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Sammanfattning 

Syftet med studien var att belysa skolsköterskors uppfattning om orsaker till elevers psykiska 

ohälsa samt vilka resurser skolsköterskor har för att bemöta psykisk ohälsa hos barn och 

ungdomar. Studien genomfördes som en intervjustudie med beskrivande design vid 

grundskolor i Mellansverige. Sex skolsköterskor valdes ut utifrån geografisk spridning och 

typ av skola (fristående eller kommunal) för en semistrukturerad intervju. Intervjuerna 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom nio kategorier: 

Skolsköterskornas uppfattning var att de vanligaste orsakerna till barns psykiska ohälsa är 

relaterade till kategorierna hemförhållanden, neuropsykiatriska problem och 

inlärningssvårigheter hos barnen, brister i kontakten med BUP, prestationskrav att leva upp 

till, mobbing, konflikter och egna funderingar. Om skolsköterskornas resurser framkom 

kategorierna Skolsköterskan själv som resurs, Tid, Samarbetsgrupper och Ekonomi. 

Slutsats: Skolsköterskorna upplevde att det fanns flera olika orsaker till barnens psykiska 

ohälsa där hemförhållandena var den främsta. Skolsköterskornas resurser var deras eget arbete 

med barnen, tid, ekonomi samt interna och externa resurser. Samarbetet med dessa grupper 

fungerade i stort sett bra men med vissa brister, t.ex. köer till BUP samt vissa svårigheter i 

samarbetet med socialtjänsten. 
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Abstract 

The purpose of this study was to illuminate the school nurses' perception of the causes of 

students' mental health and what resources school nurses have to address mental illness in 

children and adolescents. The study was conducted as an interview with descriptive design at 

elementary schools in central Sweden. Six nurses were selected based on geographical 

distribution and type of school (independent or municipal) for a semi-structured interview. 

The interviews were analyzed using content analysis. The results revealed nine categories: 

School nurse's view was that the most common causes of children's mental health is related to 

the categories of home conditions, neuropsychiatric problems and learning disabilities in 

children, lack of contact with Child and Adolescent Psychiatry, performance requirements to 

live up to, bullying, conflict and their own thoughts. About school nurses resources emerged 

categories; School nurse herself as a resource, Time, Cooperation and Economy. 

Conclusion: The school nurses felt that there were several reasons for children's mental illness 

where home conditions were the main. School nurse resources were their own work with 

children, time, finances and internal and external resources. Cooperation with these groups 

functioned essentially good but with some shortcomings, such as long waiting lists for Child 

and Adolescent Psychiatry, and some difficulties in cooperation with social services. 
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1. Introduktion 

1.1 Definition psykisk ohälsa 

Att definiera psykisk ohälsa är svårt, författaren till föreliggande studie hade därför svårt att 

hitta någon riktigt bra definition som kan passa in på barns psykiska ohälsa. Nedan följer två 

definitioner, den första är WHO´s allmänna definition av psykisk hälsa översatt till svenska, 

den andra är Barnpsykiatrikommitténs definition av psykiska problem. 

 

”Psykisk hälsa är inte bara frånvaro av psykisk störning. Det definieras som ett tillstånd av 

välmående där varje individ inser hans eller hennes egen potential, kan handskas med livets 

normala stress, kan arbeta produktivt och fruktsamt och kan göra ett bidrag till hennes eller 

hans samhälle” (World Health Organization, 2007). 

 

Barnpsykiatrikommittén är en parlamentarisk kommitté som fick i uppdrag år 1995-1988 att 

utreda vården och stödet till barn och ungdomar med psykiska problem. Denna kommitté 

valde att definiera psykiska problem utifrån barnens symtom. ”Barn och ungdomar som har 

symtom som är varaktiga och som hindrar dem att fungera och utvecklas optimalt har 

psykiska problem som kräver stöd och vård” (SOU, 1998)    

 

 

1.2 Psykosomatiska problem 

Något som bör uppmärksammas är psykosomatiska symtom. Psykosomatiska symtom är 

fysiska symtom som uppkommer p.g.a. psykiska besvär som t.ex. psykisk stress. Resultaten 

från en svensk studie (Simonsson et al, 2008) om ungdomar i åldrarna 16- och 19 år visade ett 

statistisk signifikant samband mellan psykosomatiska symptom och KASAM(Känsla Av 

SAMmanhang). Ungdomar med svaga KASAM-resultat hade mer psykosomatiska symtom. 

