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Sammanfattning: Hos barn och ungdomar är psykisk ohälsa ett stort 

folkhälsoproblem och de senaste 20 åren har de psykiska problemen ökat. Suicid har minskat 

de senaste decennierna i Sverige men ändå är suicid den vanligaste dödsorsaken bland män i 

åldersgruppen 15-44 år och bland kvinnor i denna åldersgrupp är det den näst vanligaste 

dödsorsaken. Fyra flickor, i åldern 1-14 år, begick suicid i Sverige år 2008. Syftet med studien 

var att undersöka vilka insatser som görs under skoltid för att förebygga psykisk ohälsa och 

suicid hos elever. Ett annat syfte var att undersöka sambandet mellan antalet insatser och 

skolpersonalens inställning och kunskap om psykisk hälsa och suicid. Metoden var kvantitativ 

med en elektronisk enkät för datainsamling. De flesta skolor hade förebyggande insatser för 

eleverna. Vanliga insatser var mobbingförebyggande (79 %), självkänslan (75 %), sociala 

färdigheter (75 %), självförtroende (74 %) och problemlösning (72 %). Inga statistiska 

signifikanta samband hittades mellan om respondenterna arbetade på en skola med högt antal 

insatser och om de hade kunskapen att upptäcka elever som mår dåligt, om kunskapen var 

införskaffad genom yrkesutbildningen samt om de anser att skolan hade ansvar för elevernas 

psykiska hälsa. Fler studier om förebyggande insatser i skolan behövs. 
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Abstract:   Mental illness in children and adolescents is a major public health 

problem and the problem has become larger the last 20 years. In Sweden deaths from suicide 

has decreased the last decades. Nevertheless suicide is still the leading cause of death among 

men aged 15-44 and is among women in the same group the second leading cause of death. 

Four girls, aged 1-14, committed suicide in Sweden the year 2008. The aim of this study was 

to examine what kind of interventions were made during school hours to prevent mental 

illness among students. Another aim was to investigate the correlations between the number 

of interventions in the schools and school employees' attitudes and knowledge about mental 

health and suicide. Most schools had preventive programmes for students. Common 

programmes were dealing with bullying prevention (79 %), self esteem (75 %), social skills 

(75 %), confidence (74 %) and problem-solving (72 %). No statistical significant relationships 

were found between whether the respondents worked in a school with a high number of 

interventions and whether they had the knowledge to detect students who have poor mental 

health, and if the knowledge was obtained through work education and if they believe that the 

school was responsible for the mental health of students. More studies on psychological 

prevention efforts in schools are needed. 
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1. Inledning 

Psykisk ohälsa är en subjektiv upplevelse där personen känner att han eller hon inte mår bra 

på grund av t.ex. upplevelser av nedstämdhet eller stress. Orsakerna kan bero på ändrade 

förhållande i den yttre miljön eller kroppslig sjukdom (Socialstyrelsen 2010a). Statens 

folkhälsoinstitut (2011a) menar att psykisk ohälsa är svår att definiera men att det är ett stort 

folkhälsoproblem. Ångest, oro, sömnbesvär, huvudvärk, ängslan och trötthet är flera exempel 

på psykisk ohälsa (Statens folkhälsoinstitut 2011a). Suicid och suicidförsök är ett stort tecken 

på psykisk ohälsa (Stockholms läns landsting 2007).  

 

Orden självmord och suicid används synonymt, suicid kommer från suis som betyder själv 

och cedere som betyder upphöra (Beskow, Palm-Beskow & Enhvall, 2005). 

Nationalencyklopedin (NE) beskriver att suicid är en medveten och destruktiv handling och 

avsikten är att personen vill avsluta sitt liv (NE, 2010). Att ha tankar på suicid är normalt och 

ordet suicid ska inte behöva förknippas med något negativt. Användning av ordet självmord 

kan vara vilseledande eftersom många personer som försöker begå suicid egentligen inte vill 

dö (Eriksson & Bremberg, 2007). Genom att Sverige deltar i internationell forskning, som 

ofta använder ordet suicid, har ordet suicid blivit allt vanligare i Sverige 

(Folkhälsokommittén, 2010). 

 

Det är vanligt att unga individer har suicidtankar och det tillhör till och med 

utvecklingsprocessen då personen reflekterar om livet och döden (Tegern, Beskow & 

Eriksson, 2003). Det bör finnas ett flertal olika resurser till de personer som har upprepade 

och plågsamma reflektioner som i sin tur kan leda till att personen skadar sig själv (Tegern, 

Beskow & Eriksson, 2003).  

 

Tidigare när en person tagit sitt liv har det ansetts att det enbart är individen som ska stå till 

svars för händelsen (Eriksson & Bremberg, 2007). Detta synsätt leder dock till att enbart 

begränsade förebyggande insatser kan genomföras. För att kunna ge hela grupper och inte 

bara individuella preventiva insatser behövs ett nytt synsätt. Det nya synsättet ska belysa att 

flera olika påfrestningar, som ligger utanför individens kontroll, kan påverka risken för suicid. 

Det finns flera bra komponenter som kan utvecklas och därmed påverkas den psykiska hälsan 

positivt och sannolikt minskas även risken för suicid. Komponenterna utvecklas redan i tidig 
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ålder och i samverkan med miljön och individens genetiska förutsättningar. Förskolan, skolan 

och fritidsverksamhet är exempel på miljöer som kan utveckla goda komponenter som kan 

minska risken för psykisk ohälsa och suicid (Eriksson & Bremberg, 2007).  

 

Cirka 30 % av de ungdomar som säger att de har tankar på suicid får professionell hjälp 

(Pirkis, Irwin, Brindis, Sawyer Friestad, Biehl & Patton, 2003). Det vanligaste är att de 

antingen får psykologisk eller emotionell rådgivning på en privatläkarmottagning eller på 

skolan. Att ungdomar få hjälp är en viktig del i att försöka förhindra suicid och det bör finnas 

flera olika sätt att få hjälp (Pirkis, Irwin, Brindis, Sawyer Friestad, Biehl & Patton, 2003).  

 

2. Folkhälsoperspektiv 

Epidemiologi 

I hela världen kommer 1,5 miljoner individer att avlida genom suicid och ungefär 15-30 

miljoner kommer att ha gjort ett suicidförsök år 2020 om inga preventiva insatser görs 

(Wasserman, 2010).  Detta motsvarar tre till sex suicid per minut och nästan varje sekund görs 

ett suicidförsök (Tegern et al. 2003). Suicid är den tredje största dödsorsaken i hela världen 

hos män mellan 15 och 19 år och hos kvinnor i samma ålder är det den fjärde största 

dödsorsaken. Hos män mellan 15 och 19 år sker en ökning av suicidfall framförallt utanför 

Europa. I Sverige är suicid hos män i åldern 15-24 år den vanligaste dödsorsaken och hos 

kvinnor i samma åldersgrupp ligger suicid som andra plats efter tumör som dödsorsak (Tegern 

et al., 2003). År 2008 begick 1 170 personer suicid i Sverige, av dessa var 855 män och 315 

var kvinnor. Fyra stycken var flickor i åldern 1-14 år, inga pojkar i samma åldersgrupp begick 

suicid. I åldersgruppen 15-24 år begick 96 män och 40 kvinnor suicid (Socialstyrelsen, 

2010b). Suicid som dödsorsak har minskas sedan 1980-talet i Sverige. Hos män har den 

sjunkit med 37 % och hos kvinnor har den sjunkit med 36 %. Trots detta har suicid inte 

minskat hos unga personer mellan 15-24 år. Statistik mellan 1980 och 2003 visar på 10 till 15 

suicidfall per 100 000 invånare hos unga vuxna. (Tegern et al. 2003). 

 

Från och med år 1987 har suicidförsöken minskat hos båda könen i åldersgruppen 25-64 år 

(Wasserman, 2010). I åldersgruppen 15-24 har antalet suicidförsök varit oförändrat hos unga 

män fram till 1998 då en ökning skedde men som sedan varit stabil. Sedan 1990-talet har det 
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skett en ökning av suicidförsök hos unga kvinnor i åldern 15-24 år (Wasserman, 2010). Det 

beräknas att minst 10 % av alla som gör suicidförsök senare begår suicid (NE, 2010).  

 

I åldern 1-44 år är psykisk ohälsa det största folkhälsoproblemet (Statens folkhälsoinstitut, 

2011b) och de senaste 20 åren har det skett en ökning av psykiska problem (SOU, 2006). I 

hela befolkningen har besvär av oro, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet, anspänning och värk 

ökat. Den mesta ökningen har skett hos unga i åldern 16-24 år. Depression och ångest har 

ökat med 8 gånger för flickor 15-19 år, det har även skett en ökning hos pojkar. Hos båda 

könen har ökning av stressrelaterade symtom skett, dock mer ökning hos flickor och kvinnor 

(SOU, 2006). År 2009 rapporterade kvinnor i åldern 16-29 år sämre hälsa jämfört med äldre 

kvinnor (Clevenpalm & Karlsson, 2009). Fler unga kvinnor hade högre grad av ängslan, oro 

eller ångest, de var mer stressade och hade högre grad av nedsatt psykiskt välbefinnande än 

äldre kvinnor. Fler unga kvinnor hade även övervägt suicid eller gjort suicidförsök än äldre 

kvinnor. Samma år rapporterade unga män i åldern 16-29 år högre andel ängslan, oro eller 

ångest jämfört med äldre män. Det fanns även högre andel med nedsatt psykiskt 

välbefinnande och fler unga män hade suicidtankar än äldre män (Clevenpalm & Karlsson, 

2009).  

