vilket betyder att samtidigt som gräsrotsbyråkrater ska följa 
klientens önskemål och behov så måste de också se den enskilde som ett ärende då organisationen 
kräver det. Lipsky menar att gräsrotsbyråkrater har en stor betydelse för medborgarna eller 
klienterna då de kan ha en stor och avgörande roll i personens liv och har även en viktig roll i 
samhället. Lipsky anser att de som arbetar som gräsrotsbyråkrater själva har ett intresse av att hjälpa 
människor i samhället. Gräsrotsbyråkraterna har ett stort handlingsutrymme med sina 
arbetsuppgifter och insatser men måste samtidigt följa vissa lagar och regler som finns i samhället. 
Handlingsutrymmet kan dock skilja sig beroende på vilken organisation gräsbyrokraterna arbetar 
på och de kan då ha olika stort handlingsutrymme (Lipsky, 2010). Eftersom gräsrotsbyråkraterna 
har många olika arbetsuppgifter och dagligen hamnar i situationer som är komplicerade men även 
skiljer sig från varandra är det viktigt att dem har stort handlingsutrymme och inte är för detaljstyrda 
av några speciella regler (Lipsky, 2010). Det är svårt att kontrollera gräsrotsbyråkratens arbetsinsats 
och se om de gör ett bra eller dåligt jobb för organisationen, det blir då en blind fläck för 
organisationens ledningsnivå (Johansson, 2007). Gräsrotsbyråkrat har valts som teori då den kan 
kopplas till elevhälsan genom att yrkesrollen arbetar med samhällsmedborgaren i centrum styrda 
av lagar och regler. 
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4.2 Handlingsutrymme 
Att kommunicera, bedöma, stärka människor, ge service, samarbeta och leda förändringsprocesser 
är något som rymmer socialarbetarens yrkesroll. Oavsett inriktning på yrkesrollen står 
socialarbetarrollen i direktkontakt med den människa som behöver hjälp. Den position yrkesrollen 
har är något som Michael Lipsky (2010) kallar för gräsrotsbyråkrat. När en socialarbetare möter en 
individ som behöver hjälp skapas ett dilemma i mötet då organisationen socialarbetaren företräder 
begränsar socialarbetarens handlingsutrymme. Detta skapas genom de ramar organisationen satt 
upp i yrkesutövares uppdrag. Tillsammans med de normativa och moraliska aspekter som även de 
spelar in i mötet har socialarbetaren i uppdrag att sammanfoga individens behov med 
organisationens uppdrag för att sedan förena det så båda parter blir nöjda. Det går därför att säga 
att det är organisationen som formar handlingsutrymmet då uppdragen avgör hur stort utrymmet 
för den enskilda socialarbetaren är. Även faktorer som rutiner, professionella tolkningar och 
traditioner påverkar utrymmet. Påverkan har även individuella faktorer hos socialarbetaren och 
klienten samt interaktionen dem emellan. En socialarbetare har mycket frihet i arbetet men har 
samtidigt lagar, regler, överenskommelser och traditioner att förhålla sig till. Handlingsutrymmet 
går att utnyttja på många sätt och det handlar om hur socialarbetaren väljer att hantera det då det 
finns mycket frihet, men under ansvar (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Eftersom 
handlingsutrymme är ett stort inslag i gräsrotsbyråkratens yrkesroll har denna teorin relevans för 
studien.  
 
4.3 Makt i mötet med eleven 
Ahrne (1994) menar att någon typ av beroende ska uppstå för att kunna göra grund för en 
maktrelation, finns inget beroende finns heller ingen makt. Beroende kan liknas vid att parterna 
ska belöna eller bestraffa varandra på olika sätt genom att i sitt uppträdande göra en förändring. 
Ett beroendeförhållande kan skapas av tillgång till resurser och kontroll över dem, i en speciell 
situation menar Ahrne att nästan vad som helst kan förvandlas till en maktresurs. I skolans elevhälsa 
är en viktig maktresurs legitimiteten att tolka och formulera problem vilket kan ge konsekvenser i 
valet kring vilka insatser som anses vara nödvändiga. Det kan också handla om resurser som kan 
användas vid hanteringen av situationer innehållande kunskap eller olika beslutsfattanden kring 
stödjande resurser av olika slag (Ahrne, 1994). Makt används för att identifiera eventuella 
maktrelationer som kan uppkomma mellan som i studiens fall elevhälsan som yrkesgrupp och de 
elever som går på skolan. 
 
4.4 Samverkan 
Ett fortfarande outforskat område är möjligheter och problem med samordnande eller 
samverkande aktiviteter som sker mellan olika myndighetsområden. Samverkan har förekommit 
under en längre tid men det är under de senare åren som det uppmanats att användas mer inom 
den offentliga sektorn. Det finns en stor fragmentarisk vardaglig kunskap kring ämnet då många 
människor har deltagit i olika samverkansprojekt. Samverkan kan delas in i fyra olika kategorier 
beroende på verksamhetens uppbyggnad. Kollaboration eller samverkan är en av kategorierna som 
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visar på att myndigheternas samverkan sker i olika former och kring specifika frågor som går att 
avgränsa. Koordination eller samordning är en annan kategori som innebär att olika myndigheters 
insatser adderas till varandra för att på så vis uppnå bästa resultat. En yrkesgrupp från en 
organisation som tillfälligt utför insatser i en annan organisation kallas konsultation och är den 
tredje kategorin. Den sista är integration eller sammansmältning och är när två eller flera 
verksamheter slås ihop och de flesta eller till och med alla uppgifter blir gemensamma för 
verksamheten. För att ett samverkansprojekt lyckas är det viktigt att alla deltagaren redan från 
starten har en gemensam utgångspunkt och gemensamma referensramar samt att en gemensam 
metod för att utveckla samarbetet finns. Även mål, principer, etiska förhållningssätt bör noga 
diskuteras före verksamhetens uppstart. Yttre betingelser såsom organisatoriska och resursmässiga 
förutsättning samt inre betingelser såsom personalens motivation och deras upplevelser av det som 
sker i samarbetet ska vara uppfyllda för att en god samverkan ska infinna sig. Personalens 
yrkesidentitet spelar en viktig roll kring de egna upplevelserna av samarbetet och den personal som 
har en uppgiftscentrerad yrkesidentitet är gynnsam för samverkans klimatet (Danermark & 
Kullberg, 1999). Studien inriktar sig på elevhälsans samarbete med olika organisationer vilket gör 
samverkan till en aktuell teori.  
 
4.5 Domän 
Begreppet domän används för att få en större förståelse kring organisationer som samverkar med 
varandra och har gemensamma teman att arbeta mot. Organisationer som samverkar med varandra 
kan ha olika aktörer, men de kan fortfarande ha fokus på liknande aktivitetsområden som de vill 
samverka om. Organisatorisk domän är ett viktigt begrepp som används för att studera och 
analysera olika organisationer när de samarbetar med varandra, hur de olika organisationerna 
samarbetar och varför de handlar som dem gör. Verksamhetsdomän är ett begrepp som används 
för att fokusera på det aktivitetsområde som organisationerna samarbetar om. Verksamhets 
domänen står för att se vilka konkreta arbetsuppgifter som finns i varje verksamhetsområde. Det 
kan skapas både domänkonflikter och domänkonsensus beroende på hur aktörerna i 
organisationen kommer överens. Domänkonsensus uppstår om aktörerna är överens om vem som 
ska göra vad i organisationen, medans en domänkonflikt uppstår om de har olika åsikter (Grape, 
Blom & Johansson, 2006). Elevhälsans samarbete som sker inom skolan men även med andra 
organisationer är likt teorin domän vilket gör dem aktuella för studien. 
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5 Metod 
I det här kapitlet presenteras studiens vetenskapliga utgångspunkt samt hur studien genomförts. 
Även studiens forskningsetiska principer och tillförlitlighet kommer presenteras följt av en 
metoddiskussion där de valda metoderna och etiska överväganden tas upp. 
 
5.1 Centrala vetenskapsteoretiska perspektiv  
I studien användes semistrukturerade intervjuer för att skapa en förståelse kring den psykiska 
ohälsan bland unga. Studien har haft utgångspunkt i hermeneutiken då vi anser det vara den bästa 
metodansatsen för denna studie. Genom att använda en hermeneutiskt upplagd undersökning gavs 
en förståelse för en speciell situation eller för ett speciellt fall (Watt Boolsen, 2007). Studien vill 
skapa en förståelse för elevhälsans tolkning och erfarenheter av den psykiska ohälsan bland unga 
och hur de såg på det som socialt problemet. Tolkning och förståelse är två av de centrala begreppen 
för kunskapsprocessen inom hermeneutiken och något som har lagts tyngd i då respondenternas 
svar tolkats och identifierats för en förståelse. Genom att tolka det representanterna från elevhälsan 
har sagt, sätta sig in i deras situation och försökte få en förståelse kring varför de svarat som de 
gjort tolkas materialet. Två andra centrala begrepp som är viktiga i kunskapsprocessen är del och 
helhet som kan tas fram med hjälp av den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen har 
tillämpats för att samla in olika delar av information som sedan ger en helhetsbild av den psykiska 
ohälsan. Genom att samla in tolkningar från olika respondenter och fånga deras uppfattningar kring 
den psykiska ohälsan bland unga har studien skapat en ökad förståelse kring det sociala problemet. 
Den hermeneutiska spiralen handlar om att hela tiden samla på sig information och få ökad 
förståelse genom hela processen. På detta sätt har studien samlat på sig mer kunskap om den 
psykiska ohälsan bland unga (Holm Ingemann, 2013). 
 
5.2 Urval  
Eftersom studien söker kunskap kring arbetet med den psykiska ohälsan gjordes ett målinriktat 
urval för att elevhälsan var den fokuserande yrkesrollen med relevans för studiens syfte. Alla 
skolsköterskor och skolkuratorer på kommunala som såväl privata gymnasieskolor i kommunen 
kontaktades via mail med en kortare beskrivning av studiens syfte och vilken kunskap som 
önskades för deltagande i studien. Då studien fokuserar på gymnasieskolor i en kommun i sydvästra 
Sverige har population använts eftersom en specifik enhet i form av att den specifika kommunen 
har valts ut. En av respondenterna blev genom ett snöbollsurval utvald vilket är ett slags 
bekvämlighetsurval då en av de redan utvalda respondenterna hjälpte till att komma i kontakt med 
sin kollega (Bryman, 2016). Tidigt valdes att fokusera på elevhälsa som respondenter för studien, 
mer specifikt yrkesrollerna skolsköterska, skolkurator och arbetsterapeut. Ett fåtal gav svaret att de 
inte arbetat länge inom yrket och därför inte besatt tillräckligt med kunskap för att bidra till studien. 
Slutligen gavs svar om intresse för medverkan i studien av 11 respondenter men bara 9 av dem 
intervjuades. De resterande svarade att de var intresserade när alla intervjuer hållits och en 
bedömning gjorts att studien hade tillräckligt med insamlad data för att ge ett givande resultat. Att 
välja just kommunens gymnasieskolor var för att skapa en förståelse kring arbetet kring ungas 



	 	
	

21	
	

psykiska ohälsa i specifikt denna kommun. Med ett syfte presenterat i mailet gav de tänkbara 
respondenterna sedan godkännande att delta.  
 
5.3 Datainsamlingsmetod  
Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av intervjuer för att samla in data för 
forskningen då elevhälsans uppfattning och erfarenheter kring ämnet har stått i fokus. Då tolkning 
och förståelse är centrala begrepp för hermeneutiken är användandet av perspektivet aktuellt.  
Intervjuer användes för att försöka ge intervjupersonerna mer utrymme att beskriva sina 
arbetsuppgifter, sin upplevelse av den psykiska ohälsan och berätta om sina erfarenheter kring 
problematiken. Intervjuerna har varit semistrukturerade och respondenterna har varit 
skolsköterskor, skolkuratorer eller arbetsterapeut från elevhälsan på olika gymnasieskolor. En 
semistrukturerad intervju innebär att använda sig av en intervjuguide till varje intervjutillfälle som 
är formad med hjälp av olika teman som i detta fall handlar om psykisk ohälsa och elevhälsans 
arbete för att förebygga ohälsa. Intervjusituationen har bestått av öppna frågor för att försöka ge 
intervjupersonen frihet att svara på frågorna på sitt eget sätt, dela med sig av sina upplevelser och 
tolkningar om den psykiska ohälsan samt hur arbetet kring det problemet fungerar. Det har även 
tillkommit frågor under intervjun då vi har kommit på följdfrågor under tidens gång (Bryman, 
2016). 
 