Studien visade att en av tio pojkar- och lite fler än en av fyra flickor hade allvarliga 

psykosomatiska symtom. I en svensk studie (Hagquist, 2009) om 15-16 åringar där man 

samlat data från år 1988 till 2005 kom författaren fram till att antalet flickor och pojkar med 

psykosomatiska problem hade mer än fördubblats under perioden. I en studie av Hjern, 

Alfven och Östberg (2008) framkom att skolstress, såsom kränkningar från klasskamrater, 

press i skolarbetet och att bli dåligt behandlad av lärare, är starkt kopplat till psykosomatisk 

smärta och psykologiska besvär hos skolbarn. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Simonsson%20B%22%5BAuthor%5D
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1.3 Depression och nedstämdhet 

En studie på 7-18-åringar (Werner & Bodin, 2007) visade en stor förändring i BMI (Body 

Mass Index) i alla åldrar, övervikt och fetma ökar för både pojkar och flickor, dessutom blir 

fetman värre än tidigare. En annan svensk studie på 15- och 17-åringar visade att fetma inte 

endast besvärar barnen fysiskt utan är signifikant relaterat till depression, symtom på 

depression och känsla av skam (Sjöberg et al, 2005). 

 

I en rapport från SBU (Statens BeredningsUtskott) i juni 2010 (SBU, 2010) har resultat 

framkommit vid granskning av WHO´s klassrumsenkäter som tydde på att såväl nedstämdhet, 

dåligt humör och nervositet har ökat i förekomst mellan åren 1985 och 2001 bland 15-åringar. 

Andelen 15-åringar som kände sig nere mer än en gång i veckan hade mer än fördubblats 

under perioden. Andelen 15-åringar som ofta eller alltid känt sig ledsna under läsåret 

fördubblades bland pojkar och ökade med omkring hälften bland flickor, mellan åren 1988 

och 2002.  

 

Engqvist och Rydelius (2007) skrev i sin studie om barn och ungdomar som behandlades 

inom psykiatrin att de som behandlades åren 1975 -1990 löper större risk att bli kriminella än 

patienter som behandlades på 50-talet. Risken för pojkar har fördubblats och risken för flickor 

verkar ha blivit sju gånger så stor. Författaren till föreliggande studie tror att orsakerna till 

detta är många. Det skulle t.ex. kunna vara så att vi har fått ett hårdare samhällsklimat eller att 

de samhällsekonomiska klyftorna har ökat.  

 

En tysk studie (Knollmann et al, 2010) tog upp frånvaro i skolan och konstaterade att frånvaro 

i skolan ofta beror på psykisk ohälsa. Författarna menade att orsakerna till frånvaron beror på 

ett antal olika individuella och sociala stressfaktorer som leder till att eleverna undviker 

skolan som en slags copingstrategi.  

 

I dagens samhälle där internet har kommit att spela en stor roll är det också ett faktum att 

nätmobbing förekommer i allt större utsträckning. En studie om nätmobbing gjord på 

schweiziska och australienska barn har kommit fram till att nätmobbning framstod som en 

ytterligare riskfaktor för depression hos ungdomar som mobbas. (Perren et al, 2010) En norsk 

studie (Undheim & Sund, 2010) gjordes för att utforska sambandet mellan mobbing och 

aggressivt beteende och självrapporterade psykiska problem bland yngre ungdomar. Det 

visade sig att mobbade elever som var mer aggressiva mot andra uppvisade signifikant högre 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Werner%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Bodin%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Engqvist%20U%22%5BAuthor%5D
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resultat på YSR(Youth Self-Report)-skalorna, hade mer symtom på depression och hade 

oftare skilda föräldrar än andra elever. Författaren i föreliggande studie tror att den nya 

teknologin påverkar inte bara eleverna genom mobbing utan ger också krav på att eleverna 

skall vara tillgängliga och prestera. Detta visades i en svensk studie (Thomée et al, 2010) där 

det framkom att prestationskrav och tillgänglighet liksom personligt beroende var mycket 

orsaken av hög användning av informations- och kommunikationsteknologi men också 

direkta källor till stress och mentala symtom. 