 

Riskfaktorer för suicid hos barn och ungdomar 

Flera studier visar att en person som har depression har en ökad risk för suicid (Kim & Kim, 

2008; Greydanus, Bacopoulou & Tsalamanios, 2009; Fleming, Merry, Robinson, Denny & 

Watsons, 2007; Eskin, Ertekin, Dereboy & Demirkiran, 2007; Donald, Dower, Correa-Velez 

& Jones, 2006; Bridge, Goldstein & Brent, 2006). Kim och Kim (2008) fann att ha flera olika 

psykosomatiska besvär leder till ökad risk för suicid. Även att ha en dålig hälsa eller en fysisk 

funktionsnedsättning, exempelvis diabetes, är riskfaktorer för suicid (Epstein & Spirito, 2009; 

Bridge, Goldstein & Brent, 2006). 

 

En person som uppfattar sig som överviktig eller har övervikt är riskfaktorer för suicidförsök 

hos ungdomar (Swahn et al., 2009). Detta gäller även om en person tror sig ha övervikt trots 

att individen inte är överviktig och även om en person har övervikt men inte tro sig ha det 

(Swahn, et al., 2009). Flera studier visar att personer har en förhöjd risk för suicid om de 

använder olika droger t.ex. tobak och alkohol (Epstein & Spirito, 2009; Fleming, Merry, 
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Robinson, Denny & Watsons, 2007; Donald, Dower, Correa-Velez & Jones, 2006; Bridge, 

Goldstein & Brent, 2006; Greydanus, Bacopoulou & Tsalamanios, 2009). 

 

Kims och Kims (2008) studie visar att en dålig relation till sina föräldrar är en riskfaktor för 

suicid hos båda könen. Resultatet skiljer sig från Donalds, Dowers, Correa-Valezs och Jones 

(2006) studie där författarna bara fann att flickor som har en dåligt relation med deras 

föräldrar har en ökad risk för suicid. Vidare fann författarna att pojkar vars föräldrar är skilda 

har en ökad risk för suicid. Författarna fann även att ha relationsproblem med vänner är en 

riskfaktor för suicid (Donald, Dower, Correa-Valez & Jones, 2006).  Eskins, Ertekins, 

Dereboys och Demirkirans (2007) studie visar att flickor som har dåligt stöd hemifrån har 

ökad risk för suicid. 

 

Att bli eller ha varit utsatt för fysisk misshandel är riskfaktorer för suicid enligt flera studier 

(Epstein & Spirito, 2009; Fleming, Merry, Robinson, Denny & Watsons, 2007; Blum el al., 

2003; Bridge, Goldstein & Brent, 2006). En annan studie gjord av Greydanus, Bacopoulous 

och Tsalamanios (2009) fann dock bara att män som varit utsatta för våld har en ökad risk för 

suicid. Men även att bli utsatt för sexuella övergrepp ökar risken för suicid (Blum et al., 2003; 

Bridge, Goldstein & Brent, 2006). 

 

Två studier fann att vara homosexuell är en riskfaktor för suicid (Fleming, Merry, Robinson, 

Denny & Watsons, 2007; Bridge, Goldstein & Brent, 2006). Detta skiljer sig från Greydanus, 

Bacopoulous och Tsalamanios (2009) studie där författarna bara fann att män som är 

homosexuella har en högre risk för suicid. Även att utsätta sig för risken att få HIV är en 

riskfaktor för suicid. (Epstein & Spirito, 2009). 

 

En studie gjord i Danmark visar att en person som tidigare varit inlagd på en psykiatrisk 

avdelning eller om en person haft en förälder som varit inlagd på en psykiatrisk avdelning är 

faktorer som ökar risken för suicid (Stenager & Qin, 2008). Föräldrarna som har haft en 

depression, drogmissbruk eller har haft antisocialt beteende är riskfaktorer för suicid hos deras 

barn. Men även om en person haft en förälder som dött eller inte lever ihop med båda 

föräldrarna är riskfaktorer för suicid (Bridge, Goldstein & Brent, 2006). Personer vars 

familjemedlemmar begått suicid har ökad risk för suicid (Greydanus, Bacopoulou & 
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Tsalamanios, 2009; Blum et al., 2003). Även om en person har vänner som begått suicid ökar 

risken för suicid enligt Blum et al. (2003). Fleming, Merry, Robinson, Denny och Watson 

(2007) fann att tidigare suicidförsök bland vänner eller inom familjen är en riskfaktor för 

suicid. Om en person själv har försökt begå suicid ökar risken för suicid enligt två studier 

(Greydanus, Bacopoulou & Tsalamanios 2009; Bridge, Goldstein & Brent, 2006). 

 

En studie visar att ha dåliga betyg är förknippat med högre risk för suicid hos båda könen 

(Greydanus, Bacopoulou & Tsalamanios, 2009). Detta resultat skiljer sig dock från två andra 

studier. Gunnell, Löfving, Gustafsson och Allebeck (2011) fann bara risk för suicid hos 

pojkar som har låga betyg och Eskin, Ertekin, Dereboy och Demirkiran (2007) fann bara risk 

för suicid hos flickor med låga betyg. Även att inte gå i skolan är förknippat med högre risk 

för suicid (Donald, Dower, Correa-Velez & Jones, 2006; Bridge, Goldstein & Brent, 2006). 

Eskins, Ertekins, Dereboys & Demirkirans (2007) studie fann att pojkar som har svårt att lösa 

problem har en ökad risk för suicid. Att bli mobbad i skolan är en riskfaktor för suicid 

(Greydanus, Bacopoulou & Tsalamanios, 2009). 

 

Att ha låg coping (att kunna hantera olika situationer som uppstår) eller att ha låg självkänsla 

är riskfaktorer för suicid (Kim & Kim, 2008; Bridge, Goldstein & Brent, 2006; Eskin, Ertekin, 

Dereboy & Demirkiran, 2007). Att ha tillgång till dödliga medel eller metoder fann 

Greydanus, Bacopoulou och Tsalamanios (2009) vara ytterligare riskfaktorer för suicid. 

 

Förebyggande faktorer hos barn och ungdomar  

Förebyggande faktorer för suicidförsök är att föräldrar eller andra familjemedlemmar är 

omsorgsfulla, att elever behandlas lika i skolan och att elever känner sig säkra i skolan 

(Fleming, Merry, Robinson, Denny & Watsons 2007). Ytterligare en faktor som är 

förebyggande för suicidförsök är att barn har bra kontakt med sina föräldrar (Blum et al., 

2003). Andra faktorer som också är förebyggande för suicid är att personer har ett stort socialt 

umgänge eller har bra självförtroende i problemlösning samt bra kontroll över 

vardagshändelser (Donald, Dower, Correa-Velez & Jones, 2006). Fler förebyggande faktorer 

för suicid är att familjen spenderar tid tillsammans, att barn kan få hjälp av en förälder, att 

föräldrarna har en hög utbildning eller att elever presterar bra i skolan (Bridge, Goldstein & 

Brent 2006). 
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Hälsofrämjande insatser 

På Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida finns flera dokument och strategier för hur 

suicid kan förebyggas (WHO, 2010). T.ex. finns riktlinjer för hur lärare och skolpersonal ska 

förebygga suicid och suicidförsök (WHO, 2000).  Riktlinjerna har översatts av Nationellt 

Centrum för Suicidforskning och Prevention av Psykisk ohälsa för att passa svenska 

omständigheter (Tegern et al., 2003). Andra sätt att arbete förebyggande på nationell nivå är 

t.ex. genom telefonhjälplinje där personer som har suicidtankar kan ringa för att få stöd och 

någon som lyssnar (Karolinska Institutet, 2010). Likaså sattes flera organisationer samman i 

Sverige år 1994 för att framställa strategier för att förebygga suicid. En handlingsplan med 

mål, riktlinje och förebyggande arbete både på individ - och befolkningsnivå kom 1995 

(Eriksson & Bremberg, 2007). Förebyggande insatser på kommunnivå är t.ex. att skolelever 

får träna på problemlösning och öka deras sociala - och emotionella förmågor. Färdigheterna 

leder till minskad risk för depression och därmed även risken för suicid (Folkhälsoinstitutet, 

2010).  