Studien bygger på sju intervjuer för att samla in data till studien som genomfördes våren 2018. Två 
av dessa intervjuer var gruppintervjuer vilket gav studien nio respondenter. Kunskap har sedan 
tidigare hämtas in genom litteraturstudier kring ämnet som gav en grund till intervjuerna men också 
intervjuguiden (se bilaga 1). Med hjälp av respondenterna har kunskap och förståelse kring det 
sociala problemet och dess arbetssätt skapats. För att bilda en naturlig intervjusituation har 
intervjuerna ägt rum på respondenternas arbetsplats och kontor. Att ha intervjuer på 
respondentens arbetsplats kan bidra till att det blir mer bekvämt och enklare för dem att prata om 
deras arbete då de befinner sig i sin egen arbetsmiljö. Däremot kan det medföra negativa effekter 
då respondenterna kan vilja höja sin arbetsinsats, deras arbete mot den psykiska ohälsan och kanske 
ge en förvrängd bild av verkligheten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2014). Denna konsekvens är 
däremot ingenting vi som författare upplevde. Intervjuerna hade stora olikheter i sitt tidsomfång 
vilket kvalitativa intervjuer många gånger har. Den kortaste intervjun pågick i 23 minuter medan 
den längsta varade i 86 minuter. Detta innebar inte att de korta intervjuerna är sämre utan kan ge 
studien mycket betydelsefull information vilket också är fallet i den här studiens intervjuer (Bryman, 
2016). Intervjuerna har spelats in via mobiltelefon och efter varje genomförd intervju 
transkriberades materialet vilket totalt tog 35 timmar att göra, detta gjordes för att få fram hela 
intervjuerna i pappersform. Transkriberingen gjordes också för att underlätta analyseringen av 
materialet och ge möjlighet att kunna gå igenom respondentens svar upprepade gånger för att 
granska vad och hur de säger saker (Bryman, 2016). Under alla intervjuer förutom en har vi båda 
deltagit. Vid intervjuerna där båda deltog har en av oss ställt frågor utefter intervjuguiden men båda 
deltog med uppkomna följdfrågor.  
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Studien har förhållit sig till de viktigaste stegen i en kvalitativ studie där det första steget var 
generella frågeställningar för studien så att relevant data till forskningen gavs. Steg två var att finna 
rätt personer för intervjuer men också att finna rätt platser då urvalet är gymnasieskolor och den personal 
som arbetar med ungdomarna och deras psykiska hälsa. Efter detta steget har data samlats in med hjälp av 
de intervjuer som hållits med elevhälsan på de olika skolorna. När alla intervjuerna var färdiga och 
transkriberingen var gjord tolkades den insamlade datan för att finna ett resultat. Materialitet som 
gavs genom intervjuerna kändes tillräckliga vilket gjorde att fler intervjupersoner inte efterfrågades 
då mer information till forskningen inte behövdes. Nästa steg i processen var begreppsligt och 
teoretiskt arbete som tillsammans med tolkningen av den insamlade datan blev det slutgiltiga 
resultatet för studien.  
 
5.4 Analysmetod 
Den analysmetod som använts i studien är tematisk analysmetod. Tematisk analysmetod innebär 
att intervjuerna delas in i olika kategorier och teman för att strukturera materialet och jämföra 
respondenternas svar. Fyra olika teman har använts för att utforma intervjuguiden, dessa är: 
Eleverna, ungas mående ur elevhälsans perspektiv, arbetsmetoder och teorianknytning. Genom att dela upp 
studien i olika teman gavs en tydlig struktur på intervjuguiden och underlättade när analyseringen 
av den insamlade datan gjordes. Det underlättade även intervjusituationen och gjorde så att en röd 
tråd hölls genom intervjuerna med relevanta frågor efter studiens syfte samt frågeställningar. Efter 
att materialet samlats in analyseras och tematiseras datan som samlats in. De teman som fanns 
tillgängliga sedan tidigare användes men nya teman tillkom under intervjuer och studiens gång, 
vilka också hänsynsfullt användes i tematiseringen. Under tiden när analyseringen genomfördes 
tillkom fler teman, då respondenternas svar gav röda trådar och nya teman att fokusera på och 
analysera. Dessa ändringar och tillägg av kategorierna uppkom då respondenterna svarade 
annorlunda än förutspått (Bryman, 2016). Den insamlade datan identifierades vilket gjordes genom 
att leta efter upprepningar, skillnader, likheter eller data utan betydelse för studien. Datan som 
samlats in kodades genom färgöverstrykning som en del av analyseringen av resultatet (Jönsson, 
2010).  
 
5.5 Etik 
När en forskning bedrivs är det viktigt att de etiska aspekterna uppmärksammas och följs. För 
forskarens roll är de etiska aspekterna viktiga i den mån att forskaren är human, sensitiv, empatisk 
och förstående. Denna roll har vi som författare intagit genom att vara lyhörda och inte inneha 
några fördomar. Vi har även under hela arbetets gång återkopplat till de etiska aspekterna för att 
följa dem. Den etiska fråga forskaren har fokuserat kring är hur forskningsprojektet som social 
aktivitet ska legitimeras men också vilka konsekvenser det har för de berörda i studien (Öberg, 
2014). En central princip är att respondenten blev informerade om samtycke till studien. Detta 
innebar att de personer som intervjuades blev informerade om studiens innebörd och kunde med 
den givna informationen ta ett beslut om de ville medverka i studien eller inte (Svensson & Ahrne, 
2014). Innan respondenterna lämnade skriftligt samtycke om deltagande har de även informeras 
om vad studien syftar till och vad det insamlade materialet därmed kommer användas till 
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(Vetenskapsrådet, 2017). Denna frivillighet blev uppmärksammad innan intervjuerna startade. 
Respondenterna fick i och med detta möjlighet att själva besluta om sitt deltagande i studien i innan 
intervjuerna startade via en samtyckesblankett (se bilaga 2).  
 
Det är viktigt att respondenternas anonymitet kan garanteras. Uppgifter som namn, datum, platser 
och andra händelsesekvenser ska inte kunna identifieras av någon utomstående (Öberg, 2014). 
Respondentens namn och arbetsplats kan på ett enkelt sätt anonymiseras, men att dölja det 
framkomna innehållet från intervjuerna är svårare, därför har fiktiva namn använts för att 
anonymisera respondenternas identiteter (Bryman, 2016). Konfidentialiteten är därför viktigt då 
studiens författare ska bevara och redovisa uppgifter som används i forskningssyfte på ett etiskt 
sätt så utomstående inte kan identifiera respondenterna som bidragit med information (Svensson 
& Ahrne, 2014). Det var därför viktigt att noga överväga det material som samlats in för att se om 
innehållet kunde röja respondenternas anonymitet. Stor vikt har lagts på att minimera risken att 
studiens respondenters identitet avslöjas för att undvika de konsekvenser som medförs. Innan 
intervjuernas start har respondenterna informerats om att intervjun kommer att spelas in och att 
anteckningar förs vid sidan av. Vid denna information har respondenterna sedan tagit ställning till 
om detta är något de godkänner eller inte (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2014). De etiska problem 
som uppstått längs studiens gång har diskuterats med vår handledare (Svensson & Ahrne, 2014). 
Studien kommer publiceras i Diva-portal efter godkännande av examinator vilket samtliga 
respondenter är informerade om via det tillgivna missivbrevet (se bilaga 2).  
 
5.6 Studiens tillförlitlighet  
Validitet innebär att forskaren bedömer om det resultat och slutsatser som framkommit hänger 
ihop med forskningsfråga och teori, om det som undersöks är det som forskarna ville undersöka. 
Reliabilitet står för tillförlitligheten med innebörd att undersökningen vid ett nytt 
undersökningstillfälle skulle utgöra samma resultat som föregående undersökning. Det finns 
diskussioner kring hur relevanta begreppen reliabilitet och validitet är för den kvalitativa 
forskningen då mätning inte är den stora fokuseringen i den kvalitativa typen av forskning. Studien 
undersöker den sociala verkligheten som elevhälsans arbete berör vilket är en viktig aspekt för 
studiens trovärdighet. Det resultat och utformning som studien tagit fram kommer att skickas till 
samtliga respondenter vilket genom dem kan ge en bekräftelse på om forskarna uppfattat 
elevhälsans verklighet korrekt. Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna appliceras i en annan 
miljö än den som studerats. Studien riktar in sig på en specifik kommun vilket gör det svårt att säga 
att den är överförbar till andra kommuner i Sverige, däremot kan den användas i en annan miljö 
för att urskilja en jämförelse kommuner emellan (Bryman, 2016). Generella slutsatser dras utifrån 
enskilda data och fall inom induktion samt genom upprepade observationer. Deduktion bygger på 
logik, här dras slutsatser kring det enskilda fallet genom allmänna lagar och regler. I början av 
forskningsprojektet formuleras en eller två hypoteser som testas vilket är hypotetisk deduktiv 
metod. Studien ger en slutsats kring psykisk ohälsa hos unga då den visar på att många ungdomar 
mår dåligt psykiskt. Även studiens respondenter som arbetar inom elevhälsan ger en bild av att 
deras arbete är fokuserat på psykisk ohälsa idag och att arbetssätt har fått tagits fram för att 
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motverka problematiken. Med hypotesen att psykisk ohälsa finns och den tidigare forskning ämnet 
berör har även studien testat hypotesen. Studien har dragit generella slutsatser samt den aktuella 
hypotesen har den här empiriska forskningen sammanfogats till en abduktion (Svensson, 2014). 
Studien har svårt att uppnå hög reliabilitet då upplevelsen respondenterna ger är individuell och 
subjektiv. Vid intervjuerna har även studiens forskare tolkat svaren som ges på ett eget sätt, något 
som andra forskare vid ett senare tillfälle kan tolka annorlunda. För att säkerställa att det som 
önskats att undersöka är det som undersökts har olika teman för forskningsfrågorna definieras 
under studiens gång. Intervjuguiden har utformats efter fem olika teman som där varje tema har 
följt de teorier och forskningsfrågor som tagits fram. Det har kontinuerligt förts en dialog kring 
forskningsfrågorna i förhållande till de teman som valts, allt för att säkerställa validiteten (Bryman, 
2016). 
 
5.7 Metoddiskussion 
Vi har själva ingen erfarenhet eller kunskap om psykisk ohälsa sedan tidigare vilket gjorde att vi 
ville finna grundlig kunskap kring problematiken. Vi tror att detta var en fördel då vi ställde frågor 
som för många andra är självklara vilket gav en övergripande bild av problemet. Genom att använda 
en kvalitativ metod har elevhälsans tolkningar och upplevelser om den psykiska ohälsan hos unga 
framtagits till studien. Det forskningsområde som valts, psykisk ohälsa hos ungdomar och arbetet 
kring problemområdet, anser vi lämpar sig bättre för en kvalitativ undersökning än för en 
kvantitativ. Detta då undersökningen inriktas på tolkning som bygger på upplevelser och känslor 
vilket på ett genom en kvalitativ undersökning kan tolkas mer djupgående än genom en kvantitativ 
(Bryman, 2016). Den utformade intervjuguiden lämnades inte till respondenterna i förväg då vi 
som författare inte ville att svaren skulle vara genomtänkta. Det kan också vara negativt att inte 
lämna ut intervjuguiden före intervju då respondenterna kan glömma viktiga delar som kan bidra 
till mer innehållsrikt material för studien. Lösningen på detta problem blev att uppmana 
respondenterna om att höra av sig till oss om de kom på mer de ville dela med sig av, vilket en av 
respondenterna också gjorde. De frågor som utgör intervjuguiden har i samtliga intervjuer gett oss 
innehållsrika svar och fåtalet följdfrågor har varit tvungna att läggas till. Detta ser vi som positivt 
och att guiden från början var väl utformad. När intervjuerna redan var genomförda framkom att 
”Teorianknytning” som är ett av intervjuguidens teman kan anses oklart. Istället kunde temat vävas 
in med resterande teman då alla intervjuguidens frågor kan kopplas till de valda teorierna.  
 