 

BUP är en viktig funktion i samhället för att hjälpa barn med psykisk ohälsa och det är viktigt 

att de barn som behöver komma till BUP kan få komma dit. Många av de barn som söker 

hjälp inom den institutionella vården har psykiska störningar (Ståhlberg et al, 2010). I en 

svensk studie konstaterades att många barn och ungdomar inte får den hjälp de behöver och 

deras resultat indikerade att etnicitet spelade en viktig roll för hur barn och ungdomar 

hänvisades till BUP (Ivert et al, 2011)  

  

1.4 Orsaker till barns psykiska ohälsa, nämnt i forskning 

Olsson, Hagekull och Bremberg (2003) skrev att det finns ett flertal faktorer som kan påverka 

ett barns psykiska hälsa, bl.a. barnens familjeliv och hur de klarar sig i skolan. Även en annan 

källa som lyfter fram föräldrars påverkan är Sourander, Philakoski, Aromaa, Rautava, 

Helenius, och Sillampää (2006) i deras studie om självskadebeteende bland ungdomar, där de 

kunde se samband mellan ungdomars självskadebeteende och svårigheter hos föräldrarna. 

 

Barns utsatthet togs upp i en studie av Lundberg (2005), där beskrevs olika riskfaktorer till 

barns utsatthet och däribland olika föräldrafaktorer t.ex. deprimerade föräldrar, föräldrar med 

missbruk, förståndshandikappade föräldrar och barn som bevittnar våld i hemmet. Vid 

beskrivningen av barn som bevittnar våld i hemmet refererade Lundberg (2005) till en studie 

av Almqvist och Lundberg, där de kom fram till att över 70 procent av de barn som bevittnat 

våld mot mamma låg över den gräns av symptom som motiverar en närmare utredning för 

psykiska svårigheter (Författaren till föreliggande studie hade gärna refererat till Almqvists 

och Lundbergs studie direkt men det var tyvärr svårt att få tillgång till den). Vanliga symtom 

var rädsla, aggressivitet, förhöjd spänningsnivå, fixering vid våld/skräck, smärta och 

undvikande. Våld mot mamma tycks vara mycket vanligare än vad många tror. Hedtjärn, 

Hultmann och Broberg (2009) har på försök infört frågor om rutinmässigt våld på en BUP-

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Hedtjärn%20G%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Hultmann%20O%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Broberg%20AG%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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mottagning. Under år 2007 svarade 21 procent av 308 tillfrågade mammor att de utsatts för 

våld av sin partner. 

 

Något som också kan bidra till psykisk ohälsa är inaktivitet hos barnen. En studie som gjorts i 

London styrker detta genom att den gav viss bevisning till en koppling mellan graden av 

fysisk aktivitet och minskade depressionssymtom hos ungdomar (Rothon et al, 2010). I stora 

delar samma forskarteam har utrett huruvida stillasittande, fetma, rökning och depression är 

riskfaktorer för utdragen fatigue bland ungdomar.
 
De fann att för mycket stillasittande eller 

för aktiv livsstil ökade risken för fatigue och att det fanns en stark koppling mellan depression 

och fatigue, de fann däremot inte att rökning var en enskild riskfaktor till fatigue (Viner et al, 

2008). Något som man inte heller skall förringa är barns behov av sömn. En svensk studie 

(Smedje et al, 2008) kom fram till att sömnbrist hos unga ökar risken för psykisk ohälsa i 

vuxen ålder. 