 

Hjälpsökning hos barn och ungdomar 

Ungdomar, i åldern 15-16 år, som bor i England vänder sig framför allt till sina vänner (40 %) 

och familjemedlemmar (11 %) om de vill ha hjälp för att de är rädda att de ska skada sig 

själva (Fortune, Sinclair & Hawton, 2008). Men även lärare (6 %) och telefonhjälplinje (8 %) 

är resurser som de vänder sig till. Om de skadar sig själva medvetet är fortfarande vänner och 

familjemedlemmar vanliga resurser som de vänder sig till. Dock är det mindre vanligt att de 

vänder sig till telefonhjälplinje (3 %) eller lärare (5 %). Istället är det vanligare att 

ungdomarna vänder sig till psykolog/psykiatriker (8 %) samt allmänläkare (8 %) för att få 

hjälp när de medvetet har skadat sig själv (Fortune, Sinclair & Hawton, 2008). Morey, 

Corcoran, Arensman och Perry (2008) studie bland ungdomar, i åldern 15-17 år, boende i 

Irland styrker ovanstående resultat, dock användes telefonhjälplinje mer hos ungdomar i 

England. 
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Suicidinterventioner riktade till barn och ungdomar 

I Mann et al. (2005) reviewstudie är målet att hitta interventioner som leder till att färre 

personer begår suicid. Resultatet visar att många interventioner inriktar sig på att ungdomar 

ska förbättra deras problemlösning, att de ska lära sig stresshantering samt få en ökad 

motståndkraft. Dessa egenskaper leder i sin tur till förebyggande av suicid, dock saknas ofta 

en utvärdering av interventionerna. Syftet med interventioner vars målgrupp är skolpersonal 

är att deltagarna ska få ökad kunskap om riskfaktorer för suicid och deltagarna ska få tillgång 

till fler resurser. Ytterligare mål är att minska stigman kring att söka hjälp och att 

skolpersonalen ska uppmuntra elever att söka hjälp hos dem (Mann et al. 2005).  

 

En kampanj där målgruppen är elever i åldersgrupperna 10-11 år och 16-17 år visar att efter 

kampanjen har barnen mindre svårigheter att prata om sina känslor (Hoven, Wasserman, 

Wasserman & Mandell, 2009). Över 50 % av eleverna uppger efter kampanjen att de har 

lättare att pratade om sina känslor med familj, släktingar, lärare och vänner.  Cirka 15 % av 

eleverna uppger att de har lika eller mindre lättare att prata känslor med andra människor efter 

interventionen. Cirka 60 % av föräldrarna uppger efter kampanjen att de har lättare att prata 

med barnen om barnens känslor. Även 50 % uppger att de har lättare att prata med lärarna om 

barnens emotionella tillstånd. Mellan 68-75 % av lärarna uppger efter kampanjen att de är mer 

bekväma att tala om elevernas känslor med eleverna själva, elevernas föräldrar samt med 

andra lärare (Hoven, Wasserman, Wasserman & Mandell, 2009). I Wilcox et al. (2008) studie 

fick elever i första och andra klass skapa gemensamma värderingar och normer samt önskvärt 

beteende hos eleverna. Uppföljning 15 år senare visar att eleverna har minskad risk av 

suicidförsök jämfört med en kontrollgrupp (Wilcox et al. 2008).  

 

Zenere och Lazarus (2009) beskriver ett interventionsprogram som genomförs på skolor i 

Amerika. Efter programmet har suicid och suicidförsöken minskat. Innehållet i interventionen 

var bland annat att eleverna fick undervisning i; självkännedom, kommunikation, 

problemlösning, coping, beslutstagande, relationsbyggande, stresshantering och kännedom 

om hälsoproblem och förebyggande hälsoresurser. Eleverna fick även lära sig känna igen 

risksignaler på suicid och suicidbeteende. Lärarna och annan personal fick även lära sig 

risksignaler och varningssignaler på suicidbeteende (Zenere & Lazarus 2009).  
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Greydanus, Bacopoulou och Tsalamanios (2009) menar att suicidinterventioner ska inriktas 

på att öka deltagarnas copingförmåga, öka gemenskap mellan människor, uppmärksamma 

föräldrarna på suicid bland ungdomar och minska tillgång till dödliga metoder/medel. Sharaf, 

Thompson och Walsh (2009) uppmärksammar att deltagare i deras studie som har god 

självkänsla samtidigt har minskad risk för suicid. Genom att ungdomar får lära sig känna igen 

risksignaler på depression och suicid hos sig själva men även hos deras vänner kan risken för 

suicid sänkas (Aseltine, James, Schilling & Glanovsky, 2007). 

 

Hälsofrämjande skola 

Både i skollagen och i läroplanen står det skrivet att barn ska må bra i skolan och de ska trivas 

och utvecklas (Skolverket, 2011). Skolpersonalen ska genast sätta stopp om det förekommer 

kränkningar och eleverna ska få feedback och stöttas när det krävs. När det finns misstanke 

om att en elev inte mår bra ska lärarna agera t.ex. genom att ringa hem och prata med elevens 

föräldrar. Skolpersonalen behöver ha kunskap om hur de kan se om en elev inte mår bra. Om 

en elev har ett extra behov av hjälp ska dessa resurser sättas in. Samverkan mellan flera olika 

aktörer kan fordras (Skolverket, 2011). Barns psykiska och fysiska hälsa har samband med 

deras föräldrars sociala tillhörighet (Regeringen, 2002). Barn vars föräldrar antingen är 

missbrukare, ensamstående, socialbidragsberoende eller som är psykiskt sjuka har sämre hälsa 

än barn i genomsnitt. Skolan har en viktig roll att försöka utjämna skillnader i barns 

uppväxtvillkor. Genom engagerad skolledning, föräldraengagemang, bra psykosocial 

skolmiljö och feedback från lärarna till barnen minskas risken för psykosociala problem. 

Skolan har en viktig roll inom flera hälsoförebyggande områden. T.ex. att ge elever kunskap 

om risker med narkotika, tobak och alkohol samt fysisk aktivitet (Regeringen, 2002). 

 

Syfte:  

Syftet med studien var att undersöka vilka insatser som görs under skoltid för att förebygga 

psykisk ohälsa och suicid hos elever. Ett annat syfte var att undersöka sambandet mellan 

antalet insatser och skolpersonalens inställning och kunskap om psykisk hälsa och suicid. 
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3. Metod 

Forskningsansats 

För att besvara undersökningens syfte och nå en stor population valdes en kvantitativ metod. 

Undersökningen är en tvärsnittsstudie med en elektronisk enkät som metod.  

 

Urval 

Urvalet bestod av samtlig skolpersonal inom kommunala grund- och gymnasieskolor i Region 

Halland och som arbetade inom elevhälsoteam på de respektive skolorna. Genom skolornas 

hemsidor hittades varje skolpersonals e-postadress. Via respondenternas e-post kontaktades 

respondenterna med ett medföljande följebrev.  Följebrevet förklarade studiens syfte och hur 

undersökningen skulle genomföras (se bilaga 2). Antalet sända följebrev var 571 stycken, 

detta utgör 100 % av undersökningsgruppen (se tabell 1). I e-posten medföljde en länk till den 

elektroniska enkäten. Efter två veckor skickades ett påminnelsebrev till de respondenter som 

ännu inte svarat på enkäten. Målet var att uppnå respondenter från alla skolor och nivåer (från 

grundskola till gymnasium) inom kommunerna. 

 

Inga friskolor finns med i undersökningen på grund av att deras hemsidor inte hade 

kontaktuppgifter till de berörda yrkesgrupperna. Personer som angav fler än åtta skolor (två 

respondenter) som arbetsplats eller bara arbetade på förskola (fyra respondenter) exkluderades 

från undersökningsgruppen. Sammanlagt exkluderades sex respondenter. Fyrtionio enkäter 

togs bort ur undersökningsmaterialet då enkäterna var ofullständiga eller väsentlig 

information från respondenterna saknades. Därefter återstod 207 respondenter som till stor del 

fyllt i hela enkäten och som det genomfördes analys på, vilket representerar 36 % av de 

utsända enkäterna. 
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Tabell 1 Enkätinsamlingsprocessen 

Enkäter Antal Procent 

Sända enkäter 571 100 

Totalt insamlade enkäter 

Exkluderade enkäter 

262 

6 

46 

1 

Borttagna enkäter 49 9 

36 Analyserade enkäter 207 

Saknade enkäter 309 54 

 

Enkätkonstruktion 

Enkäten skapades i programmet Survey Monkey med några filterfrågor. Enkäten inleddes 

med sju bakgrundsfrågor (Ejlertsson, 2005) bland annat kön och födelseår som låg till grund 

för att kunna göra statistiska grupperingar. Efter bakgrundsfrågorna kom fem frågor om vilka 

insatser skolan/skolorna har att erbjuda skolans elever. Därefter kom tre uppfattningsfrågor 

om psykisk ohälsa och en öppen fråga; om de hade något mer att tillägga avslutade enkäten. 

Merparten av frågorna var av sluten karaktär d.v.s. det fanns fasta svarsalternativ men det 

fanns även frågor med fasta svarsalternativ och ett öppet svarsalternativ i samma fråga. 

Mestadels skulle bara ett svarsalternativ ifyllas, dock fanns det några frågor där flera 

svarsalternativ var möjliga. En pilotstudie (Patel & Davidson, 2003) genomfördes på två 

anställda på Halmstad Högskola studenthälsan. Därefter gjordes små förändringar i 

utformningen av enkätfrågorna. Den slutliga enkäten skickades ut till 571 respondenter (se 

bilaga 1). 

 

Bearbetnings och analysmetod 

Med hjälp av programmet Survey Monkey samlades resultatet in och sparades i ett Excel-

dokument. Alla svarsalternativen omvandlades till siffror i Excel. Alla respondenter som 

påbörjat svarandet av enkäten sparades i ett Excel-dokument, sammanlagt var antalet 262. 

Materialet överfördes sedan till SPSS för beräkning av statistiska tester. För bearbetning av 

sambandsanalys behövdes vissa frågor kategoriseras om. Antalet insatser delades upp i två 

grupper. I kategorin låga insatser lades en till åtta insatser och i kategorin höga insatser lades 
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nio till tolv insatser. Skolans ansvar delades upp i två grupper. I kategorin inte ansvarig lades 

inte ansvarig till delvis ansvarig. I kategorin ansvarig lades ganska till mycket ansvarig. Även 

utbildningen delades upp i två grupper. I den ena kategorin lades de respondenter som fått 

kunskap genom deras utbildning i den andra kategorin lades de respondenter som inte fått 

kunskapen genom deras utbildning. 