Om det hade funnits mer tid för studien hade det varit både givande och intressant att undersöka 
eleverna i fråga på de gymnasieskolorna som nu har undersökts med hjälp av en kvantitativ 
enkätundersökning. Studien hade fått en större förståelse kring hur de unga mår, hur skolan arbetar 
och hur problematiken ut. Eftersom den kvalitativa studien fångar upp elevhälsans arbete kring 
den psykiska ohälsan och deras tankar kring problematiken. En kvantitativ studie med elever hade 
istället fångat upp elevernas perspektiv av sin psykisk hälsan och arbete kring det. Studien hade fått 
ett spännande resultat, då den hade givit en inblick i problematiken från två perspektiv i samma 
kommun. Studiens urval kan kritiseras då det begränsar gymnasieskolor i en kommun i sydvästra 
Sverige. Resultatet ger studien ett fördelaktigt resultat kring hur arbetet kring psykisk ohälsa hos 
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unga ser ut i en kommun i sydvästra Sverige men ger ingen regional jämförelse i resterande Sverige. 
Då åtta av respondenterna arbetade på kommunala skolor och endast en på en privat skola hade 
det varit intressant att få fler respondenter till studien som arbetar inom den privata sektorn. Detta 
för att i större utsträckning kunna se eventuella skillnader eller likheter mellan kommunala och 
privata gymnasieskolor. Vid en av intervjuerna kunde endast en av två författare medverka vilket 
var kritiskt till en början då intervjun var en gruppintervju. De problem som sågs kring den 
uppstådda situationen var att ytterligare en författare hade behövt medverka för att ställa följdfrågor 
för att öka möjligheterna till god datainsamling. Att två intervjuer var i grupp är ingenting vi ser 
som nackdel utan snarare tvärtom då det gjorde att respondenterna genom varandra öppnade upp 
för nya tankar om psykisk ohälsa. Den icke deltagande författaren transkriberade den specifika 
intervjun för att få ta del av den missade datainsamlingen. Ett etiskt dilemma uppstod då forskarna 
vid den första intervjun glömde få det medtagna missivbrevet påskrivet av respondenten. Detta 
löste sig genom att respondenten kontaktades och missivbrevet blev påskrivet senare samma vecka. 
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6 Resultatanalys 
I det här kapitlet presenteras studiens resultat samt analysering av empirin. I kapitlet följer två 
teman varav ett fokuserar på bidragande faktorer till ungas psykiska ohälsa och det andra handlar 
om elevhälsan och deras arbete. Resultatet inleds med en beskrivning av de nio respondenter som 
deltagit i studien.   
 
Sara - skolsköterska på en kommunal gymnasieskola sedan lite mer än ett år tillbaka.  
Anita - skolkurator på en kommunal gymnasieskola sedan sju år tillbaka.  
Liselott - skolsköterska på en kommunal gymnasieskola sedan ett och ett halvt år tillbaka.  
Cecilia - arbetsterapeut på en kommunal gymnasieskola sedan sju år tillbaka.  
Eva - skolsköterska på en kommunal gymnasieskola sedan ett och ett halvt år tillbaka.  
Pauline - skolkurator på en kommunal gymnasieskola sedan januari 2018.  
Anneli - skolsköterska på kommunal gymnasieskola sedan sju år tillbaka.  
Denise - skolkurator på en privat gymnasieskola sedan tre år tillbaka. 
Maria - skolsköterska på en kommunal gymnasieskola sedan tjugoett år tillbaka.  
 
6.1 Bidragande orsaker till ungas psykiska ohälsa 
Detta tema kommer belysa bidragande orsaker som kan leda till psykisk ohälsa hos unga och fokus 
kommer ligga på eleven ur elevhälsans perspektiv på problematiken. Orsaker som kommer 
diskuteras är sömn, stress och prestationsångest, sociala medier samt föräldrar och familj då 
respondenterna ansåg definitionen av psykisk ohälsa som komplex. Respondenten Eva menar att 
ungdomsåren kan vara problematiska med mycket tankar kring livets alla frågor, både utifrån 
ungdomen själv och dess omgivning.  
 
“Psykisk ohälsa kan vara rent existentiella frågor. Till exempel “vad är meningen med detta?”, “vad ska det bli 
med mig?” och vart kommer jag att hamna?”. De bekymrar sig för både miljö och stora frågor och det kan bli 
ganska jobbiga tankar. Har man då bekymmer hemma blir oron för familjen större än stressen i skolan, det finns 
ju allt. Har man bekymmer sover man dåligt, då orkar man sämre och man kan bli deppig.” (Eva). 
 
6.1.1 Sömn 
I en intervju pratas det mycket om den onda cirkeln, att ungdomar som stressar sover dåligt och 
får inte den avkoppling de behöver för att återhämta sig. Minskad sömn kan också ge en känsla av 
nedstämdhet och att kroppen inte orkar det den borde. En av de stora frågorna under intervjuerna 
var respondenternas tankar kring eventuella bidragande faktorer till att ungas psykiska ohälsa. Sara, 
Liselott och Cecilia föll in på ämnet sömn och hur det påverkar eleverna. Tidigare studier visar att 
sömnproblem i ung ålder kan leda till en försämrad utveckling. Det sker både biologiska och 
psykosociala förändringar kan skadas av dålig sömn då kroppen i tonåren fortfarande är i 
utvecklingsfas (Gile Thomas et. al. 2014). Sara menar på att flera av hennes elever sover jättedåligt 
och att det är en av flera faktorer till att en ungdom mår dåligt. Cecilia menar på att sova och äta 
ordentligt är viktiga faktorer för att inte hamna i psykisk ohälsa, att basbehoven är tillgodosedda. 
För att få ner stressnivån är det viktigt med avkoppling och sömn. Liselott menar att sömn och 
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stress tillsammans bildar en ond cirkel som bara fortsätter, om ungdomarna sover dåligt blir de 
okoncentrerade vilket leder till stress. Stressen kan i sin tur leda till dålig sömn och cirkeln är sluten.  
 
“När man börjar fråga en elev om deras mående kan man få tio olika kopplingar. När man bryter ner detta och 

samtalar igenom det så ser man att det nog faktiskt är det här med sömnen som är ett stort spöke i det hela” 
(Liselott). 

 
6.1.2 Stress och prestationsångest 
Sara upplever att det är mycket stress som ligger till grund för ungdomars psykisk ohälsa när hon 
börjar bena ut det under samtalen med dem. Även enkäten eleverna genomför kring sin hälsa visar 
på att många är stressade. Hon menar att kraven som ställs på eleven i skolan i kombination med 
kraven utanför skolan - att hinna jobba, vara uppkopplad mot vänner och sociala medier blir för 
mycket för eleverna.  
 

“Min definition av psykisk ohälsa hos unga är väl att eleven med psykisk ohälsa har mycket stress och krav. 
Kanske har den fastnat i ett osunt tänkande i vilka de ska vara.” (Denise). 

 
En undersökning från tidigare studier visar hur 54 % av tjejerna och 27 % av killarna är stressade 
över läxor och prov i skolan vilket stämmer överens med elevhälsans perspektiv (SCB, 2018). 
Respondenterna går djupare in på problematiken med skolsystemets upplägg kring betygskriterier 
och de krav som ställs på eleven inom skolan. Ytterligare statistik från BRIS (2017) visar på en 
koppling mellan att antalet ungdomar med psykisk ohälsa har ökat i samband med att allt fler 
känner sig stressade i skolan. Eva berättar hur eleverna strävar efter högsta betyget i alla ämnen 
men inte kommer dit och får då svårigheter att lägga sig på en lägre nivå och nöja sig. Hon uttrycker 
att skolsystemet förr innehöll mer ren fakta att lära sig och att allt i dagens ämnen ska analyseras 
vilket höjer kraven på eleverna inom samtliga ämnen. Svårigheten blir genom detta för hög och 
skapar en stress hos eleven.  
 
Men eleverna stressas inte bara av betygen utan föreställningen om att bli accepterade för att vara 
någon genom sina prestationer i skolan. Föreställningen om att du bara är värd någonting och är 
värd att uppskattas efter dina prestationer är något respondenterna har mött i sitt arbete.  
 

“Det är jättesvårt att få personen att inse att det inte handlar om ditt eget värde, det handlar inte om vad du 
presterar utan att du är bra precis så som du är. Det tycker jag är det svåraste, att få personen att sänka kraven 

på sig själv.” (Cecilia). 
 
Den prestationsbaserade självkänslan gör det svårt för ungdomarna att förstå att deras värde inte 
handlar om hur de presterar utan att de är bra precis som de är. Respondenterna ger även en bild 
av att ungdomar har en specifik bild av hur livet ska vara, hur de ska förverkliga sig själva genom 
att vara en framgångsrik och lycklig ungdom. Att inte ha så höga krav på sig själv och pressen av 
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att behöva prestera hela tiden hade gett ungdomarna en lagom ambitionsnivå som sedan resulterat 
i ett bättre psykiskt mående.  
 

“Hälsoproblem kan också skilja då hög grad av stress och skolarbete kräver mycket om man är högpresterande 
och är van vid högsta betyg. Man kanske också vill jobba och tjäna pengar, då blir stressen ganska även fast man 

kanske rent kroppsligt har en god hälsa.” (Eva). 
 
Det finns en problematik i att som individ förväntas följa olika former av regler som finns i ett 
samhälle för att bli accepterad. Detta kan också kopplas till stämplingsteorin då ett agerande som 
är avvikande mot de normer som förväntas följas skapar en rädsla hos ungdomarna att få en negativ 
stämpel. Denna rädsla har en påverkan på ungdomarnas val i livet och de kan hamna i otrygga 
situationer som i sin tur leder till psykisk ohälsa (Johansson & Lalander, 2014). Exempel på otrygga 
situationer kan enligt respondenterna vara att välja fel inriktning på gymnasiet eller opassande 
handlingar som att ta droger. Anneli upplever främst prestationskrav och stress från de elever som 
läser teoretiskt lagda ämnen som samhällsvetenskap, naturvetenskap med flera. Respondenterna 
upplever att valet av dessa inriktningar kan handla om att många av eleverna väljer dessa ämnen 
för att de är breda, för att de har vänner från högstadiet som valt inriktningen eller med 
påtryckningar hemifrån. Detta gör att elevens fulla intresse inte finns där vilket leder till en 
stressande och otrygg situation.  

 
“Oftast är det föreställningen av att de måste prestera på topp för att bli godkända och bli accepterade av att vara 

någon och att dem känner en väldigt stor stress inför framtiden. De tror att dem måste ha allting spikat nu på 
gymnasiet och inser inte att de kan välja att ändra sen att allt inte hänger på just här och nu” (Denise). 

 
Stress och prestationskrav är något Cecilia upplever sig möta främst hos tjejer som lever efter att 
de måste vara duktiga hela tiden. Kopplingen mellan Cecilias uppfattning och tidigare statistik 
stämmer överens då statistik från SCB (2018) tar fram att 69 % av tjejerna och 34 % av killarna i 
åldern 16-18 år känner sig stressade minst en gång i veckan. Det har också framtagits statistik över 
tid som ur båda könens perspektiv visar på en tydlig ökning från år 1985 till år 2016 (SCB, 2018). 
Båda årens statistik visar hur dubbelt så många tjejer än killar drabbas av psykisk ohälsa men att 
också antalet drabbade mellan åren fördubblats (BRIS, 2017). Respondenterna upplever att det 
finns i ökning i antalet elever som söker upp elevhälsan, men att det i större utsträckning är tjejer. 
Något Maria och Anita uppmärksammat är den utveckling av att allt fler killar som söker sig till 
elevhälsan med olika problem. Maria upplever att tjejer har ett större behov av att prata kring sitt 
mående och har väldigt lätt för att göra det. Killars känslomässiga problematik handlar mest om 
kärleksbekymmer som Maria uttrycker gör dem förtvivlade. Anita märker en skillnad sen hon 
började arbeta angående att killar hon möter många gånger har dåligt självförtroende eller känner 
sig missnöjda med sitt utseende. Detta är något hon anser har ökat under sina arbetsår inom 
skolverksamheten. Anitas perspektiv är något som även framgår av tidigare forskning då statistik 
över ökningen mellan år 1985-2016 visar att siffran bland drabbade killar har fördubblats. Detta 
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kan vara svårt att se då det är tjejernas statistik som har en tydlig majoritet samt hög procent (SCB, 
2018).  
 
6.1.3 Sociala medier 
Maria belyser att bilden av hur man ska vara kommer ur sociala mediers framväxt och därför blir 
skev då det inte går att leva upp till all perfektion som speglas på sociala medier. Hon menar att 
sociala medier ger mycket positivt till ungdomarna men också har en negativ påverkan.  
 
”Sociala medier i all ära men allt är ju inte bara positivt utan det är negativt också. Det är många som inte kan 

förstå att så här är det, det är inte alltid så här lyckligt, så här bra och så här fint” (Maria). 
 