 

1.5 Socialstyrelsens arbete med psykisk ohälsa bland barn 

Socialstyrelsen har under de senaste åren lagt mycket fokus på skolhälsovården och barns 

psykiska hälsa. År 2007 fick de i uppdrag av regeringen att starta ett så kallat UPP-centrum 

(Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa) med uppgiften att samla in, sammanställa och 

föra ut kunskap om förebyggande insatser, tidig upptäckt och tidiga insatser till barn och 

unga. (Socialstyrelsen, 2010a). Detta UPP-centrum har genomfört ett flertal studier, bl.a. 

“Skolhälsovårdens metoder för att förebygga psykisk ohälsa” (2009a), “Att mäta kvalitet i 

skolhälsovårdens/elevhälsans arbete med psykisk ohälsa”(2010a), Metoder som används för 

att förebygga psykisk ohälsa hos barn (2008), ”Barn och ungdomspsykiatrins 

metoder”(2009b) och ”Socialtjänstens öppna verksamheter för barn och unga”(2009c). 

Den sista studien från Socialstyrelsen som författaren till föreliggande studie skulle vilja ta 

upp är Barn och ungdomar med psykisk ohälsa - Vem tar hand om dem? (2010b) som är en 

nationell tillsyn av den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin och den icke 

specialiserade vården för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Resultatet visade att det på 

många håll inte finns någon icke specialiserad vård för psykisk ohälsa hos ungdomar och barn 

över 6 år, eller att den är mycket oklar. Inom den icke specialiserade sjukvården framkom att 

det saknades resurser i form av tid och personal, uppdragen var otydliga, vilket medförde 

otydliga gränsdragningar, behovet av hjälp upplevdes vara omättligt och det var svårt att 

överföra barn och ungdomar till andra vårdenheter där de kunde få bättre anpassad hjälp. 

(Socialstyrelsen, 2010b) 

http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/full/162/5/469#AUTHINFO
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1.6 Skolhälsovårdens roll 

Enligt den nya skollagen (2010:800) som infördes i augusti skall det finnas elevhälsa i 

grundskolan som ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. För medicinska, 

psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator. (Utbildningsdepartementet, 2010) 

 

I Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården (2004) togs det upp viktiga delar för att 

skolhälsovården skall nå målet som beskrivs i skollagen. I skolhälsovårdens uppgifter ingår 

hälsoundersökningar, särskilt stöd, arbete för en säker och god arbetsmiljö, identifiering av 

risker för skador och ohälsa i elevernas närmiljö, tillföra medicinsk kompetens och 

omvårdnadskompetens, förmedla kunskap om hälsosamma levnadsvanor, vaccinationer och 

elevvårdande arbete. Socialstyrelsen skrev även om förutsättningarna för att uppnå målen. Där 

ingår bl.a. samarbete med skolans pedagogiska personal, övrig elevvård, skolledningen, 

landstingets hälso- och sjukvård och tillgång till ändamålsenliga lokaler (Socialstyrelsen, 

2004).  

 

Det är viktigt att skolsköterskan är bra på att marknadsföra sin roll och funktion på skolan 

enligt Barnes, Courtney, Pratt och Walsh (2004) för att de elever som är i behov av hjälp ska 

söka sig till skolsköterskan. Att upptäcka och hantera psykisk ohälsa hos eleverna är en viktig 

del av deras arbete (Haddad et al, 2010) I Haddad, Butlers och Tylee´s studie (2010) med 

skolsköterskor svarade 55 % av skolsköterskorna att mer än en fjärdedel av deras tid gick åt 

till att hjälpa elever med psykologiska och emotionella problem. 