 

Deskriptiv statistik som genomfördes på materialet var frekvenstabeller, korstabeller, median- 

samt max- och mintal. För att sambandsberäkning användes logisk regressionstest. 

Signifikansnivån sattes till ≤0,05. Sista frågan i enkäten var en öppen fråga där 

respondenterna fick lämna kommentarer. Svaren sparades på ett separat dokument och åtta 

olika kategorier skapades. Fem av dessa kategorier passade in i studiens syfte. Tre av 

kategorierna placerades in bland resultatet om de hälsofrämjande insatserna och 

respondenternas kunskap. De två sista kategorierna placerades sist i resultatet. I frågorna om 

yrke, årskurser och hur de införskaffat kunskapen fanns annat som svarsalternativ. När 

respondenterna svarat genom detta svarsalternativ och beskrivit redan existerande fasta 

svarsalternativ överfördes svaren till dessa svarsalternativ. Även nya svarsalternativ skapades. 

 

Etisk reflektion 

I informationsbrevet informerades att deltagandet var frivilligt och att svaren skulle komma 

att vara helt konfidentiellt. Beskrivning om hur materialet skulle hanteras och redovisas 

beskrevs också. En lokal etisk ansökan gjordes till Halmstad Högskolas Hälsa och Samhälls 

sektion och ansökan godkändes.  

 

Vetenskapsrådet (2002) har beskrivit fyra etiska krav som undersökningar bör efterfölja. 

Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentielltkrav och nyttjandekrav. 

Informationskravet uppnåddes genom att följebrevet innehöll information om studien och att 

respondenternas medverkan var frivilligt. Genom att fylla i enkäten samtyckte respondenterna 

till deras medverkan i studien och samtyckeskravet anses därmed vara uppfyllt. 

Respondenternas svar behandlades konfidentiellt och den insamlade data förvarades åtskilt 

från obehöriga och kravet om konfidentiellitet anses uppnått. Sista kravet uppnåddes genom 

det insamlande materialet endast kommer att användas för denna studie.  
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4. Resultat 

4.1 Skolpersonal 

Totalt kom svar från 107 skolor, från 29 skolor saknades svar (se tabell 2). Medelvärdet på 

antalet skolor respondenterna arbetade på var 1,5 skolor. Den kommun som hade minst antalet 

saknade skolor var Varberg kommun med en skola som saknades. Antalet enkäter som ingick 

i undersökningen var 207 stycken och representerade 107 skolor i region Halland.  

 

Tabell 2 Fördelning av de skolor i Region Halland som svarat på enkäten 

Kommun Insamlade skolor 

[n (%)]  

Saknade skolor  

[n (%)] 

Totalt 

[n (%)] 

Falkenberg 19 (14,0) 5 (3,7) 24 (17,7) 

Halmstad 30 (22,0) 10 (7,5) 64 (47,2)  

Hylte 4 (2,9)  2 (1,5) 70 (51,6)  

Kungsbacka 21 (15,4)  5 (3,7)  96 (70,7)  

Laholm 11 (8,0)  6 (4,4)  113 (83,1)  

Varberg 22 (16,2) 1 (0,7) 136 (100,0)  

Totalt 107 (78,5) 29 (21,5) 136 (100,0) 

 

 

Av de 207 insamlade enkäterna var 82,1 % (n=170) kvinnor och 17,9 % (n=37) var män. 

Medelåldern var 51 år med 24 år som lägsta ålder och 66 år som högsta angivna ålder. Det var 

22,2 % (n=51) som arbetade som rektor, 19,6 % (n=45) arbetade som skolsköterska, 18,3 % 

(n=42) arbetade som specialpedagog. Det var 13,1 % (n=30) som arbetade som kurator, 6,9 % 

(n=16) arbetade som speciallärare, 6,5 % (n=15) angav att de arbetade med andra yrken än de 

redan angivna yrkesgrupperna. Det var 6,1 % (n=14) som arbetade som studie- och 

yrkesvägledare, 2,1 % (n=5) arbetade som skolvärd/värdinna och 1,3 % (n=3) arbetade som 

psykolog. Lärare (n=8), sjuksköterska (n=1), elevassistent (n=1), talpedagog (n=1), resurs 

(n=1), verksamhetsstödjare (n=1), elevvärd (n=1), fritidspedagog (n=1) var ytterligare yrken 

som undersökningsgruppen hade.   
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Totalt arbetade 72,9 % av respondenterna (n=151) på enbart en skola, 18,8 % av 

respondenterna (n=39) arbetade på två skolor. På tre skolor arbetade 2,9 % respondenter 

(n=6), 3,4 % respondenter (n=7) arbetade på fyra skolor. En procent av respondenterna (n= 2) 

arbetade på fem skolor, 0,5 % respondenter (n=1) arbetade på sex skolor samt 0,5 % 

respondenter (n=1) arbetade på sju skolor.  

 

Tabell 3 Fördelning av respondenternas olika yrken 

Yrke 
 

Förskola 
n 

Klass 1-5 
n 

Klass 6-9 
n 

Gymnasiet 
n 

Kurator 11 14 17 15 

Psykolog 1 2 1 1 

Rektor 33 33 25 10 

Skol-/(sjuk) sköterska 33 35 27 11 

Speciallärare 6 7 10 2 

Specialpedagog 20 24 23 8 

Studie och yrkesvägledare 0 1 9 7 

Lärare 5 7 4 0 

Övriga 2 3 9 2 

Totalt 111 126 125 56 

 

Fördelningen av skolpersonalens yrken var relativt jämn förutom för gymnasiet (se tabell 3). 

 

4.2 Skolpersonals beskrivning av hälsofrämjande insatser 

Den mest förekomna förebyggande insatsen enlig respondenterna var åtgärder mot mobbing 

(78,6 %) (se tabell 4). Vanliga förebyggande insatser var också att arbeta med elevernas 

självkänsla (74,7 %), sociala färdigheter (74,6 %), självförtroende (74,3 %) och 

problemlösning (72,0 %). Eleverna fick på minst hälften av skolorna arbeta med alla insatser 

förutom stresshantering som enbart 39,4 % av skolorna arbetade förebyggande med. 

Svarsalternativet vet ej var vanligast på insatserna stresshantering (49,2 %) och 

copingförmåga (39,1 %). Den lägsta förekomna förebyggande insatsen var 

föräldrastödsgrupper (25,9 %). 
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Tabell 4 Antalet hälsofrämjande insatser i skolorna enligt respondenterna 

Insatser 
              Ja 

[n (%)] 
                     Nej  

[n (%)] 
                Vet ej 

 [n (%)]  Summa*1 

Problemlösning 193 (72,0) 10 (3,7) 65 (24,3) 268 

Självförtroende 199 (74,3) 13 (4,9) 56 (20,8) 268 

Självkänsla 198 (74,7) 12 (4,5) 55 (20,8) 265 

Copingförmåga 128 (52,7) 20 (8,2) 95 (39,1) 243 

Stresshantering 100 (39,4) 29 (11,4) 125 (49,2) 254 

Mobbing 213 (78,6) 10 (3,7)  48 (17,7) 271 

Sociala färdigheter 197 (74,6) 8 (3,0) 59 (22,4) 264 

Konflikthantering 171 (65,0) 14 (5,3) 78 (29,7) 263 

Alkoholförebyggande 174 (64,2) 14 (5,1) 83 (30,7) 271 

Narkotikaförebyggande 165 (61,3) 18 (6,7) 86 (32,0) 269 

Tobaksförebyggande 163 (61,0) 18 (6,7) 86 (32,3) 267 

Föräldrastödsgrupper 69 (25,9) 115 (43,0) 83 (31,1) 267 
* ingen insats hade fullvärdigt svarsdeltagande 
1
 summan gäller totala antalet skolor och inte antalet respondenter 

 

I den öppna frågan kommenterade respondenterna de hälsofrämjande insatserna. Några 

respondenter (n=4) kommenterade att skolorna inte arbetar på samma sätt, det kan t.ex. skilja 

sig mellan årskurserna eller mellan programmen på gymnasiet. En respondent uppgav att 

vissa insatser behöver utökas men att det p.g.a. ekonomiska resurser inte är möjligt och tiden 

till förebyggande arbete har minskat. En annan respondent kommenterade att kommunen 

erbjuder föräldrastödsprogram och därmed finns insatsen inte på skolorna. Flera respondenter 

(n=6) kommenterade olika projekt som skolorna arbetade med. Tre respondenter angav social 

och emotionell träning som ett projekt men även livskunskap (n=1), kamratstödjare (n=1) och 

hälsofrämjande skola (n=1) var andra projekt som det arbetades med på skolorna.   