Liselott anser att psykisk ohälsas sätt att frontas i sociala medier eller övriga media gör att gränserna 
mellan vanlig oro och den faktiska psykiska ohälsan suddas ut då en vanlig oro lätt kopplas till att 
vara psykisk ohälsa då det idag är så uppmärksammat. Anita ser informationen som flödar i de 
sociala medierna som en positiv faktor då det får eleverna att förstå att de inte är ensamma med 
problemen vilket gör situationen mer accepterande. Även Denise följer spåret kring att det är mer 
accepterat idag att vara ungdom och att må dåligt men ser även en viss problematik med 
acceptansen. 
 

”Jag tror att det är mer accepterat idag att vara ungdom och må psykiskt dåligt. Ibland kan det nästan bli en 
modefluga, att man förväntas må lite dåligt bara för att man är en ungdom” (Denise). 

 
Maria berättar vidare om hur elever uttryckt att det måste varit skönt för henne när hon var i deras 
ålder utan mobiltelefon, dator och annan teknisk social påverkan. Problemen som Maria ser med 
sociala medier är inte bara den påverkan som finns på ungdomar utan att det också utgör konflikter 
och smutskastning som får ungdomarna att må dåligt. Tidigare studier visar att mobbning eller 
annan slags utsatthet är orsaker som kan utveckla psykisk ohälsa (Zetterström Dahlqvist, 2016). 
Utvecklingen kring denna faktor är något elevhälsan ser kopplat med sociala mediers framväxt då 
det är där mobbning bedrivs idag. Sociala medier kan via mobbningen som bedrivs ha en negativ 
påverkan då utsattheten kan pågå dygnet runt istället för under skoltid som innan sociala mediers 
tid. Hon menar att det är lättare för ungdomar att skriva elaka saker än att säga det rätt ut öga mot 
öga. Den mobbning som förr utspelade sig i skolans miljö pågår idag dygnet runt på de sociala 
medierna. Ungdomarna blir i och med detta aldrig fria från situationer innehållande mobbning och 
det blir en otrolig tung belastning för den som blir utsatt. Förutom konflikthanteringen ser Eva 
även problematik i att eleverna ägnar sociala medier så mycket tid då de går in så många gånger om 
dagen bara för att hålla sig uppkopplade. Även Pauline instämmer i att tvånget till att hålla sig 
uppkopplad på sociala medier förföljer ungdomar idag, att en ungdom kan känna sig utesluten bara 
för att ingen gillar dennes bild på instagram och att uteslutning inte såg ut på det sättet för 20 år 
sedan. 
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6.1.4 Föräldrar och familj 
När faktorer som är oberoende av individen tas upp nämns att uppväxt, föräldrar och hemmiljö 
kan vara en stor bidragande faktor på det psykiska måendet för en ungdom. En traumatisk uppväxt 
kan påverka grundtryggheten hos en individ och skapa en ohälsa. Ett självdestruktivt beteende hos 
elevens föräldrar eller annan omgivning kan göra att eleven tappar sin grundtrygghet och 
skuldbelägger sig själv trots att problematiken inte handlar om eleven själv utan människor i dennes 
omgivning. Tidigare studier från BRIS årsrapport 2017 visar att en ostabil grundtrygghet skapat av 
en bristande familjerelation blir en tydlig koppling mellan familjen och psykisk ohälsa. BRIS menar 
att välfungerande relationer med de som står ungdomen närmast är en grundläggande skyddsfaktor 
för att motverka den psykiska ohälsan. När relationerna inte fungerar är det en riskfaktor för den 
psykiska hälsan (BRIS, 2017). Anita ser också en koppling mellan ungas psykiska ohälsa och stabila 
familjerelationer då hon anser att de ungdomar som har det svårt hemma också får det svårare att 
söka hjälp för sin ohälsa då de fortfarande är beroende av sina föräldrar.  
 
“Det är en väldigt typisk situation där barn och ungdomar är extra utsatta när de mår psykiskt dåligt. De kan 
inte söka hjälp på samma sätt då de fortfarande är så fast vid sina föräldrar och beroende av dem precis som ett 

litet barn” (Anita). 
 
Hon tycker att en viktig roll för elevhälsan är att för eleven nyansera bilden av att det inte är elevens 
fel utan att det kan vara problematik hos föräldrarna. Föräldrar ska få stöd för att kunna ta hand 
om sina barn och agera efter deras bästa möjliga behov enligt Barnkonventionen. Det är i barnets 
tidiga år i uppväxten som tillgängligheten av förstärkt föräldrastöd bör finnas för att ge de bästa 
förutsättningarna (BRIS, 2017). Psykisk ohälsa behöver inte skapas ur traumatisk situation utan kan 
också grunda sig i föräldrarnas välmenande krav då de vill sina barn väl men för ungdomen blir det 
en kravfylld situation menar Denise. Föräldrarna glömmer barnen som individer och försöker 
klämma in dem i en mall som fungerar för föräldrarna menar Denise och fortsätter: 
 
“Viktigt att föräldrarna finns närvarande, att föräldrarna ser barnet som dem är och inte försöker ändra på dem 

och deras personlighet. Utan att dem får lov att bli accepterade som dem är och lär sig möta andra människor 
krav på ett sunt sätt. Att inte försöka prestera sig fram hela tiden utan att det är okej att göra fel också, att det 

är okej att vara annorlunda och att det är okej att göra fel” (Denise). 
 
6.1.5 Samhällets kunskap 
Tidigare studier skildrar hur allmänhetens låga kunskap kring psykisk ohälsa är ett problem i 
samhället då det kan skapa stigmatisering som påverkar den utsatta (Läkartidningen, 2014). 
 

“För skolan är ju en spegel av samhället, så som det ser ut is samhället ser det också ut i skolan” (Maria). 
 
Denise håller med och menar att kunskapen är begränsad och missvisande på så sätt att den är 
stigmatiserande för ungdomarna då de av samhället pekas ut som lata och oförmögna att ta ansvar 
och hantera den press och krav som finns. Stigmatiseringen gör att individen känner sig avvikande 
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gentemot samhället, en stämpel som individen accepterar så väl att det blir en etikett även utifrån 
individens perspektiv (Johansson & Lalander, 2014). Fördomarna från allmänheten mot individer 
med psykisk ohälsa gör också att de inte söker den hjälp de behöver (Läkartidningen, 2014). 
Okunskap och fördomar i samhället kring psykisk ohälsa är något Maria mött i sin omgivning då 
många har inställningen att den drabbade ska ”rycka upp sig” eller ”ta sig i kragen”. Hon menar att 
samhället istället borde fundera över den press och de krav som samhället ställer på ungdomarna 
och fokusera på en förändring. Anneli menar att det är negativt att samhället inte ser den vinst som 
kan göras genom att vidta insatser hos unga för att de ska klara sin skolgång då det är en viktig fas 
för att enklare komma vidare in i arbetslivet eller kunna läsa vidare.  

 
“Jag tycker det är förfärligt att samhället inte ser vinsten med att göra insatser för unga människor för att det är 
så viktigt att komma igenom skolan för att komma vidare i arbetslivet eller om man vill läsa högre studier. Jag 

förstår inte riktigt att man inte satsar ännu mer pengar. Det är tråkigt att se hur psykiatrin blöder och det behövs 
så mycket mycket mer” (Anneli). 

 
Orsakerna till psykisk ohälsa kan vara många men något som samtliga respondenter är överens om 
är att det är individuellt då orsaker samt hantering av problemen skiljer sig från varje enskild individ. 
Samtliga nämnda orsaker i detta kategoriavsnitt är orsaker som respondenterna tagit upp och anser 
som centrala orsaker till ungas psykiska ohälsa. Studien har också tagit fram respondenternas syn 
på omgivningen och samhällets påverkan på ungdomarna då de anser att förväntningar på dagens 
ungdomar är många och höga.  
 
6.2 Elevhälsans arbete med psykiska ohälsa hos unga  
Temat kommer belysa elevhälsans arbete och den påverkan som finns utanför elevhälsans 
verksamhet som berör arbetet de utför. Positiva och negativa delar i deras arbete kommer att 
skildras genom frihet men också maktlöshet. Slutligen kommer elevhälsans förslag på förändringar 
som bör göras i framtiden för att motverka psykisk ohälsa.  
 
6.2.1 Yrkesrollen som gräsrotsbyråkrat i skolan 
Skolan är en plats där eleverna spenderar en stor del av sin vardag där även utbildad personal kring 
området psykisk ohälsa finns på plats. Elevhälsan är en människobehandlande organisation som 
består av specialister där fokuset ligger på människors liv och hjälpa avvikande fall och situationer 
(Backlund, 2017). Att arbeta med människor är något som samtliga respondenter nämner som 
styrande för sin yrkesroll men anledningen till varför respondenterna valde just elevhälsan som 
arbetsplats skiljer sig dem emellan. Många anser att den åldersgrupp ungdomar befinner sig i är en 
spännande grupp att arbeta med. Många av dem har arbetat på arbetsplatser med barn och unga 
tidigare men menar att den fokuseringen arbetet med elevhälsan gör kring ungdomar är på ett annat 
sätt än deras tidigare erfarenheter. Denise har tidigare arbetat som familjerådgivare och anser att 
det arbetet med de unga handlar mycket om samtal med föräldrarna, genom elevhälsan får hon en 
andra verktyg att arbeta mer utifrån ungdomen som individ. Pauline har alltid velat kurator och tog 
chansen hon fick. 
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“För mig handlar det om att kurator och skolkurator alltid har varit en stor dröm för mig. Så när jag väl fick 
chansen att komma in på den arbetsmarknaden så fick jag bara snappa upp den. För mig handlar det om att jag 

verkligen tycker om att hjälpa och är genuint intresserad av andras historier” (Pauline). 
 
Cecilia har arbetat på vuxenpsykiatrin tidigare där många av de som led av stor ohälsa beskrev att 
problematiken startade under gymnasietiden vilket väckte Cecilias intresse kring att se över 
möjligheterna att träffa dem tidigare för att förebygga eller förhindra ohälsan. Ytterligare 
respondenter beskriver hur de själva under sin ungdom blivit hjälpta av kuratorer eller andra inom 
elevhälsan och att arbetet nu är ett sätt att ge tillbaka till andra i samma situation. Lipsky skildrar 
gräsrotsbyråkratens roll i socialt arbete och att de själva har ett intresse av att hjälpa människor i 
samhället (Lipsky, 2010). Detta är något som i studiens resultat tydligt kan ses då flera valt yrket på 
grund av egen problematik tidigare i livet och vill nu hjälpa andra. Det hälsorelaterade arbetet i just 
skolan blir därmed en viktig roll för att främja ungdomars välmående och förebygga ohälsan. 
Tidigare studier visar på att elevhälsan bör prioritera ett främjande av ungdomars hälsa (Garmy, 
2016).  Att arbeta främjande för elevernas bästa är något respondenterna bekräftar och att de 
gymnasieskolorna studien berört gör detta. Tidigare studier diskuterar även utformningen av 
elevhälsa då det finns önskemål om en “samlad elevhälsa” på samtliga skolor i Sverige. Denna 
“samlade elevhälsa” ska i så fall bestå av skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och 
specialpedagoger (Backlund, 2017). Att arbeta utifrån en “samlad elevhälsa” är något 
respondenternas arbetsplatser i stor utsträckning redan gör då yrkesgrupperna ovan finns 
tillgängliga på de skolor studien berört.  
 