 

1.7 Problemformulering 

I takt med att barn och ungdomars psykiska hälsa försämras ställs högre krav på 

skolhälsovården. Det finns behov av att undersöka om dagens skolhälsovård kan möta dessa 

krav eftersom skolsköterskan har många arbetsuppgifter som också framkommit i 

introduktionen såsom hälsoundersökningar, vaccinationer, samverkan med lärare, skolledning 

och landstingets hälso- och sjukvård. I en litteraturstudie från hälsoutskottet (Petersen et al, 

2010) konstateras att kunskapsläget om utvecklingen av barns och ungdomars psykiska hälsa 

är generellt bristfälligt. De drar slutsatsen att barn och ungdomars psykiska ohälsa är ett 

ofullständigt utforskat område i Sverige och att det finns all anledning att närmare undersöka 

hur det verkligen förhåller sig med barnens och ungdomarnas psykiska hälsa och 
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välbefinnande. Med tanke på det bristfälliga kunskapsläget är det enligt författaren 

nödvändigt att identifiera orsaker till psykisk ohälsa hos elever för att lättare kunna upptäcka 

psykisk ohälsa vid skolhälsovårdens samtal med eleverna. Författaren vill därför ta reda på 

vilka uppfattningar skolsköterskor har om orsaker till elevers psykiska ohälsa eftersom det 

kan öka kunskapen om barns psykiska ohälsa. Detta beskrivs också av Jonsson och Åberg 

(2010), som i sin studie om psykisk ohälsa bland barn i grundskolan, kommit fram till att en 

studie där man närmare undersöker orsaker till barns psykiska ohälsa vore av intresse att 

genomföra. 

 

1.8 Syfte 

Att belysa skolsköterskors uppfattning om orsaker till elevers psykiska ohälsa samt vilka 

resurser skolsköterskor upplever att de har för att bemöta psykisk ohälsa hos barn och 

ungdomar. 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Författaren har genomfört en intervjustudie med en deskriptiv design. (Polit & Beck, 2010) 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp  

Författarens undersökningsgrupp bestod av skolsköterskor som jobbar på en eller flera 

grundskolor i en kommun i Mellansverige. Författaren planerade till en början att ha ett antal 

på sju skolsköterskor att medverka i studien varav den första intervjun skulle vara en 

provintervju, detta för att testa om intervjuguiden var väl utformad för att kunna ge svar på de 

frågeställningar författaren ställt. Eftersom författaren efter diskussion med handledare 

bedömde att inga ändringar behövde göras i intervjuguiden beslutade författaren att inkludera 

den första intervjun och därför endast ha sex skolsköterskor att medverka i studien.  

Skolsköterskorna valdes ut genom bekvämlighetsurval (inkludering av dem som först tackade 

ja) och strategiskt urval utifrån geografisk spridning samt utifrån typ av skola, kommunal eller 

fristående. På orten fanns inte fler än en friskola, den inkluderades för att representera 

friskolor. Anledningen till att en skola skall representera friskolor är endast för att få en 

spridning bland gruppen skolsköterskor och inte för att göra några jämförelser mellan 

friskolor och grundskolor. Spridningen omnämns i metoddiskussionen. Inklusionskriterierna i 

studien var att skolsköterskan är legitimerad sjuksköterska och arbetar som skolsköterska i 

grundskolan.  
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Författaren till föreliggande studie hade innan studien påbörjats velat ha så jämn 

könsfördelning som möjligt men det var omöjligt eftersom alla skolsköterskor i kommunen 

var kvinnor. Den yngsta informanten var 41 år och den äldsta var 59 år, medelåldern var ca 

48.7 år. Den som hade jobbat kortast tid som skolsköterska hade tre års erfarenhet i 

skolsköterskeyrket, den som hade jobbat längst hade 30 års erfarenhet, medelvärdet var ca 

10.8 år. Alla skolsköterskor hade någon form av vidareutbildning efter sjuksköterske-

programmet, de hade lite olika vidareutbildningar t.ex. distriktsköterskeutbildningen, 

medicin- och kirurgvidareutbildningen, öppen hälsosjukvård, specialistutbildning hälso- och 

sjukvård för barn och ungdomar, friskvård och hälsopedagogik och en hel del mindre kurser. 