 

4.3 Skolans ansvar, respondenternas kunskap och införskaffande av kunskap 

Den vanligaste åsikten angående om skolan var ansvarig för elevernas psykiska hälsa var att 

skolan var delvis till ganska ansvarig (se tabell 5). Att skolan i hög grad var ansvarig till 

mycket ansvarig för elevernas psykiska hälsa var också ett vanligt svarsalternativ.  
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Tabell 5 Antal och andel av respondenterna som ansåg att det var skolans ansvar att 

förebygga elevernas psykiska hälsa 

Ansvar Antal Procent 

   Inte- lite ansvariga 2 1 

Delvis- ganska ansvariga 96 66 

Hög grad- mycket ansvariga 47 32 

Vet ej 0 0  
Totalt 145 99 

 

 

De flesta ansåg att de hade tillräcklig kunskap för att känna igen en elev som inte mår 

psykiskt bra (se tabell 6). Mer än en femtedel angav att de inte hade tillräcklig kunskap för att 

kunna upptäcka en elev som inte mår psykiskt bra. 

Tabell 6 Antal och andel av respondenterna som ansåg att de hade tillräckligt eller otillräcklig 

med kunskap för att se om en elev mår psykiskt dåligt 

Tillräcklig Antal Procent 

Ja 157 76 

Nej 47 23 

Svar saknas 3 1 

Totalt 207 100 

 
 

Av de 157 respondenter som ansåg att de hade tillräcklig kunskap angav flest att de hade fått 

kunskapen genom sin utbildning (se tabell 7). På andra plats kom att de hade fått kännedomen 

genom vidareutbildning eller information inom skolan. Vanligt var också att de fått 

kunskapen genom yrkeserfarenhet. 

Tabell 7 Respondenternas förvärvande av kunskapen av att se om en elev mår psykiskt dåligt 

Kunskap genom Antal (n)* Procent (%) 

Yrkesutbildning 85 41 

Vid vidareutbildning/ information inom skolan 60 29 

Yrkeserfarenhet 32 15 

Fristående kurs/utbildning 16 8 

Eget intresse/ övrigt 12 7 

Totalt 205 100  

* flera svarsalternativ fick anges 
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I den öppna frågan kommenterade flera respondenter om deras kunskap att upptäcka elever 

som mår dåligt. Fyra respondenter kommenterade att det är en kombination utav flera olika 

kunskapsfaktorer som tillsammans möjliggör om skolpersonal kan se om elever mår dåligt. 

Fem respondenter förklarade att de bäst fått kunskapen genom arbetserfarenheten med 

eleverna. En kommentar var att det aldrig går att bli helt fullärd. Tre respondenter ansåg att 

det behövs mer kunskap och vidareutbildning. Två respondenter ansåg att det är svårt att själv 

bedöma om man har tillräckligt med kunskap eller inte. En respondent beskrev att 

skolpersonalens medvetenhet och känslighet för elevernas psykiska hälsa är olika från 

situation till situation. Medvetenheten och känsligheten påverkades t.ex. av skolpersonalens 

arbetsbörda.  

 

Inget signifikant samband hittades mellan om respondenterna hade tillräcklig med kunskap att 

se om elever mår dåligt och om respondenterna arbetade på en skola som hade högt antal 

förebyggande insatser (se tabell 8). Oddskvoterna var mellan 0,3 och 1,2 med p-värde > 0,05. 

Inte heller något signifikant samband hittades mellan om respondenterna fått kunskapen 

genom deras utbildning och om respondenterna arbetade på en skola med ett högt antal 

förebyggande insatser. Oddskvoterna var mellan 0,6 och 2,3 med p-värde >0,05. Signifikant 

samband fanns inte heller mellan om respondenterna tyckte att skolan hade ansvar för 

elevernas psykiska hälsa och om respondenterna arbetade på en skola med högt antal insatser.  

Oddskvoterna var mellan 0,6 och 2,3 med p-värde > 0,05.  

 

Tabell 8 Oddskvoten för att respondenterna arbetade på en skola med högt antal 

förebyggande insatser om respondenter hade tillräckligt med kunskap och om respondenterna 

införskaffat kunskapen i deras utbildning samt om respondenterna tycker skolan är ansvarig 

för eleverna hälsa jämfört med antalet respondenter arbetande på en skola med lågt antal 

insatser  

Oberoende  

variabel 

Antal med 

låga insatser 

≤8 

Antal med 

höga insatser 

≥9 OR 

 

95 % CI 

 

P-

värde 

Bedömer kunskap tillräcklig  87 107 0,6 0,3-1,2 0,2 

Kunskaper införskaffad i 

utbildningen 67 75 1,2 

 

0,6-2,3 

 

0,6 

Skolan ansvarig 65 67 1,2 0,6-2,3 0,6 
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4.4 Övriga kommentarer om psykisk ohälsa 

Förutom ovanstående kommentarer angående hälsofrämjande insatser och förmåga att känna 

igen en elev som mår dåligt beskrivs nedan respondenternas kommentarer om resurser och 

remiss. 

 

Två respondenter kommenterade att det saknas resurser även om viljan finns att arbeta med 

förebyggande insatser. En av respondenterna berättade att akuta fall prioriteras. En 

respondent, en skolsköterska, uppgav att skolsköterskorna behöver mer tid för att arbeta 

förebyggande. Eftersom det inte alltid finns en kuratorer på alla skolor är skolsköterskorna 

oerhört viktiga. En respondent ansåg att det behövs mer schemalagd tid för att eleverna ska 

kunna reflektera och vara sociala med andra elever. En respondent kommenterade att ibland 

förflyttas elever tillbaka från barn- och ungdomspsykiatrin (bup) tillbaka till skolan. Motivet 

från bup var att skolproblemen måste lösas innan eleven kan få hjälp med sin depression. Det 

saknas samarbetsvilja för att lösa detta problem. En annan respondent sade att skolpersonalen 

ibland saknar instanser dit en elev kan skickas när skolan inte har kapacitet att ge eleven den 

vård han eller hon behöver.  

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Respondenterna uppmanades i enkäten att ange ett år tillbaka i tiden vilka hälsofrämjande 

insatser som eleverna hade fått. Anledningen till att ett år valdes var för att frågorna innebar 

relativt många insatser som troligtvis ligger utspridda under en längre tidperiod. 

Respondenterna kan tänkas haft problem med att minnas tillbaka (Ejlertsson, 2005) men då 

det troligtvis ingår i deras arbete att veta när insatserna skulle göras ses detta som mindre 

troligt. Alternativet vet ej fanns också med som svarsalternativ och i vissa insatser användes 

det svarsalternativen ofta. Detta kan indikera på att minnesbias var hög men också att 

respondenterna faktiskt inte visste om insatserna hade gjorts. Att ha med vet ej som 

svarsalternativ bör tänkas igenom enligt Ejlertsson (2005). Genom att vet ej finns som 

svarsalternativ minskas det interna bortfallet men saknas alternativet tvingas samtidigt 

respondenten att ta ställning i frågan. (Ejlertsson, 2005). För att undvika internt bortfall valdes 
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vet ej alternativ vid de flesta frågorna. Dock inte frågan gällande om respondenterna hade 

tillräckligt med kunskap för att känna igen en elev som mår dåligt. Genom att det bara fanns 

två svarsalternativ tvingades respondenterna att ta ställning. Det interna bortfallet blev bara tre 

respondenter.  

 

Genom ovanstående beskrivning av enkätutformningen och så stort efterföljande av regler 

som möjligt beskrivet av Ejlertsson (2005) anses att undersökningen har hög intern validitet. 

Intern validitet menar Jacobsen (2007) är att enkäten mäter det som är tänkt att enkäten ska 

mäta. En pilotstudie (Ejlertsson, 2005) genomfördes på två personer vid studenthälsan på 

Halmstad högskola. Inga förändringar förutom omformuleringar gjordes och den interna 

validiteten anses vara hög. Önskvärt hade varit att tid funnits att lägga in svaren i SPSS. Detta 

hade kanske medfört att vissa frågors svarsalternativ ändrats eller att frågorna omplacerats. 

Även ett större antal deltagare hade varit önskvärt för att få ut mer av pilotstudien.  

 

Frågan om hur respondenterna fick kunskapen att se elever som mår psykiskt dåligt hade 

troligen inte tillräckligt med svarsalternativ. Alternativt hade frågan kunnat ställas som en 

öppen fråga då respondenterna själva hade kunnat ange svaren utan att fastna för redan 

angivna alternativ. Dock kan öppna frågor vara svåra att analysera och ha ett relativt högt 

internt bortfall (Jacobsen, 2007) och därför valdes att frågan skulle ha fasta svarsalternativ. 

Analysen av det öppna svarsalternativet i ovanstående fråga var även ibland svårtolkad. T.ex. 

angavs utbildning ofta som svar, dock säger svaret inte om det gällde yrkesutbildning eller om 

det var någon annan utbildning. Genom ovanstående beskrivning finns risken att frågan har 

låg intern validitet (Jacobsen, 2007). Fråga fyra i enkäten valdes bort då denna inte ansågs 

berika undersökningen. Avsikten med frågan var att se om respondenterna hade tillräckligt 

med erfarenhet för att vara med i undersökningen. Frågan borde ha formulerats om och även 

omplacerats. Frågan där respondenterna skulle ange sitt yrke glömdes studie- och 

yrkesvägledare bort som svarsalternativ. Detta upptäcktes dagen efter följebrevet skickats och 

svarsalternativet kunde läggas till samma dag. Ett flertal studie- och yrkesvägledare hade 

angett sitt yrke genom annat- alternativet och därmed anses inte misstaget medfört att frågan 

påverkat det interna bortfallet eller externa bortfallet. Genom kontroll efter respondenternas e-

post var det känt vilka yrken som respondenterna hade och därför valdes fasta svarsalternativ 
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stället för ett öppet svarsalternativ.  Men eftersom det går att ha flera olika yrken och utifall 

informationen var felaktig valdes att ha med ett annat-alternativ.  