6.2.2 Metoder för att motverka psykisk ohälsa 
I skollagen står det beslutat att “hälsa” och “lärande” är centrala begrepp för elevhälsans 
tillvägagångssätt i arbetet. Elevhälsan ska arbeta förebyggande, hälsofrämjande och stödja eleverna 
i deras utveckling för att nå sin utbildnings mål (Backlund, 2017). Forskning visar på att skolor inte 
alltid arbetar hälsofrämjande och förebyggande då fasta strategier eller systematiskt 
utvecklingsarbete kan vara bristande så det förhindrar elevhälsan att arbeta på bästa möjliga sätt 
(Triay Strömvall, 2017). Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är något som samtliga 
respondenter tydligt gör genom arbete med olika metoder och de anser sitt förebyggande arbete 
vara effektivt. Den nya skollagen innebär även att arbeta hänsynsfullt till varje enskild individ, ett 
arbetssätt som elevhälsan bemöter genom att ha individuella hälsosamtal med eleverna (Backlund, 
2017). En stor del av det förebyggande arbetet som användes på samtliga skolor är hälsosamtalen 
som skolsköterskorna håller med eleverna i årskurs ett. Hälsosamtalen besvaras av varje elev 
individuellt där eleven svarar på frågor om områden som deras mående, livssituation, fysiska och 
psykiska hälsa. Svaren diskuteras sedan i enrum med skolsköterskan där fullt fokus ligger på eleven 
som individ. Hälsosamtalen är en metod som även benämns som screening där ett frågeformulär 
utformas och besvaras (Kaess et. al 2014). Samtalen hålls någon gång under första året på gymnasiet 
om eleven går på en kommunal skola, medan den privata skolan hade återkommande samtal varje 
år under hela gymnasietiden. Med hjälp av samtalen kan elevhälsan tidigt fånga upp ungdomarna 
och förhoppningsvis se om det finns risk för psykisk ohälsa eller annan oro. Här får även eleverna 
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chans att skapa ett intryck av elevhälsan vilket de hoppas gör att eleverna kan tänka sig att komma 
tillbaka och känna tillit till elevhälsan. Elevhälsan har också ansvar över elevernas skolgång och att 
erbjuda behövlig hjälp så att alla elever ska ha möjlighet att klara av sina studier.  
 
“Hälsoenkäterna har alltid funnits och man har försökt fånga in eleverna via dem. Idag säger vi att vi vill träffa 
alla för innan vi började här för längesen så kunde eleven skriva på enkäten om de ville träffa oss skolsköterskor 

eller inte och då togs inte alla elever in. Genom hälsoenkäterna får vi en inblick i alla mår på alla program och det 
är ju en viktig utgångspunkt att starta ifrån.” (Eva). 

 
Gemensamt för skolorna var att det inte får genomföra behandling på skolan utan om en ytterligare 
insats behövs måste skolorna skicka vidare eleven. Däremot får elevhälsan bedriva 
samtalsbehandling i olika former, exempelvis motiverande samtal. Behövs ytterligare behandling 
utöver samtalsmetoder kontaktas en annan instans som till exempel vårdcentralen eller BUP 
beroende på vad ärendet handlar om. En av elevhälsans främsta uppgift är att fånga upp och 
samtala med eleverna för att sedan hjälpa dem vidare till en annan instans som kan tänkas behövas. 
När de samtalar med eleverna så är motiverande samtal en återkommande metod för att samtala 
och hjälpa de unga med sin problematik. Metoden används för att stärka individer i motivationen 
att hitta lösningar och utvägar på sina problem, precis som mötet mellan elevhälsan och eleven ser 
ut (Holm Ivarsson, 2016). I bemötandet är det också viktigt att elevhälsan behandlar eleverna 
jämlika och möter dem på deras nivå (Thomée et. al 2016). I resultatet framgår att elevhälsan i 
bemötandet noga tänker igenom sitt sätt att vara mot eleven genom kroppsspråk men även att få 
eleverna att känna sig vuxna och betydelsefulla. Trots detta anses en problematik uppstå då en 
ojämlikhet finns av att elevhälsan besitter både mer utbildning och kunskap inom området. 
 
Många av respondenterna informerade även om att de arbetar mycket i gruppnivå med eleverna, 
med detta menar de att de till exempel går ut och föreläser om olika ämnen som är viktiga att belysa 
och informera de unga om det. Det kan vara allt från föreläsningar om sömn och matvanors vikt i 
ett hälsosamt liv till föreläsningar om sexuella övergrepp eller missbruksproblematik som kan leda 
till psykiska besvär. Tidigare studier visar på att elevhälsan kan arbeta på olika nivåer, som individ-
, grupp- och organisatorisk nivå det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med psykisk ohälsa 
hos unga.  (Backlund, Högdin & Spånberger Weitz, 2017). Att arbeta på gruppnivå är något Anneli 
och Cecilia önskar att de kunde arbeta mer med ute på skolorna för de anser att det är ett effektivt 
förebyggande arbetssätt men att det tyvärr finns brist på tid för att göra det i den utsträckning som 
de hade velat.  

 
“Min främsta arbetsuppgift är att främja och förebygga, att främja god hälsa och gott lärande. För mår man bra 
så lär man sig bättre. Man kan ut och jobba i grupp, man kan jobba på individnivå och man kan försöka jobba 
på organisatorisk nivå också. Just det här att vi kan sitta och arbeta med stress mycket här inne men om ingenting 

förändras ute i verksamheten så händer ju ingenting.” (Maria). 
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Eva och Liselott berättar om något som heter “Hjärnsmart - 10 goda vanor” som tillhör ett av 
arbetssätten som sker på gruppnivå. Det är ett projekt som handlar om att göra eleverna medvetna 
om hur mycket goda vardagsvaror kan påverka deras lärande, utveckling och deras mående. Genom 
detta projekt hoppas de på att eleverna ska få ett friskt liv, skapa förutsättningar för ett livslångt 
lärande och en bra hjärnhälsa. Elevhälsan har som mål att genom sitt arbete hjälpa eleverna att 
utveckla sina färdigheter och ge stöd i den personliga utvecklingen genom gymnasietiden. 

 
”Det är ju ändå vår målsättning att jobba för eleverna ska må så bra som möjligt under tiden de är här och att 

man ska rusta dem så bra som möjligt för framtiden” (Maria). 
 
6.2.3 Elevhälsan som ett fritt arbete 
Anita menar att fler idag pratar om psykisk ohälsa vilket gör att nya arbetssätt också utvecklats och 
att ett större intresse för att arbeta med problematiken skapats. Även Maria ser förändringar i 
arbetssättet, att det arbetar främjande och förebyggande på ett annat sätt idag än för 10–15 år sedan. 
Arbetssättet har successivt genomgått en förändring genom små steg framåt då hon upplever att 
elevhälsan får prata och vara uppmärksamma på ett annat sätt kring eleverna än de var förut. Detta 
kan också vara kopplat till att elevhälsan har ett stort handlingsutrymme, det är något samtliga 
respondenter upplever att de har mycket av.  
 
“Jag tycker att jag har väldigt fritt jobb. Jag får tänka fritt ganska mycket men sen kan jag inte “go bananas” och 
börja göra någon “hokus pokus” utan jag styrs av det medicinska. Jag är styrd av lagen, hälso- och sjukvårdslagen 

och skollagen och måste hålla mig inom dem.” (Anneli). 
 
Tidigare studier visar däremot på kuratorer som anser sig inte ha ett fritt handlingsutrymme då de 
styrs av chefens inflytande och legitimitetsbegränsade resurser (Isaksson, 2016).  Respondenterna 
har en annan upplevelse då de känner att de har fria händer att utföra sina arbetsuppgifter och 
hjälpa de unga på olika sätt. Tidigare studier belyser socialarbetares frihet i arbetet men att de 
samtidigt har lagar, regler, överenskommelser och traditioner att förhålla sig till. 
Handlingsutrymmet går att utnyttja på många sätt och det handlar om hur socialarbetaren väljer att 
hantera det då det finns mycket frihet, men under ansvar (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 
Beroende på organisation kan handlingsutrymmet se olika ut något som även speglar jämförelsen 
av privat och kommunal skola i studiens resultat (Lipsky, 2010). Denise som är anställd inom den 
privata sektorn uttrycker sig ha ytterligare handlingsutrymme att arbeta inom än respondenterna 
från kommunala skolor. Anita som arbetar på en kommunal gymnasieskola anser dock att även 
hon besitter ett stort handlingsutrymme.  
 

“Jag tycker att alla chefer och rektorer är väldigt angelägna om att det ska finnas kuratorer på skolan och 
angelägna om att använda oss hela tiden. De lyssnar på vad vi tycker och hur vi bedömer en elev eller en situation i 

allmänhet. Så vi har otroligt fria händer.” (Anita). 
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Respondenterna berättar att det gällande handlingsutrymmet för att hjälpa de unga är det också 
väldigt brett så länge de gör vad dem anser är bäst för eleven och håller sig till reglerna. Tidigare 
studier menar även att gräsrotsbyråkrater är den som arbetar med samhällsmedborgaren vilket 
innebär ansvar för att följa klientens önskemål inom organisationens ramar (Lipsky, 2010). 
Elevhälsan arbetar dagligen med sina klienter vilka är eleverna på gymnasieskolorna, för att de ska 
må bra under sin gymnasiegång och gå ut med fullständiga betyg. Samtliga respondenter uttrycker 
sig ha ett handlingsutrymme att utföra sina arbetsuppgifter.  
 
6.2.4 Elevhälsans tillgänglighet  
Som tidigare nämnt fångas ungdomar som lider av psykisk ohälsa upp genom de hälsosamtal 
skolsköterskorna genomför med eleverna. Det kan även framkomma att elev inte mår bra via 
genomgångar kring elever där mentorer eller lärare till en elev kan lyfta för elevhälsan att någon 
inte verkar må bra. Ibland kan ungdomarna komma själva med sin problematik eller att en kompis, 
förälder eller annan närstående uttrycker att eleven mår dåligt. Utifrån ungdomarnas perspektiv 
menar Liselott att de är väldigt snabba med att söka hjälp för sin problematik oavsett om det är 
kroppsligt eller själsligt vilket hon ser som en positiv utveckling. Ett annat sätt att fånga upp 
eleverna är att gå ut i klasserna när nya elever börjar sitt första år på skolan för att ge dem ett ansikte 
på vilka de kan vända sig till om de skulle känna att de behöver. Att gå ut i klasserna menar Pauline 
är en förändring i yrkesrollens sätt att nå ungdomarna då de tidigare endast satt och tog emot besök. 
Att gå i klasserna är något flera respondenter ser som en positiv del i sitt arbete med att fånga upp 
eleverna. Det är viktigt att de vet att en elevhälsa finns tillgänglig för dem. I övrigt anser elevhälsan 
att deras tillgänglighet är bra och att de försöker ha dörren öppen så fort de har möjlighet för att 
fler elever ska känna sig välkomna.  
 

“Vår målsättning är att de ska må så bra som möjligt och de ska känna så stort förtroende som möjligt för 
personalen så de kan vända sig hit om de verkligen behöver hjälp. Oavsett om det är något litet som en konflikt 

med en kompis eller att de blir misshandlade hemma så ska de våga berätta” (Denise). 
 
Trots en känsla av god tillgänglighet önskar många av dem att de kunde ha dörrarna öppna oftare 
och kunna vara ute mer i klasserna för att samtala eller informera. Under intervjuns gång pratades 
det även om hur de tror att eleverna ser på elevhälsan och om de anser att eleverna vänder sig till 
dem. Respondenterna upplever att eleverna i stor utsträckning vänder sig till dem med både fysiska 
och psykiska. Många gånger kommer eleverna till elevhälsan av andra orsaker än att de mår psykiskt 
dåligt som till exempel med huvudvärk eller mensvärk. Elevhälsan har dokumentationsskyldighet 
och ser därför i sina papper om eleven gör återkommande besök för sin huvudvärk. 
Skolsköterskorna samtalar då med eleven och kan rekommendera dem att träffa kuratorn för att 
gå till grund med sin problematik.  
 
För att öka tillgängligheten har några av respondenterna givit sitt telefonnummer till 
arbetstelefonen som eleverna kan skriva sms till om de behöver träffa dem. Detta gör att eleven 
slipper komma till en stängd dörr och vända ut igen för att sen kanske aldrig mer komma till 
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elevhälsan. Därför anser de som använder sms-kommunikationen att det arbetssättet främjar deras 
tillgänglighet och att de kan fånga upp och hjälpa fler. Även om kontakten sker under arbetstid 
upplever elevhälsan att ungdomen blir lugn av att bara ha skickat iväg ett sms även om det är 
utanför elevhälsans arbetstid och de återkopplar när de åter är på plats. Tidigare studier menar att 
god tillgänglighet bland annat handlar om att skapa bättre öppettider på de lokaler som finns 
tillgängliga för ungdomarna. Detta kan vara problematiskt då ungdomarnas tider kan gå emot en 
vuxen individs vanliga arbetstider. Tanken med öppettiderna är också att ungdomarna inte ska 
behöva informera sina föräldrar eller lärare om att de ska besöka exempelvis 
ungdomsmottagningen (Thomée et al. 2016). Elevhälsan är därför ett positivt exempel på en 
organisation med öppettider då eleverna också är tillgängliga och befinner sig nära elevhälsans 
lokaler. Att dessutom använda sig av kommunikation via sms är en lösning som främjar problemet 
med att ungdomarnas tider går emot de vuxnas arbetstider. Det framkom också att elevhälsan kan 
ha problem kring att endast finnas tillgängliga under skoltid. Problemet är att flertalet elever hellre 
besöker dem efter skoltid men också att de kan vara uppbokade på lektioner under elevhälsans 
vardagliga öppettider. Detta blir en ständig begränsning för tillgängligheten då elevhälsan inte har 
möjlighet att vara öppet dygnet runt. Respondenterna anser att ungdomarna i god utsträckning 
vänder sig till dem vid behov. Maria poängterar vikten av att inte förlita sig på att eleverna uppsöker 
elevhälsan själva. 
 