Totala antalet elever på skolorna var mycket olika, den skolsköterska som hade minst antal 

elever jobbade halvtid med ett elevantal på 180 och den som hade flest elever hade ett 

elevantal på 650. 

 

Tabell 1. Översiktstabell över urvalsgruppen 

Min. 

ålder 

(år) 

Max 

ålder 

(år) 

Medel

ålder 

(år) 

Min. tid som 

skolsköterska 

(år)  

Max tid som 

skolsköterska 

(år) 

Medelvärde 

tid som 

skolsköterska 

(år) 

Antal 

kommunalt 

anställda 

skolsköterskor 

Antal privat 

anställda 

skolsköterskor 

41 59 48.7 3 30 10.8 5 1 

 

Max antal elever  650 

Min antal elever 180 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

En semistrukturerad intervjuguide konstruerades av författaren med ett antal frågor, denna 

användes som mall för intervjun (se bilaga 2). Alla intervjuer genomfördes på skolorna där 

skolsköterskorna var verksamma. Intervjun bestod av öppna frågor, författaren försökte att 

ställa så få följdfrågor som möjligt för att alla skolsköterskor skulle få samma frågor och 

förklarade också detta för informanterna. Intervjun var trots det semistrukturerad eftersom 

författaren förklarade och utvecklade frågorna när informanten inte riktigt förstått frågan och 

såg till att ändra på frågornas ordningsföljd när det behövdes för att intervjun skulle löpa mer 

naturligt. Författaren bad ibland även skolsköterskan om att utveckla sitt svar om hon redan 

kommit in på svaret på en annan fråga som författaren ännu inte ställt. Frågorna berörde bl.a. 

samtal med eleverna, orsaker till elevers psykiska ohälsa, skolsköterskans samarbetsgrupper, 

resurser för att hjälpa elever med psykisk ohälsa och resurser i form av tid och ekonomi. 

Bakgrundsfrågor ställdes också angående elevantal på skolan, hur lång tid hon jobbat som 
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skolsköterska, skolsköterskans utbildning och skolsköterskans ålder. Intervjuerna spelades in 

på band och transkriberades sedan av författaren. Den kortaste intervjun tog ca 10 minuter och 

den längsta tog ca 25 minuter. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Innan studien påbörjades skickades en förfrågan att få påbörja studien till skolsköterskornas 

verksamhetschef. Efter att verksamhetschefen givit sitt tillstånd skickades en skriftlig 

förfrågan i form av ett missivbrev till alla skolsköterskor i kommunen via e-post, vilket var 

nio stycken. Fyra skolsköterskor svarade spontant på e-mailet att de kunde tänka sig att delta 

och tre av dem inkluderades därför först i studien, den fjärde exkluderades pga att hon inte 

hade en heltidstjänst. Eftersom antalet skolsköterskor på orten var fler än sex valde författaren 

ut de sista tre skolsköterskorna utifrån geografisk spridning, d.v.s. jämn fördelning mellan 

centralt och landsbygd och utifrån att en av de tillfrågade jobbar på en friskola. Alla 

skolsköterskor kontaktades sedan via telefon för att ytterligare få bekräftelse på att de 

fortfarande ville deltaga och för att komma överens om tid och plats för intervjun att äga rum. 

Intervjuerna kom att äga rum på respektive skola, på skolsköterskans mottagningsrum. 

För att obehöriga inte skulle få tillgång till intervjumaterialet förvarades det inlåst. 

Informanternas namn byttes även ut mot siffror. 