 

Respondenterna uppmanades att ange hur många skolor som de arbetade på. Vid kontroll 

stämde inte 14 av respondenters svar med antalet ifyllda skolor. Elva av dessa respondenter 

arbetade på en förskola. Kanske missuppfattade respondenterna frågan och räknade förskolan 

som en skola. Problemet kan även ha varit hur frågan var ställd. Respondenterna uppmanades 

att ange antalet kommunala grund- och gymnasieskolor som de arbetade på. Svårigheten är att 

ibland räknas förskolan in som en del av grundskola. Genom att förtydliga att förskolan inte 

ska räknas som en skola så kanske problemet skulle kunnat ha undvikits. Vid ensvarsfrågor 

hade vissa respondenter fyllt i fler än ett svar vilket ledde till bortfall i vissa frågor. En 

respondent hade angett ett omöjligt födelseår och svaret fick anges som obesvarat istället.  

 

Det finns en möjlighet att vissa respondenter angett att skolan hade en insats som skolan 

faktiskt inte hade. Detta för att respondenterna ville ge ett svar som var socialt accepterat och 

för att ge sken att skolan aktivt arbetade med hälsofrämjande psykiskt arbete. Detta hade 

kanske kunnat förhindras genom att frågan om vilka insatser skolan hade istället hade varit en 

öppen fråga. En öppen fråga hade även troligtvis gett mera olika typer av insatser än de nu 

redan föreslagna insatserna men samtidigt hade kanske svaren varit svåra att tolka.  

 

Genom matrisfrågor och undvikande av irrelevanta frågor gjordes enkäten så kort som möjlig. 

Enkätens storlek berodde på hur många skolor respondenterna arbetade vid. Frågorna om de 

hälsofrämjande insatserna skulle besvaras per skola och om en respondent arbetade på t.ex. tre 

skolor skulle respondenten få besvara de hälsofrämjande insatserna tre gånger. Eftersom det 

var omöjligt att veta hur många skolor respondenterna arbetade vid lades extra stor vikt vid att 

ha få frågor. Maximalt antal sidor bör högst vara 12 stycken A4-sidor (Jacobsen, 2007). För 

respondenterna som arbetade vid fem skolor (som var det maximala antal skolor någon 

respondent arbetade vid) blev antalet A4-sidor 10 stycken. Sidorna var inte heller alltid helt 

fyllda och antalet sidor skulle kunna räknas ner. Men även med 10 sidor så skulle enligt 

Jacobsen (2007) enkäten vara lagom lång. Vanligast var att respondenterna arbetade vid en 

skola och antalet sidor på enkäten blev då 6 sidor och enkäten kan anses vara kort. Enligt 

Jacobsen (2007) höjer en kort enkät den förmodade svarsfrekvensen (Jacobsen, 2007). 
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I följebrevet angavs att respondenterna skulle få anonymitet i undersökningen vilket var 

felaktigt. Efter brevet skrivits bestämdes att respondenterna även skulle fylla i vilken skola 

som de arbetade vid. Genom bakgrundsfrågorna och arbetsplatsen fanns möjligheten att 

undersöka vem som svarat på enkäten. Anledningen till beslutet att respondenterna skulle 

fylla i skolan de arbetade vid var för att senare kunna kontrollera skolorna med varandra och 

kontrollera frågornas reliabilitet. Dock gjordes inte denna jämförelse senare då kunskapen om 

analysmetoderna saknades. I följebrevet skulle det ha skrivits att respondenten skulle ges 

konfidentialitet i undersökningen istället för anonymitet som utlovades. Misstaget kan ha 

medfört att respondenterna upplevt undersökningen som brisfällig och valt att inte medverka i 

enkäten. Formuleringen kan även ha medfört att respondenterna känt sig utsatta. En del 

respondenter undvek att fylla i skolans namn.  

 

Ett problem var att hitta rätt personer till undersökningen. En totalundersökning (Ejlertsson, 

2005) där alla med önskvärt yrke kontaktade valdes för att få in tillräckligt med enkäter. 

Skolornas hemsidor såg inte likadana ut och kontaktuppgifter till personalen var också olika 

från skola till skola. Vissa skolor hade all information på hemsidorna till den berörda 

undersökningsgruppen som söktes, andra skolor saknade relevant information. Dock hittades 

kontaktuppgift till minst en person per skola. Problem som senare framkom efter att 

följebrevet skickats ut var att kontaktuppgifterna inte alltid stämde. Personerna som 

kontaktades kunde t.ex. ha slutat, bytt arbetsplats, vara tjänstledig, sjukskriven m.m. 

Informationen på hemsidorna stämde inte alltid. T.ex. meddelade ett flertal respondenter att 

de var rektorer för förskolan och inte för grundskolan vilket informationen på hemsidan 

deklarerade. Ibland var även respondenternas e-postadress felaktig och e-posten kom således 

aldrig fram. Problem fanns även med programmet Survey Monkey. Fyra respondenter 

meddelade att de inte kom vidare från första sidan i enkäten. Trots e-postkontakt lyckades inte 

problemet lösas i två fall. Efter utskick av påminnelsebrev meddelade två respondenter att de 

hade fyllt i hela enkäten men ändå fått ett påminnelsebrev. Eftersom det var bara sex 

respondenter som meddelade problem med programmet Survey Monkey och det är en ganska 

låg del av respondenterna anses inte problemet varit stort. 
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Undersökningens svarsfrekvens blev 36 %, vilket kan ha påverkat representativiteten i 

urvalet. Trost (2007) beskriver att bortfallet vid elektroniska enkäter är större än vid 

pappersenkäter. Då respondenterna var svåra att hitta och felaktig information fanns om 

respondenterna kan det troligen även påverkat svarsfrekvensen negativt. Troligtvis har flera 

respondenter kontaktats fast de inte tillhörde den tilltänka undersökningsgruppen Flertalet 

respondenter (n=5) angav bara förskola som arbetsplats och skulle t.ex. inte kontaktats. Åtta 

tilltänkta respondenter meddelade via e-post att de bara arbetade i förskolan och därför 

svarade de inte på enkäten. Den låga svarsfrekvensen kunde även bero på tekniska 

begränsningar t.ex. genom respondenternas e-postprogram. I Sheehans och Hoys (1999) 

internetbaserade enkätundersökning var bara 20 % av respondenterna i åldersguppen 45-54 år, 

den vanligaste respondenten var en ung man. Medelåldern i denna undersökning låg på 51 år 

och kan därmed ha bidragit till den låga svarsfrekvens. Äldre kan tänkas vara mer vana vid 

pappersenkäter och valt att inte delta i undersökning p.g.a. ovana med elektronisk enkäter. 

Sheehan och Hoy (1999) fick en svarsfrekvens på 24 % som de ansåg vara jämförbara med 

postenkäter. Kylén (2004) beskriver att det inte finns någon regel för hur stor svarsfrekvens en 

undersökning måste ha. Dock brukar undersökningar med svarsfrekvens på 80 % anses som 

representativa för populationen. Bortfall leder till problem i tillförlitligheten i undersökningars 

analyser och slutsatser (Kylén, 2004).  Det är även troligt att de respondenter som svarat på 

enkäten var de som arbetade på skolor som faktiskt hade många hälsofrämjande insatser. De 

respondenter som arbetade på skolor som inte hade många insatser ville troligtvis inte ange att 

de inte hade insatserna och därmed valt att inte medverka i undersökningen. 

 

Aktuell undersökning kan ändå inte anses vara överförbar på hela populationen eftersom för 

få respondenter svarat på enkäten. Undersökningen kan dock ge en indikation på hur skolorna 

i Region Halland arbetar hälsofrämjande med olika insatser. Det interna bortfallet var i vissa 

frågor väldigt högt och kan ha påverkat testernas analys speciellt i sambandsanalysen där det 

interna bortfallet var högt i vissa kategorier.  
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Hälsofrämjande insatser som görs under skoltid 

Resultatet visar att mobbing var den insats som flest elever fick arbeta förebyggande med. 

Ungdomar som är inblandade i mobbing, antingen den som mobbar eller den som bli mobbad, 

har högre risk att drabbas av depression och suicid visar en finsk studie (Kaltiala-Heino, 

Rimpelä, Marttunen, Rimpelä, & Rantanen, 1999). I och med att mobbing leder till att alla 

inblandade mår psykiskt dåligt kan alla få fördelar av mobbingförebyggande arbete. Insatser 

hjälper inte bara den mobbade, som kan tänkas må sämst av alla, utan alla inblandade. 

Eftersom insatsen då leder till att alla får bättre hälsa om mobbingen slutar är insatsen också 

bra utifrån ett kostnadseffektivt synsätt och samhället skulle troligen spara pengar på att 

insatsen finns på alla skolor. 