“Vi hoppas att det är lättillgängligt att komma till oss och upplever det när eleverna väl kommer hit. Men det är 

också viktigt att vi går ut i skolan och sätter oss ner för att prata med någon lite allmänt.” (Maria). 
 
6.2.5 Bemötandet i relation till eleverna  
Att lära sig hur bemötandet av ungdomar ska gå till är en oändlig process, detta då ungdomars 
beteende, språk och uttryck ständigt är i förändring. Därför finns det ingen fast manual på hur en 
ungdom ska bemötas och det är därför återigen viktigt att personalen är genuint motiverade samt 
har en vilja att förändras efter ungdomars preferenser (Thomée et al. 2016). Cecilia anser att första 
steget i ett möte är att visa ungdomen uppskattning. Hon berättar vidare:  
 
“För det första måste jag säga att när man kommer hit, oavsett om det är drop-in eller planerade så ska man vara 
uppmuntrande till den eleven för jag tycker det är så himla modigt att de kommer och söker hjälp. Att man som 

elevhälsa verkligen försöker bekräfta den eleven för att den har kommit hit.” (Cecilia). 
 
Pauline tänker på sitt sätt att bemöta när hon träffar elever. Hon är noga med att tänka på sitt 
kroppsspråk då hon vill sitta på samma höjd som eleven och prata på ett sätt så att ungdomen ska 
känna sig trygg med att sitta och prata. Detta är något som även Anneli har med sig i bemötandet 
med ungdomarna. Hon anser att det viktigt att få ungdomarna att känna sig som vuxna människor 
och lyssnade på när de kommer till elevhälsan. Eva anser att titeln kurator har blivit mer oladdat 
på senare tid än vad det har varit, men att det fortfarande är ganska laddat i jämförelse med 
skolsköterskan. Cecilia upplever att den personal på skolan som inte sätter betyg är lika laddade 
som lärarna som sätter betyg. Cecilia har en tanke att eleven därför är mer bekväm med att vända 
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sig till elevhälsan av den anledningen. Problematiken att personal på skolan besitter mer kunskap 
och utbildning än eleverna kan leda till ett maktförhållande (Ahrne, 1994). Respondenterna trycker 
på vikten av ett bra bemötande gentemot eleverna då de hoppas att maktförhållandet inte ska bli 
markant för eleverna. Tidigare studier menar också att elevhälsan som verksamhet är en viktig 
maktresurs då de besitter makten av beslutstagande kring resurser och insatser av olika slag för 
eleven. Eftersom elevhälsan är de som beslutar kring olika stödjande insatser för eleven samt vägen 
till hjälp hos andra instanser besitter de en större makt än eleverna (Ahrne, 1994).  
 
Empowerment är något som många socialarbetare använder sig av i det skolsociala arbete då det 
handlar om att stärka och utveckla individen samt hjälpa eleven att ta makt över sin egen situation 
(Backlund, Högdin & Spånberger Weitz, 2017). Cecilia anser att empowerment är en viktig del i 
bemötandet med eleven. 
 
”För att hjälpa en ungdom ut ur psykisk ohälsa tycker jag att det här med empowerment är viktigt, att man ska 

se till att den personen som drabbas ska själv vara experten och att den själv är den som ska komma på hur 
situationen ska lösas. Jag tror att det är farligt när vi som professioner tror att vi kan lösa situationen, utan vi 
kan vara goda rådgivare och fråga om lov om vi får komma med förslag och idéer. Men att det är personen som 

drabbas som faktiskt vet bäst själv och det är den personen som ska få verktygen att handha med sin egen 
ohälsa.” (Cecilia). 

 
De svårigheter som finns med att hjälpa de unga är många men Sara och Cecilia anser att det 
svåraste är tiden. Eftersom psykisk ohälsa inte löser sig på en kvart utan tar tid så är det svårt att 
hitta tiden att hjälpa dem. De uttrycker att tiden kan vara en svårighet med den psykiska ohälsan 
då vissa stannar hemma från skolan för att de inte klarar av att ta sig dit. Det som händer då är att 
eleven får mindre tid på sig att klara av de uppgifterna som ska göras. Det är där svårigheten ligger, 
även om en elev blir sjukskriven på grund av sin psykiska ohälsa så reduceras inte uppgifterna i 
skolan utan endast tiden. Sara och Cecilia anser därför att det blir en ytterligare stress för eleven, 
då uppgifterna inte försvinner utan istället byggs på och blir fler ju längre tid eleven är frånvarande. 
Därför är det viktigt att försöka hitta hjälpmedel för varje individ så att de klarar av sina uppgifter 
och sina gymnasiebetyg istället för att ge eleverna godkännande till kortare skoldagar eller frånvaro. 
Ett problem som också kom på tal är att några känner sig väldigt lösningsorienterad och vill lösa 
alla problem som finns men måste också förstå att allt inte går att lösa. Maria tar upp 
dysfunktionella familjer som ett exempel, det går att finnas där för eleven och göra en orosanmälan 
om det är nödvändigt men att lösa en familjs problematik inte är möjligt.  
 
”Svårigheten är att vi är ganska, eller man har ju lärt sig med åren, att vi är ganska lösningsfokuserade. Man vill 

gärna lösa saker och ting men man måste förstå att man inte kan lösa allting, och det är en svårighet i yrket” 
(Maria). 
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6.2.6 Samverkan med olika yrkesgrupper och andra organisationer  
Elevhälsan personal kan skilja sig mellan skolorna, men på samtliga skolor fanns det skolsköterskor, 
skolläkare, kurator och specialpedagog. Arbetsterapeut och sjukgymnast var även något som fanns 
på några av skolorna för att ge bredare och bättre hjälp till eleverna. Elevhälsan arbetar tillsammans 
med all personal på skolan för att hjälpa varandra och kunna ge eleverna bra och rätt hjälp genom 
gymnasietiden. Personalen på skolan har olika kompetenser, träffar eleverna olika mycket och 
försöker därför samarbeta med övrig personal för att fånga upp eleverna som inte mår bra så fort 
som möjligt.  
 
“Sen är det ju så, upplever jag i alla fall, att man ska vara lyhörd för vad eleven själv känner att den vill. Ibland 
kan det kännas lättare att gå till skolsköterskan och då får man använda den kompetens man har där och ta lite 
handledning från andra för att kunna leda det vidare. Men målet är att kanske avsluta hos kurator, så man för 

det lite successivt framåt.” (Liselott). 
 
De som samverkar kan vara allt ifrån lärare, mentorer, skolsköterskor, skolpedagoger, rektorer, 
skolkuratorer eller arbetsterapeuter. Något som kan uppstå i samarbete mellan olika aktörer i en 
organisation är både domänkonsensus eller domänkonflikter då elevhälsan kan ha olika åsikter om 
insatser eller beslut (Grape, Blom & Johansson, 2006). Respondenterna anser att samarbete många 
gånger fungerar bra och att de upplever mer domänkonsensus än konflikter i sitt arbete. Konflikter 
kan givetvis uppstå även inom skolverksamheten men då studiens respondenter upplever ett 
positivt samarbetsklimat är detta ingenting som berör dem i deras yrkesroll.  
 
Förutom det samarbetet inom skolverksamheten samverkar elevhälsan även med utomstående 
organisationer. Detta sker på skol- och organisationsnivå och handlar om samverkan med andra 
myndigheter (Backlund, Högdin & Spårberger Weitz, 2017). Som tidigare nämnt får inte elevhälsan 
vårda eller utföra behandling på skolan och måste därför ta hjälp andra organisationer. Skolläkare 
finns på plats för att kunna skriva remisser som ska hjälpa den drabbade eleven vidare till en annan 
instans som kan behandla. Vid ett samarbete de olika organisationerna emellan sker en 
koordination eller samordning då flera myndigheters insatser tillsammans adderas till varandra och 
uppnår bästa möjliga resultat. Samarbetet sker mellan olika organisationer med olika yrken och 
arbetssätt men har alla samma uppgift att hjälpa individen (Danermark & Kullberg, 1999). Detta 
gör elevhälsan genom samverkan med organisationer som vårdcentralen, Barn och 
ungdomspsykiatrin (BUP), Affecta psykiatri, ungdomsmottagningen, ätstörningsenheten, Röda 
villan, socialtjänsten och i vissa fall polisen. Samtliga organisationer har samma målinriktning kring 
samhällets ungdomar och deras välmående vilket är en viktig del för att en stark samverkan ska 
skapas (Danermark & Kullberg, 1999). Eftersom psykisk ohälsa kan skapas av så många olika 
orsaker behövs också olika insatser för varje enskild individ och ett bra samarbete med andra 
instanser. Samarbetet med de andra organisationerna upplevs som bra på samtliga skolor men 
resurserna är begränsade. De upplever många gånger att det vill hjälpa eleverna vidare till en annan 
organisation men att det är väntetid och de kan ta upp till 6 månader innan eleven får hjälp. Sara 
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uttrycker att för en elev som lider av psykisk ohälsa kan få vänta en längre tid för vård trots att dem 
behöver hjälpen omgående.  

 
“Man vill ju göra mer men man har inte tid eller möjligheter, det är väldigt svårt att få eleverna vidare. Om man 

märker att de behöver jättemycket stöd och då ska vi skicka vidare dem men då kan det vara 6 månaders 
väntetid. 6 månader är rätt länge för en 17 åring som mår dåligt, det hinner hända rätt mycket på 6 månader” 

(Sara). 
 
Elevhälsans beroendeställning gentemot andra organisationer när eleverna ska lämnas vidare kan 
bilda ett maktförhållande. På grund av att elevhälsan inte får behandla eleverna hamnar de 
automatiskt i denna beroendeställning där de andra organisationerna har makten över vidare 
behandling för eleverna (Ahrne, 1994). Elevhälsan upplever inget maktförhållande gentemot andra 
instanser utan tycker att samarbetet fungerar väl. Däremot upplever de en maktlöshet i sin mån att 
lämna över eleverna till andra instanser då väntetiderna ofta är långa eller att de av andra 
anledningar inte har möjlighet att ta emot ungdomen. Sara menar att problematiken ska ha en stor 
negativ påverkan på ungdomens skolliv innan åtgärder kan vidtas. Detta blir begränsande då 
elevhälsan själva inte utför någon behandling utan endast pedagogiskt arbete med ungdomarna. 
Anneli anser också att det svåraste är att hjälpa de unga vidare till en annan organisation då både 
sekretessen och begränsade resurserna på de andra organisationerna kan hindra överlämningen. 
Hon önskar därför att man kunde arbeta ännu mer över gränserna med andra organisationer för 
att förbättra samarbetet och jämna ut den obalans som finns mellan behov och resurser.  
 
6.2.7 Framtida förändringar 
Intervjuerna avslutades med att fråga respondenterna vad de hade gjort med obegränsade resurser 
och tre fria åtgärder som skulle förebygga arbetet kring psykisk ohälsa hos unga. Frågan gav svar 
på många olika vinklar, lösningar och förändringar som skulle kunna göras för att minska antalet 
ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa. Denise anser att familjen kan vara en stor bidragande 
faktor till ett barns psykiska tillstånd. Hon tycker därför skolorna borde erbjuda föräldrautbildning 
för att skapa ett mer medvetet föräldraskap och på så vis kanske minska den psykiska ohälsan hos 
unga. Hon vill också att man ska kunna skapa ett behandlingscenter för barn och ungdomar som 
har traumatiska upplevelser då det inte riktigt finns den hjälpen idag. Detta är också något Maria är 
inne på då hon också önskar att det hade funnits ett ungdomshus där det finns massa olika resurser 
under ett och samma tak. Det ska vara ett ställe som alla ungdomar kan vända sig till, där det finns 
utbildad personal som kan hjälpa och behandla ungdomar i samhället. Det ska finnas resurser så 
att de unga kan gå dit med sina problem för att samtala, få coachning, hjälp med både den psykiska 
och fysiska hälsan eller andra insatser som kan tänkas behövas.  
 