  

2.5 Dataanalys 

Författaren har använt sig av en kvalitativ innehållsanalys med analysmetoden editing 

analysis style (Polit & Beck, 2010) samt tagit hjälp av Graneheim och Lundmans(2004) 

kvalitativa innehållsanalysmetod. Författaren inledde med att transkribera de inspelade 

intervjuerna och läste intervjuerna upprepade gånger för att få en övergripande bild av 

innehållet. Författaren lade sedan upp ett kategorischema och delade upp innehållet i olika 

meningsenheter som sedan kondenserades. De olika enheterna kodades sedan och delades in 

under två innehållsområden (content areas); "Vilken uppfattning har skolsköterskor om 

orsaker till elevers psykiska ohälsa?" och "Vilka resurser upplever skolsköterskor att de har 

för att bemöta elevers psykiska ohälsa?". Koderna delades sedan in i subkategorier och 

kategorier. Författaren sökte sedan efter mönster och strukturer som förde samman 

kategorierna (Polit & Beck, 2010). Analysarbetet har diskuterats med handledare. 
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Detta är en mall för att visa hur innehållsanalysen har gått till. 

 

Tabell 2. Illustration av analysarbetet 

Vilka resurser upplever skolsköterskor att de har för att bemöta elevers psykiska ohälsa? 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

jag finns ju här i alla fall, 

jag är en resurs på skolan 

och jag är en vuxen och 

jag är morsa själv och jag 

kan tycka att det kan 

räcka långt. 

Finns här som en resurs 

på skolan, är själv morsa 

och det kan räcka långt 

Kan räcka 

långt att finnas 

på skolan som 

en resurs och 

vara morsa 

själv 

Närvaro på 

skolan 

 

 

 

 

 

 

 

Skolsköterskan 

själv som resurs 

Erfarenheten… kollegor, 

kurser eller utbildningar 

man har gått 

Erfarenheten, kollegor, 

kurser eller utbildningar 

man har gått 

 

Erfarenheten, 

/:kurser eller 

utbildningar 

Kompetens 

Dels genom min egen 

okunskap, för jag 

menar… jag är ju inte 

psykiatrisjuksköterska, 

jag har inte jobbat i hur 

många år som helst, jag 

har ju inte all erfarenhet 

och så vidare och jag är ju 

inte kurator höll jag på att 

säga 

Hennes egen kunskap är 

begränsad, hon är varken 

psykiatrisjuksköterska 

eller kurator och har inte 

jobbat så länge som 

skolsköterska. 

Begränsad av 

okunskap och 

lite erfarenhet 

en begränsad 

kunskap. 

Bristande 

kompetens 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I och med att inga elever intervjuades utan endast verksamma skolsköterskor behövdes inget 

tillstånd från en etisk kommitté. Författaren anser ändå att etiska aspekter är viktiga att ta 

hänsyn till. Författaren har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det är viktigt att 

författaren ser till att ingen av deltagarna kan identifieras eller härledas till, därför har 

författaren försökt att utesluta alla uppgifter som kan riskera att röja någon av deltagarnas 

eller övriga personers identitet. Deltagarna har informerats om detta så att de kan känna tillit 

till att författaren redovisar resultaten på ett säkert sätt. Författaren har även, i samband med 

tillfrågan att deltaga i studien, informerat deltagarna om att de när som helst kan välja att 

avböja från att vara med i studien. Som författaren redan har nämnt har det insamlade 
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intervjumaterialet kodats och förvarats inlåst så att ingen annan än författaren och 

handledaren har haft möjlighet att komma åt materialet, detta har också ingått i informationen 

till skolsköterskorna vid förfrågan om deras medverkan. För att materialet inte skall komma 

bort och spridas efter att studien är genomförd kommer allt material att förstöras efter att 

studien godkänts vid Akademin för hälsa och arbetsliv. (Vetenskapsrådet, 2004). 

 

3. Resultat 

Författaren har valt att presentera sina resultat genom att redogöra för de kategorier och 

subkategorier som uppkom genom intervjuerna efter bearbetning med hjälp av Graneheim och 

Lundman (2004), samt Polit och Beck(2010), därtill redovisar författaren även en del av de 

citat som lade grund för kategorierna för att ge läsaren en inblick och förståelse för det 

material som samlats ihop under intervjuerna. Nedan visas en tabell med de huvudsakliga 

frågeställningarna och de tillhörande kategorier och subkategorier som framkom. 

 

Tabell 3. Frågeställningar, kategorier och subkategorier uppdelade i innehållsområden 

Vilken uppfattning har skolsköterskor om orsaker till elevers psykiska ohälsa? 