 

Resultatet visade även att många elever fick arbeta med deras självkänsla. Flera studier visar 

att självkänsla har samband med suicid (Eskin, Ertkin, Dereboy & Demirkiran, 2007; Bridge, 

Goldstein & Brents, 2006; Sharaf, Thompson & Walsh, 2009). Genom att få stärkt självkänsla 

är det troligt att personer bättre tar hand om sig själva. De känner större betydelsefullhet och 

större samhörighet till samhället. Resultatet i denna studie var att 75 % av skolorna hade 

arbete med självkänsla vilket är betydligt högre än i Australien där motsvarande andel är 17 % 

(Rowling & Holland, 2000). Rowling och Holland (2000) menade att de låga siffrorna kunde 

bero på stigma i samhället medförde att skolpersonalen inte var bekväma att prata om suicid 

med skoleleverna. I Sverige är det fortfarande tabu kring suicid och död men ändå visar 

siffror att flera skolor i Region Halland hade insatsen självkänsla. När elevhälsoteamen ser ett 

behov utav olika insatser kanske deras mål inte är att förhindra suicid utan framför allt att 

förbättra den psykisk hälsan hos eleverna. Själva målet blir således inte att minska på suicid 

utan på den allmänna psykiska hälsan och skolpersonalen behöver inte prata om att bättre 

självkänsla leder till lägre risk för suicid.  

 

En annan vanlig insats var att eleverna fick arbeta med sina sociala färdigheter. Genom goda 

sociala förmågor minskas sannolikheten att drabbas av depression och därmed även risken för 

suicid (Folkhälsoinstitutet, 2010). Även att ha stort socialt umgänge och bra 

kommunikationsförmågor är förebyggande insats mot suicid (Donald, Dower, Correa-Velez 

& Jones 2006; Zenere & Lazarus, 2009). En svensk studie visar att intervention, med ökning 
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av social färdighet som en delkomponent, ledde till att deltagarnas psykiska hälsa ökade 

(Kimber, Sandell & Bremberg, 2008). Genom att ha bra sociala förmåga är det troligt att barn 

och ungdomar bättre kan uttrycka hur de känner. Mår eleverna dåligt kan de förklara hur det 

känns och kanske även bättre förstå varför de känner att de mår dåligt samt hur de kan 

förebygga nedstämdheten.  

Problemlösning var också en vanlig insats i skolorna. Risken för depression och sannolikt 

även risken för suicid kan minskas genom att skolelever arbetar med problemlösning 

(Folkhälsoinstitutet, 2010). Även Mann et al. (2005) och Zenere och Lazarus (2009) menar att 

problemlösning minskar risken för suicid. Crowleys, Kilroes och Burkes (2004) reviewstudie 

fann också att personer med låga egenskaper i problemlösning hade ökad risk för suicid. 

Rekommendationer till framtida interventioner är att förebyggande arbete inriktas på ökning 

av deltagarnas förmåga till problemlösning (Crowley, Kilroe & Burke, 2004). 

 

Mindre än 40 % av skolorna uppgav att eleverna fick arbeta med stresshantering. Mann et al. 

(2005) menar att ha förmågan att hantera stress minskar risken för suicid. Även Zenere och 

Lazarus (2009) beskriver att deltagarna i ett interventionsprogram hade minskat risken för 

suicid och suicidförsök bland annat genom kunskap om stresshantering. Således för att kunna 

förebygga suicid och sannolikt även psykisk ohälsa behöver skolorna arbeta mer med 

stresshantering. I dagens samhälle diskuteras ofta hur stress påverkar människor negativt och 

det borde även uppmärksammas i skolorna så eleverna tidigt lär sig hantera stress.  

 

Insatsen föräldrastödsgrupper var den insats som minst antal skolor hade enligt 

respondenterna. Förebyggande för suicidförsök är att barn har bra relation till sina föräldrar 

(Blum et al., 2003). Kim och Kim (2008) menar att barn som har en dålig relation till sina 

föräldrar eller har föräldrar som är frånvarande har en förhöjd risk för suicid.  Det är vanligt 

att barn som skadar sig själva eller misstänker att de kommer skada sig själva ber om hjälp 

hos föräldramedlemmar (Fortune, Sinclair & Hawton, 2008; Morey, Corcoran, Arensman & 

Perry, 2008). Ovanstående studier visar att föräldrar är viktiga för barns psykiska hälsa samt 

är en viktig resurs om barnen mår dåligt. Föräldrar har ett stort ansvar och kan behöva hjälp 

med att vara bra förebilder och utgöra ett bra fungerande skyddsnät. Barn som har föräldrar 

som är varma och omsorgsfulla har tre gånger lägre risk att dabbas av en allvarlig fysisk eller 

psykisk sjukdom visar en amerikansk studie (Russek & Schwartz, 1997). Samma resultat fick 
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en finländsk studie där föräldrarna fick rådgivning hemma om barn och föräldraskap (Aronen 

& Arajärvi, 2000). 

 

Eriksson och Bremberg (2007) menar att skolan kan vara en arena där eleverna utvecklar 

förmågor som leder till minskad risk för suicid och psykisk ohälsa. Skolplikten gör att skolan 

är en bra hälsofrämjande arena då alla barn och ungdomar i Sverige kan ta del av insatserna. 

Om alla skolelever ska få ta del av alla insatser krävs det att alla skolor arbetar förebyggande 

med alla insatser. Det är först då som alla kan få samma möjligheter till en bra hälsa.   

 

Det gjordes ingen jämförelse mellan antalet insatser i grundskolans tidigare år och antalet 

insatser i grundskolans senare år. Det går således inte se om det fanns någon skillnad mellan 

klassindelningarna och antalet insatser. Troligtvis görs mer förebyggande insatser i 

grundskolans senare år eftersom elevernas kognitiva tankesätt är mer utvecklat då. En annan 

svaghet som också fanns var att resultatet inte visar hur mycket eleverna fick arbeta med de 

olika insatserna. Respondenterna kunde ange att de hade insats i t.ex. självförtroende om 

eleverna fått arbeta en lektion med självförtroende. För att ge långvarig förebyggande effekt 

krävs det troligtvis att förebyggande arbete genomförs längre än under en timmes lektion 

alternativt vid flera tillfällen. Connell, Turner och Mason (1985) menar att det krävs över 40 

timmars undervisning innan ett beteende inom ett hälsoområde ändras medan det krävs några 

få timmar för att få kunskap om hälsa (Connell, Turner & Mason, 1985). För att förebyggande 

insatser verkligen ska ge resultat krävs det att skolpersonalen inom elevhälsan känner till vilka 

metoder och insatser som ger resultat, så att arbete inte görs i onödan. Det är även viktigt att 

insatserna utgår från vad eleverna själva anser att de behöver hjälp med. Definition av 

hälsoproblem skiljer sig nämligen mellan vuxna och barn och ungdomar (Arborelius, 2002).  

 

5.2.2. Skolans ansvar, respondenternas kunskap och införskaffande av kunskap 

Många respondenter tyckte att skolan hade ett ansvar för elevernas psykiska hälsa. Barn och 

ungdomar spenderar många timmar i veckan i skolan och skolpersonalen kan vara de vuxna 

som barnen träffar mest. Skolpersonalen kan genom sin kontakt med barnen upptäcka elever 

som inte mår bra och i skollagen finns det till och med riktlinjer för hur skolpersonalen ska 

agera om de misstänker att en elev mår dåligt (Skolverket, 2011). Skolpersonalen ska även 
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stoppa förolämpningar och se till att eleverna trivs och utvecklas i skolan (Skolverket, 2011). 

Även WHO menar att skolan har ansvar för elevernas psykiska hälsa genom att ge ut riktlinjer 

för hur skolpersonal ska förebygga suicid och suicidförsök (WHO, 2010).  

 

Av respondenterna kände 23 % att de inte hade tillräcklig med kunskap för att upptäcka elever 

som mår psykiskt dåligt.  I skollagen (Skolverket, 2011) finns det skrivet att skolpersonal ska 

ha kunskap för att känna igen en elev som inte mår bra vilket de flesta respondenter ansåg sig 

ha. Mann et al. (2005) fann interventioner som innebar att skolpersonal skulle få kunskap om 

riskfaktorer om suicid och de skulle även uppmuntra elever som mår dåligt att söka hjälp. 

Även Zenere och Lazarus (2009) beskrev en intervention som innebar att skolpersonalen 

skulle få utbildning i risksignaler och varningssignaler på suicidbeteende. De flesta 

respondenter som ansåg sig kunna se om en elev mår dålig sade att de fått kunskapen genom 

sin utbildning som således är en viktig del i om respondenterna kan se om elever mår psykiskt 

dåligt. Många respondenter angav också vidareutbildning som ett annat sätt de fått kunskapen 

på. Detta tyder på att utbildningen kanske inte alltid innehåller information om hur man ser 

om elever mår dåligt. Dock angav många respondenter flera svarsalternativ vilket tyder på att 

åtskilliga olika källor kan har bidragit till deras kunskap. Samhället förändras hela tiden och 

därmed även olika risker för suicid. Därför är det viktigt att skolpersonalen håller sig 

uppdaterad om den nya forskningen inom psykisk ohälsa.  

 

Det fanns inte i denna studie något statistiskt samband mellan om respondenterna arbetade på 

en skola som hade många insatser och vad respondenterna tyckte skolan hade för ansvar, om 

de hade kunskapen att se elever som mår dåligt samt hur de införskaffat den kunskapen. Det 

är troligen så att det är elevhälsoteamet som tillsammans bestämmer vilka hälsofrämjande 

insatser som ska göras på skolan. Då kanske det inte går att hitta något samband mellan 

enskilda individers inställning och kunskap om psykisk hälsa och suicid. Sambandstesterna 

hade ofta högt internt bortfall som också kan ha påverkat att det inte gick att hitta något 

samband.  