Maria anser det viktigt att våga prata om problemen, unga med varandra men även vuxna med 
unga. Att det skulle vara farligt att prata med ungdomarna eller ge en framkallning av problematiken 
att belysa ämnet menar hon inte stämmer. Om det hade funnits mer resurser hade det också kunnat 
göra ett bättre förebyggande arbete för dem unga. Det är många som inte vet hur de ska hjälpa 
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någon som lider av psykisk ohälsa och vill göra det självklart för alla i omgivningen att det inte 
finns ett specifikt sätt att hjälpa någon utan att det räcker med att vara människa. 
 

“Jag tror det handlar mycket om att kunna och våga sätta ord på det man känner. Att man vågar prata, att 
någon hemma ser en och vågar samtala om saker. Ibland kan det kännas som om man ska klara allting själv och 

att man inte vågar sig svag på något vis.” (Anneli). 
 
Flera av respondenterna önskar att de hade haft tid att arbeta mer förebyggande än vad de gör just 
nu samt mer arbete på gruppnivå. Att arbeta kring skolklimatet, likabehandlingsarbete och 
föräldrasamarbete är några exempel på sätt för elevhälsan att arbeta på gruppnivå (Backlund, 
Högdin & Spårberger Weitz, 2017). Cecilias förslag kring utvecklande arbetssätt på gruppnivå 
menar hon kan vara att prata mer ute i klasserna, att bjuda in människor som själva lider eller har 
lidit av psykisk ohälsa för att öka kunskaperna men också avdramatisera ämnet. Cecilia berättar 
även att hon gärna hade gjort en ombyggnation på skolorna så att de blir mer flexibla, mjukare och 
ett trevligare ställe att vara på. Hon vill att skolan ska vara trevlig plats där eleverna kan lyssna på 
musik i exempelvis en relaxavdelning eller ett rum där eleven kan gå undan för att få en tyst stund. 
Hon vill inte heller att skolan endast ska vara tidsbegränsad mellan klockan 8-16 utan att eleverna 
själva får pussla ihop sitt skolschema så att kvällskurser ska finnas tillgängliga. Detta arbetssätt hade 
underlättat elevernas skolgång och främjat deras psykiska hälsa. Ett ökat deltagande i 
undervisningen leder till bättre hälsa för ungdomarna (Bremberg, 2004). Cecilia bekräftar detta då 
hon anser att mer deltagande och mer valmöjligheter kan underlätta deras skolgång samt 
undervisning. Förutom ombyggnationer och valmöjligheter för dem unga menar hon att vuxna 
även bär en viktig roll i att inspirera de unga till att livet har mycket att ge.  
 
“Vi som jobbar på skolan måste förmedla att det är kul att vara vuxen. Det är roligt, det är ingenting man ska 

vara rädd för. Vi får inte sucka och uttrycka hur jobbigt det är utan förmedla att det faktiskt förbaskat kul så de 
blir inspirerade och känner att det är värt mödan.” (Cecilia). 

 
6.3 Sammanfattning av resultat  
För att sammanfatta resultatet av studien följer nedan en kortare beskrivning av det framkomna 
innehållet från respondenternas svar. Orsakerna till psykisk ohälsa kan vara många enligt 
respondenterna men några exempel som studien berör är sömn, sociala mediers påverkan, stress- 
och prestationsångest, föräldrar/familj men även samhällets förväntningar. De nämnda orsakerna 
kan enligt respondenterna vara en påverkan av varandra och att en ond cirkel bildas genom att 
exempelvis stress eller dåliga familjeförhållanden kan leda till dålig sömn. Dålig sömn kan försvåra 
ungdomens möjlighet att ta sig ur sin ohälsa då respondenterna menar att det är viktigt att 
ungdomarna får den sömn och avkoppling de behöver. Något som samtliga respondenter är 
överens om är att det är individuellt då orsaker samt hantering av problemen skiljer sig från varje 
enskild individ. Samtliga nämnda orsaker i detta kategoriavsnitt är orsaker som respondenterna 
tagit upp och anser som centrala orsaker till ungas psykiska ohälsa. Studien har också tagit fram 
respondenternas syn på omgivningen och samhällets påverkan på ungdomarna då de anser att 
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förväntningar på dagens ungdomar är många och höga. Det som framgick i studiens resultat var 
att elevhälsans arbete med psykisk ohälsa hos unga ska vara förebyggande och hälsofrämjande med 
eleven i fokus. Elevhälsan upplever sig ha fria händer och stort handlingsutrymme för att ge 
eleverna bästa möjliga hjälp. Samtliga respondenter har även gemensamma intressen i att vilja hjälpa 
elever och påverka deras liv positivt. En stor del av det förebyggande arbetet var hälsosamtal som 
noga utförs av skolsköterskorna på samtliga skolor. De anser hälsosamtal vara en effektiv väg till 
att fånga upp så många elever som möjligt som behöver deras hjälp på ett eller annat sätt. Att fånga 
upp eleverna är inte något respondenterna ser som något problem då de anser sig ha god 
tillgänglighet, även om de anser att de alltid kan göra lite mer. Metoderna som används var spridda 
men återkommande var motiverande samtal då elevhälsan endast får bedriva samtalsbehandling. 
Att arbeta på gruppnivå gentemot eleverna med information om livskunskap kring olika ämnen 
var något respondenterna arbetade med men hade önskningar om att få utöka ytterligare då de 
anser arbetet på gruppnivå vara effektivt. Samarbetet som sker inom verksamheten men också med 
externa aktörer är ett arbete som fungerar väl enligt elevhälsan. Resultatet av studien visar på att 
elevhälsan önskar mer resurser i de övriga organisationerna för att öka samarbetet ytterligare då det 
i nuläget är det enda som förhindrar samarbetet då överlämningarna av elever inte alltid är möjligt. 
Slutligen ger respondenterna sina egna förslag och tankar kring eventuella framtida förändringar 
som de anser hade varit effektiva för att minska psykisk ohälsa hos unga. Några respondenter 
önskar mer fokusering på familjeförhållanden och att skapa ett mer medvetet föräldraskap. Det 
framkommer också att ett ungdomshus eller något slags behandlingscenter med resurser 
fokuserade på ungdomar borde finnas för att samla allt under ett tak för effektivare hjälp. En av 
respondenterna ville se en mer flexibel miljö i den framtida skolverksamheten genom 
ombyggnationer men också mer flexibla lektionstider för att det ska passa alla individer då alla är 
olika.   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	

42	
	

7 Diskussion 
I det här kapitlet presenteras en resultatdiskussion följt av slutsatser och förslag till fortsatt 
forskning. I resultatdiskussionen presenteras författarnas egna tolkning och tankar kring det 
framtagna resultatet genom kritisk diskussion.   
 
7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att öka kunskapen om det elevvårdande arbetet i gymnasieskolor med unga 
genom att undersöka hur representanter från elevhälsan erfarar ökningen av psykisk ohälsa samt 
arbetar för att förebygga och identifiera psykisk ohälsa hos eleven. Resultatet av studien visar hur 
elevhälsan använder olika arbetssätt och metoder för att stötta eleverna genom deras tid på 
gymnasiet. Tidigare studier belyser hur elevhälsans arbete kan bedrivas med inriktning på individ- 
och gruppnivå för ett förebyggande och främjande arbete, detta är även en nivå som kan benämnas 
som elevnivå. De olika arbetssätt som genomförs på elevnivå kan vara hälsosamtal eller 
grupprelaterade aktiviteter som olika föreläsningar (Backlund, Högdin & Spånberger Weitz, 2017). 
Att arbeta på både individ-och gruppnivå är arbetssätt som samtliga respondenter arbetar efter i 
sin yrkesroll. Det var intressant att elevhälsan i sitt förebyggande arbete använde sig av föreläsningar 
för att nå ut med information till eleverna om psykisk ohälsas bakomliggande faktorer men också 
generellt om ämnet. Vi anser det positivt att bemöta många samtidigt och nå ut med den viktiga 
informationen, det är positivt att skolverksamheten tar sig tid till detta då det finns så mycket annan 
samhällsproblematik än psykisk ohälsa att belysa. En tydlig koppling mellan studiens resultat och 
tidigare forskning kunde tydas då respondenterna bekräftade att de arbetar förebyggande och 
hälsofrämjande i skolverksamheten precis som skollagen beslutade år 2011 (Backlund, 2017). 
Studien har även funnit kunskap om hur elevhälsan fångar upp eleverna på skolorna och vilken 
hjälp som de har att erbjuda. Det som förvånade oss var att elevhälsan inte får bedriva behandling 
vilket vi tror kan vara en brist i arbetet att motverka psykisk ohälsa då vi tror att det kan hindra 
elever från att få hjälp i tid. Vi anser därför att om det funnits resurser att behandla på skolorna 
hade också fler elever fått snabbare hjälp. 
 
Elevhälsan är socialarbetare, så kallade gräsrotsbyråkrater enligt Lipsky (2010) och har enligt 
honom ett fritt handlingsutrymme. Detta var något resultatet bekräftade då ingen av 
respondenterna kände sig begränsade i sitt handlingsutrymme och ansåg sig få göra mycket inom 
lagens ramar. Däremot kände många respondenter sig begränsade gällde resurser. Begränsningar 
för både tid och samverkan med andra organisationer var något som framkom då de gärna hade 
haft mer tid att arbeta förebyggande med den psykiska ohälsan samt önskade att det fanns ett bättre 
och mer samarbete organisationer emellan. Vi som författare anser att valet av teorier var relevanta 
då alla kunde kopplas till studiens empiri. Anledningen till detta anser vi vara intervjuguiden 
utformning då den innehåller en fokusering på de valda teorierna. Uppfattningen om de faktorer 
som kan vara till grund för en utveckling av psykisk ohälsa en individ var många enligt elevhälsan 
då psykisk ohälsa som begrepp är svårt att definiera. Respondenterna upplevde psykisk ohälsa som 
ett brett ämne som kan orsakas av många faktorer var för sig eller i ett samspel med varandra. Brist 
på sömn var ett återkommande ämne i intervjuerna då stressen i skolan leder till dålig sömn, 
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nedstämdhet och annan försämring av livskvalité som blir en ond cirkel för ungdomen. Att så 
många respondenter belyste problematiken kring dålig sömn var något vi inte hade förväntat oss 
innan intervjuernas start. Däremot förväntades en mer negativ syn på sociala mediers framväxt i 
den unga generationen vilket endast togs upp av fåtalet respondenter utan att vi som intervjuare 
specifikt frågade om det. Att familjesituation och nära relationer är något som påverkar den 
psykiska hälsan hos unga var något vi innan studien anade då vi tror att en bristande grundtrygghet 
är en stor påverkan för ungdomen. Att skillnader mellan könen fanns hade vi tagit del av genom 
tidigare studier då statistik tydligt visar att fler tjejer än killar drabbas av psykisk ohälsa men också 
att en ökning skett för båda könen (SCB, 2018). Det som också var intressant var att 
respondenterna upplevde att fler killar uppsökte elevhälsan än tidigare med problematik grundat i 
utseendekomplex. 
 
Ett positivt inslag i att fånga upp elever som lider av psykisk ohälsa var hälsosamtalen elevhälsan 
använde sig av. Vi ser hälsosamtalen som ett effektivt sätt att fånga upp de elever som verkligen 
behöver hjälp men också de elever som annars inte skulle förmå sig att be om hjälpen själva. 
Samarbetet mellan de olika yrkesrollerna på skolan verkar också vara ett framgångsrikt sätt för att 
uppmärksamma problematiken i tid då mentorer och andra lärare som träffar eleverna oftare. 
Lärarna träffar eleverna dagligen och kan tydligare se en försämrad hälsa för att sedan kontakta 
elevhälsan vid behov när en elev mår dåligt. Att samtliga elever på skolorna studien berört erbjuds 
ett individuellt hälsosamtal med en skolsköterska är något som förvånar oss. Det är positivt att 
tiden finns för att träffa alla elever, att alla elever blir sedda men också att eleverna får möjlighet att 
träffa en utbildad profession som kan hjälpa dem. Det enda negativa vi såg med den hjälp eleverna 
erbjuds är att vissa elever inte får träffa en sköterska på hälsosamtal förrän i maj månad vilket är 
åtta månader efter det att eleven börjat gymnasiet. Givetvis är detta förståeligt med tanke på den 
resursbrist som finns inom elevhälsan men att elevens ohälsa riskerar att gå djupare än behövligt 
på grund av de inte fångas upp i tid. Vi tänker också att begreppet kurator hade blivit mindre 
oladdat om det hade varit obligatorisk för eleverna att någon gång under sin gymnasietid träffat en 
kurator. Stigmatiseringen av att besöka en kurator reduceras då och vi anser detta som ett effektivt 
sätt att fånga upp elever men också göra kuratorn till ett mer naturligt inslag i skolan.  
 