 

5.2.3. Övriga frågan 

En respondent uppgav att det finns elever som inte får den hjälp som elever behöver p.g.a. att 

barn- och ungdomspsykiatrin (bup) inte vill ta emot eleverna eftersom bup vill att andra 
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problem först ska lösas. En annan respondent berättade att skolan ibland inte har tillgång till 

instanser som kan ta emot elever som behöver hjälp och där skolan inte har kapacitet att 

hjälpa eleverna. Personer som har ett självskadebeetende bör ha olika resurser som kan hjälpa 

dem (Tegern, Beskow & Eriksson, 2003; Pirkis, Irwin, Brindis, Sawyer Friestad, Biehl & 

Patton, 2003). Skolverket (2011) menar även att personer som behöver extra hjälp ska få 

denna hjälp samt att det kan komma att krävas att olika instanser samarbetar. Genom 

ovanstående referenser borde inte dessa problem som beskrivits finnas och det borde göras 

mer ansatser att försöka lösa problemen. 

 

6. Konklusion 

Resultatet visade att många skolor hade förebyggande insatser för eleverna. Vanligaste 

insatser var mot mobbing och för ökad självkänsla. Många respondenter tyckte att skolan var 

delvis till ganska ansvarig för elevernas psykiska hälsa. De flesta respondenterna tyckte att de 

hade tillräckligt med kunskap för att känna igen om en elev mår dåligt. Vanligast var att 

respondenterna fått kunskapen genom sin yrkesutbildning. Inga statistiskt signifikanta 

samband hittades mellan om respondenterna arbetade på en skola med högt antal insatser och 

om de hade kunskapen att upptäcka elever som mår psykiskt dåligt, eller om kunskapen var 

införskaffad genom yrkesutbildningen eller om de anser att skolan hade ansvar för elevernas 

psykiska hälsa. Svagheter med enkätundersökningen vara att det inte gick att få veta 

omfattningen (tidsåtgången), innehåll och kvalitén på de insatser som angavs samt att det 

enbart var skolpersonalens perspektiv som belysts. 

 

7. Implikation 

Genom skolornas arbete med förebyggande insatser om psykisk ohälsa och suicid kan 

problem bland barn och ungdomar minskas. Skolan är en bra arena för förebyggande insatser 

till barn och ungdomar. Intressant forskning vore att undersöka hur skolpersonalen bestämmer 

vilka insatser som eleverna ska arbeta med och varför de väljer just dessa insatser. Det är 

också intressant att undersöka hur mycket eleverna får arbeta med insatserna.  

 

Mycket forskning finns om psykisk ohälsa och suicid, dock skulle fler studier om barnens och 

ungdomarnas hälsa i skolan kunna göras. Till exempel undersökningar där eleverna själva får 
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uppskatta vilka psykiska hälsoproblem som de själva anser att de behöver ha hjälp med. Detta 

skulle bidra med mer kunskap inom fältet. Ytterligare ett exempel är att undersöka om antalet 

insatser skiljer sig mellan grundskolans tidigare år och grundskolans senare år, samt om det 

skiljer sig mellan skolor på landsbygd och tätort. Genom att ha med hälsoförebyggande arbete 

i skolpersonalens grundutbildning får skolpersonen verktyg att förebygga psykisk ohälsa och 

suicid. 
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Bilaga 1: Enkäten   

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Ange ditt kön 

□ Kvinna 

□ Man 

 

2. Vilket år är du född? 

__________ 

 

3. Vilket eller vilka yrken har du? 

□ Kurator 

□ Psykolog 

□ Rektor 

□ Skolsköterska 

□ Skolvärd/värdinna 

□ Speciallärare 

□ Specialpedagog 

□ Studie och yrkesvägledare 

□ Annat: _______________ 

 

 

4. Har du varit yrkesverksam i mer än 1 år inom detta/dessa yrken? 

□ Ja 

□ Nej 

 

5. Hur många procent av en heltidstjänst arbetar du? 

□ 100 % 

□ 75- 99.9 % 

□ 50- 74.9 % 

□ Mindre än 50 %  

 

 

6. I vilka årskurser går de elever som du kommer i kontakt med på skolan/skolorna? 

 

□ Förskoleklass 

□ År 1 

□ År 2 

□ År 3 

□ År 4 
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□ År 5 

□ År 6 

□ År 7 

□ År 8 

□ År 9 

□ Gymnasiet 

□ Annat: _______________________ 

 

7. På hur många kommunala grund- och gymnasieskolor arbetar du? (Friskolor räknas ej med) 

 

□ En (filterfråga) 

□ Två (filterfråga) 

□ Tre (filterfråga) 

□ Fyra (filterfråga) 

□ Fem (filterfråga) 

□ Sex (filterfråga) 

□ Sju (filterfråga) 

□ Åtta (filterfråga) 

□ Fler än åtta (Filterfråga) 

 

 

Vid svar en skola 

 

Nedan följer frågor där du ombeds att svara per skola. Detta krävs för att kunna beräkna olika 

statistik, dock kommer resultaten redovisas kommunvis och inte per skola. Dina svar kommer 

fortfarande vara anonyma och ingen skola kommer att nämnas vid namn. Svara bara för de 

skolor som du arbetar på. Nedanstående frågor handlar bland annat om olika insatser som 

eleverna kan fått ta del av. Du behöver inte själv har genomfört insatserna utan det kan t.ex. 

ha genomförts utav lärare. 

 

1. Välj en skola du arbetar på 

(Här finns en lista på alla skolor som de kan välja mellan t.ex.) 

Falkenberg - Nässkolan
 

 

2. Hur många elever går det på denna skola? 

__________ 

□  Vet ej 
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3. Har det genomförts under schemalagd tid att eleverna under det senaste året fått arbeta 

med: 

 Ja Nej Vet ej 

Problemlösning □ □ □ 

Självförtroende   □ □ □ 

Självkänsla □ □ □ 

Copingförmåga (dvs att kunna hantera 

olika situationer som uppstår) 

 

□ □ □ 

Stresshantering □ □ □ 

Mobbing □ □ □ 

Sociala färdigheter □ □  □ 

Konflikthantering □ □ □ 

 

 

4. Har skolan under det senaste året genomfört att eleverna under schemalagd tid fått 

förebyggande information om: 

 Ja Nej Vet ej 

Alkohol □ □ □ 

Droger □ □ □ 

Tobak □ □ □ 

 

 

5. Har skolan föräldrarstödsgrupper? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

Psykisk hälsa 

1. Hur mycket anser du att skolan är ansvariga för elevernas psykiska hälsa? 

Vet ej        Ej ansvariga                                  Delvis ansvariga                      Mycket ansvariga 

□                     □              □               □                □                □                □                 □        

  

 

 

2. Känner du att du har tillräcklig kunskap om hur du kan känna igen en elev som mår 

psykiskt dåligt? 
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□ Ja (Filterfråga, de som svarar ja får svara på nästa fråga) 

□ Nej (de som svarar nej kommer vidare till övriga frågor) 

 

Psykisk hälsa fortsättning 

1. När fick du denna kunskap? 

□ I din utbildning 

□ Vid vidareutbildning/information inom skolan 

□ Annat: _______________ 

 

Övrigt 

1. Har du något övrigt att tillägga? 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Tack det var alla frågor. Ha en bra dag. Vill du veta resultatet av studien kan du kontakta mig 

i höst via min mail linda@pekspro.com 

 

 

Fel undersökningsgrupp 

(Till denna sida kommer de som svarat nej på om de arbetar mer än ett år inom deras yrke, 

eller arbetar mindre än 50 % av en heltidstjänst eller som arbetar på fler än åtta skolor) 

Du passar tyvärr inte in i undersökningsgruppen. Har du något att tillägga kan du skriva det 

här:____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Tack för din medverkan. Ha en bra dag. 



Bilaga 2: Följebrev   

 

Hej 

Mitt namn är Linda Kristensson och jag studera Folkhälsovetenskap vid Högskolan i 

Halmstad. Under våren 2010 kommer jag att skriva en magisteruppsats (D-uppsats). Syftet 

med uppsatsen är att undersöka vilka insatser som görs under skoltid för att stärka den 

psykiska hälsan hos elever. 

Därför har du har valts ut tillsammans med ca 600 andra anställda inom skolan i Hallands län 

att svara på min enkät. Enkäten handlar om olika faktorer som kan påverkar den psykiska 

hälsan. 

Nedan har du en länk till min enkät: 

www.härkommerlänkenligga.nffn 

Att fylla i enkäten är helt frivilligt och dina svar kommer att vara anonyma. Detta innebär att 

ingen kommer att veta vad du svarat. En påminnelse kommer att skickas om inget svar 

inkommit efter cirka två veckor. 

Resultatet kommer att redovisas på kommunnivå och dina svar kommer inte kunna kopplas 

till dig. Genom att skicka in enkäten samtycker du till att dina svar få vara med i 

undersökningen.  

Din e-postadress fick jag genom kommunernas hemsidor. Alla e-postadresser kommer att 

raderas efter att undersökningen är klar. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Linda Kristensson 

Hertig Knutsgatan 41a 

302 50 Halmstad 

linda@pekspro.com 

 

Handledare: Maria Nyholm 

Högskolan i Halmstad 

301 85 Halmstad 

Maria.Nyholm@hh.se 
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