Vi har själva ingen erfarenhet eller kunskap om psykisk ohälsa sedan tidigare vilket gjorde att vi 
ville finna grundlig kunskap kring problematiken. Vi tror att detta var en fördel då vi ställde frågor 
som för många andra är självklara vilket gav en övergripande bild av problemet. En fråga vi ställde 
oss under studiens gång var om det faktiskt är så att fler ungdomar mår dåligt eller om det finns en 
koppling till att det är mer accepterat idag och därmed vågar ungdomar prata högt om det. BRIS 
årsrapport 2017 visar på att det är fler ungdomar som mår dåligt och söker hjälp via dem (BRIS, 
2017). Detta besvarar inte tanken om att en modefluga kan ligga till grund men visar ändå på att 
psykisk ohälsa hos unga verkligen är ett samhällsproblem idag. Vi möter psykisk ohälsa i flera 
mediala sammanhang idag vilket säkert kan ha en påverkan både positivt och negativt. Det som 
kan vara positivt är att många som mår dåligt vågar söka hjälp och känner sig mindre avvikande 
gentemot samhället genom känslan av att fler mår som individen. Negativ påverkan kan vara att 
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fler känner efter och skapar ett mående som egentligen inte finns, en vanlig nedstämdhet som 
tonåringar går igenom blir en tanke om psykisk ohälsa.  
 
Elevhälsans arbetssätt väckte mycket tankar då vi upplever det begränsat i den mån att elevhälsan 
inte får bedriva behandling av den psykiska ohälsan hos unga utan måste delegera vidare till andra 
instanser. Det är bra att ungdomarna via andra instanser får den vård de behöver men med för lång 
väntetid bör andra lösningar finnas innan processen hinner gå för långt. Samarbetet mellan de olika 
organisationerna anser respondenterna vara bra då kommunikationen fungerar väl, det bristande i 
samarbetet är resursbristerna som finns på de andra instanserna. När vi analyserar resultatet likt en 
organisatorisk domän kan vi också se att samarbetet är bra men att resursbristen förhindrar det 
bästa tänkbara samarbetet organisationerna emellan (Grape, Blom & Johansson, 2006).   
 
Det är fantastiskt att elevhälsan gör det arbetet de gör under de förutsättningar och resurser som 
finns, men då samtliga respondenter till studien uttryckte frustration över att inte kunna delegera 
vidare elever anser vi att det hade löst så mycket mer än bara ungdomarnas problematik. Skolan är 
en viktig faktor för barns uppväxt och utveckling vilket gör att skolan har möjlighet att bidra 
positivt till ungdomars psykiska välmående (SOU, 1998:31). Vi anser att det är viktigt att fokusera 
informationen och kunskapen i skolverksamheten för att förmedla det vidare till ungdomarna då 
de i skolan ungdomar tar till sig av annan information samt kunskap. Skolan blir rätt väg att gå då 
eleverna som sagt är öppna för information men också tillbringar stora delar av sina ungdomsår i 
skolan. Som nämnt ovan anser vi att en utveckling som skolan och elevhälsan skulle kunna göra är 
att på något vis börja bedriva behandling med utbildad personal med specialkompetens för 
området. Det ger ungdomarna mycket förutsättningar då de får hjälp snabbare men också ger dem 
en trygghet i att få hjälpen samlad på en plats. Denna utveckling kräver givetvis mer resurser till 
elevhälsan och inte en ytterligare uppgift som blir en arbetsbelastning för dem. En annan 
förändring för framtiden anser vi är att samla in samtliga mobiltelefoner under lektionstid då det 
stör elevernas koncentration vilket försämrar deras resultat och leder till en stress hos dem. Det 
kan också vara bra att koppla bort den sociala omvärlden för att vara här och nu. En svårighet i 
förslaget är att flertalet skolor använder läsplattor i sin undervisning där sociala medier ändå blir 
tillgängliga för eleverna. I dagens teknologiska samhälle borde dock skolverksamheten kunna 
begränsa dessa sociala media-applikationer för ungdomarna och endast bedriva undervisning via 
läsplattan. En slutsats som vi kan ta är att det inte finns några generella riktlinjer angående hur 
arbetet med den psykiska ohälsan ska genomföras. Samtliga skolor som intervjuades arbetar 
hälsofrämjande och förebyggande men hur de gör det var olika beroende på skola.  
 
Studiens resultat har givit relevans för skolverksamheten och elevhälsans arbete med eleverna. Då 
psykisk ohälsa är ett aktuellt samhällsproblem kan omgivningen ta lärdom av denna studie då den 
visar på den betydande roll som elevhälsan har. Studien är även en lärdom för andra instanser som 
på ett eller annat vis arbetar med ungdomar som drabbats av psykisk ohälsa. Resultatet av studien 
skildrar även de brister respondenterna anser finnas inom elevhälsans verksamhet vilka blir aktuella 
för framtida förändringar. Vi anser att elevhälsan arbetar under sociala arbetets praktik då de arbetar 
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inom skolverksamheten med målsättning om elevernas välmående genom gymnasietiden samt ett 
utvecklande av arbetssätt med ungas hälsa. För vidare forskning inom ämnet psykisk ohälsa hos 
ungdomar anser vi att samarbetet mellan elevhälsan och externa aktörer så som Barn och 
ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen och även privata instanser som hjälper ungdomar är 
outforskat. Det hade varit intressant att se om problemet kring att överlämna elever grundas i 
resursbrist likt respondenterna belyste eller om det är någon annan osynlig orsak bakom. Vi anser 
att studien givit oss mycket lärdom kring ämnet psykisk ohälsa hos unga men också väckt ett 
intresse i ungas mående. Vi anser även att studiens syfte och frågeställningar har blivit besvarade 
tack vare den empiri som samlats in.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
 
Öppningsfrågor:  

• Hur länge har du arbetet som skolkurator/skolsköterska?  
• Varför valde du att arbeta med inom skolan och elevhälsan? som 

skolkurator/skolsköterska?  
• Hur ser en arbetsdag ut för dig?  
• Hur tänker du kring psykisk ohälsa hos unga och hur definierar du den?  
• Vad har du för erfarenheter kring unga som lider av psykisk ohälsa? 

 
Elever: 

• Vad anser du är en stor bidragande faktor till att unga idag drabbas av psykisk ohälsa?  
• Vad anser du är viktiga faktorer för att en ungdom inte ska drabbas av psykisk ohälsa?  
• Vad anser du är viktiga faktorer för att hjälpa en ungdom att komma ur psykisk ohälsa?  
• Upplever du att det finns stress och prestationskrav som påverkar dem unga? I så fall hur?  
• Upplever du någon förändring kring dem unga och den psykiska ohälsan idag gentemot 

hur det har varit tidigare? 
• Upplever du någon förändring kring arbetet med unga som lider av psykisk ohälsa?  

 
Ungas mående ur elevhälsans perspektiv: 

• Hur tänker du kring eleverna och deras mående? 
• Har du några tankar kring den utvecklande problematiken kring ungas psykiska ohälsa?  
• Hur fångar ni upp dem unga som behöver hjälp?  
• Hur upplever du elevhälsans tillgänglighet för ungdomar?  
• I vilken utsträckning anser du att ungdomar vänder sig till er som elevhälsa med sin 

problematik?  
• Känner du dig någon gång begränsad i din förmån att hjälpa dem unga?  
• Vilken är din uppfattning om samhällets kunskap kring psykisk ohälsa?  

 
Arbetsmetoder: 

• Vilken är din främsta uppgift inom ditt yrke?  
• Hur mycket elevkontakt har du på en vecka?  
• Har din arbetsplats några generella arbetsmetoder mot den psykiska ohälsan? Eller skiljer 

det yrkesroller emellan? (motiverande samtal). 
• Finns det några generella riktlinjer kring arbetet som måste följas?  
• Vilka olika yrkesgrupper samarbetar du med kring en elev som lider av psykisk ohälsa?  
• Hur kan ett möte med en elev som lider av psykisk ohälsa se ut?  
• Vad finns det för svårigheter i att hjälpa de drabbade eleverna?



 
• Finns det några målsättningar kring ungdomar och deras mående inom skolan (alternativt 

kommunen)?  
• Hur mycket arbetar ni med andra organisationer, som tex ungdomsmottagningen?  
• Vad gör ni med kunskapen kring problematiken? Och vad förmedlar ni vidare för att få en 

förändring? (kommunen/ förvaltningen).  
 
Teorianknytning: 

• Hur upplever du handlingsutrymmet för din yrkesroll kring ungas psykiska ohälsa?  
• Hur upplever du mötet med dem unga? Känner du att det finns en maktskillnad?  
• Upplever du maktlöshet gällande den psykisk ohälsa hos unga? 
• Upplever du att unga drar sig ifrån att prata med kurator?  
• Känner du någon gång maktskillnad yrkesroller emellan?  
• Ser du någon röd tråd mellan de ungdomar som lider av psykisk ohälsa?  

 
Avslutande frågor: 

• Om du med obegränsade resurser fritt får välja tre åtgärder mot psykisk ohälsa hos unga, 
vilka skulle det vara?  

• Har du några andra generella tankar kring ämnet som du vill belysa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

 
	

	

 



 

Bilaga 2 – Missivbrev och samtyckesblankett 

 
Hej!  
 
Vi heter Elin Arvsäter och Lise Erhardtsen och studerar Organisering och ledning med inriktning 
Socialt arbete på Halmstad Högskola. Vi läser vår sjätte termin och skriver nu vårt examensarbete 
som handlar om psykisk ohälsa bland unga. Vi kontaktar därför dig eftersom vi söker skolkuratorer 
eller skolsköterskor att intervjua för att få underlag till vår studie.  
 
Syftet med studien är att undersöka ungas psykiska ohälsa och hur gymnasieskolor i en kommun i 
sydvästra Sverige arbetar förebyggande med ämnet samt vilken hjälp som erbjuds till dem. Vi vill 
uppmärksamma ämnet då den psykiska ohälsan hos unga ökat de senaste åren och vill därför 
fördjupa oss i de arbetsinsatser som görs för att motverka utvecklingen. För att genomföra vår 
studie önskar vi att intervjua hälsoinriktad personal som arbetar med unga och den psykiska ohälsan 
på olika gymnasieskolor i kommunen. Om du väljer att delta i studien väljer du själva plats och tid 
då intervjun ska äga rum. Vi önskar att göra en ljudinspelning under intervjun för att få med oss 
allt i detalj och kunna arbeta noga med materialet efteråt. Vi uppskattar att intervjuerna tar cirka 
45-60 minuter att genomföra. När examinationsarbetet är godkänt kommer det är publiceras på 
Diva portal.   
 
Vi vill informera dig om att det är frivilligt att delta i studien och att du när som helst kan avbryta 
ditt deltagande samt att intervjumaterialet endast kommer användas till vårt examensarbete. 
Intervjumaterialet kommer hanteras konfidentiellt och ingen som läser examensarbetet kommer 
att ha möjlighet att identifiera vilka som har deltagit i studien.  
 
Har ni några funderingar eller frågor är ni välkomna att kontakta oss på vår mail eller telefon:  
 
Elin Arvsäter    Lise Erhardtsen  
Mail: eliarv15@student.hh.se   Mail: liserh15@student.hh.se 
Telefon: 0729652231    Telefon: 0721552256 
 
Handledare:  
Sara Högdin  
Mail: sara.hogdin@hh.se 
Telefon: 035-167182 
 
Med vänliga hälsningar, 
Elin Arvsäter & Lise Erhardtsen



 
Samtyckesblankett   

 
Härmed godkänner jag deltagande i undersökningen om ”Ungas psykiska ohälsa – en kvalitativ 
undersökning om elevhälsans arbete med ungas psykiska ohälsa samt deras perspektiv på 
problematiken” och har tagit del av missivbrevet för studien och dess villkor.   
 
□ JA, jag godkänner att medverka i studien.  
 
□ NEJ, jag vill inte delta i studien. 
 
 
......................................................................................................... 
Respondentens underskrift  
 
.........................................................................................................  
Forskarens underskrift  
 
 
Ort: _____________________________ 
 
Datum: __________________________ 
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