Kategorier Subkategorier 

Hemförhållanden Inga subkategorier till denna frågeställning 

Neuropsykiatriska problem och 

Inlärningssvårigheter 

Brister i kontakten med BUP 

Prestationskrav 

Mobbing, konflikter och egna 

funderingar 

Vilka resurser upplever skolsköterskor att de har för att bemöta elevers psykiska ohälsa? 

Kategorier Subkategorier 

Skolsköterskan själv som resurs Närvaro på skolan, Kompetens, Bristande kompetens 

 

 

 

Tid Tillräckligt med tid, Tidsbrist 

  

 

Samarbetsgrupper Interna resurser, Externa resurser, Brister i 

samhällets funktioner 

 

 

Ekonomi Ingen begränsning, Begränsning 

 
 

3.1 Skolsköterskornas uppfattning om orsaker till barns psykiska ohälsa 

Rörande frågeställningen "Vilken uppfattning har skolsköterskor om orsaker till elevers 

psykiska ohälsa”? framkom fem olika kategorier: Hemförhållanden, neuropsykiatriska 

problem och inlärningssvårigheter, kontakten med BUP, prestationskrav, mobbing, konflikter 

och egna funderingar. 
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3.1.1 Hemförhållanden 

En genomgående orsak till elevers psykiska ohälsa som kom upp vid intervjuerna var 

hemförhållanden. Det är framför allt vid tvister mellan föräldrar och separationer men även 

andra omständigheter som bl.a. missbruk, pressad ekonomi och familjer där närvaron inte är 

så tydlig. 

  

Citat: (6)”det är jättemånga barn som har otroligt dåliga hemförhållanden, mycket 

skilsmässor, mycket flytta hit och dit, ena vecka hos mamma andra hos pappa, nya 

syskon som man ska ha relationer till hit och dit”. 

 

Citat: (2) ”oftast så ser man att de kommer från otrygga familjer, det kanske är 

separationer, trassliga som inte har fungerat bra, det kan vara missbruk i familjen, 

såna saker” 

 

3.1.2 Neuropsykiatriska problem och inlärningssvårigheter 

Inlärningssvårigheter, neuropsykiatriska problem och hyperaktivitet var orsaker som 

skolsköterskorna tog upp i stor utsträckning. Skolsköterskorna upplevde problemen dels 

utifrån att de får svårare att klara skolan och där igenom ofta utvecklade en psykisk ohälsa 

men också för att de kunde uppleva det som att de inte var som alla andra barn, att de var 

annorlunda. 

 

Citat: (4) ”Skolsvårigheter… om jag då har en ehm… svårigheter utifrån inlärning 

eller om det handlar om neuropsykiatriska funktionshinder… om man inte är som alla 

andra, för hur det än är när barnen blir äldre så märker man själv också att man inte 

är som alla andra och det kan bli en sorg i det, Varför är inte jag som dem? eller 

Varför har inte jag kompisar som dem?” 

 

Citat: (6) ”Och alla diagnoser som vi har på barn idag, de fanns ju säkert förut men 

man letade inte fram dem på det sättet som vi gör idag. De barnen har det också tufft 

och de blir medvetna om att de har sin ADHD-diagnos och får hjälp med det, men de 

måste ändå klara skolan, de måste ändå ha sina G´n i betyg för att komma in på 

gymnasiet och det är en otrolig stress för många att inse att men Gud jag kanske 

hamnar på IV för att jag inte kan sitta still eller för att jag inte kan koncentrera mig. 
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För egentligen vet de att de kan liksom prestera egentligen själva skoljobbet men de 

klarar inte att koncentrera sig, de klara inte att sitta still och så.” 

 

3.1.3 Brister i kontakten med BUP 

Många skolsköterskor sade att de hade ett bra samarbete med BUP kring de elever som gick 

där men att väntetiderna dit var alldeles för långa och att det var ett problem.  

 

Citat: (3) ”BUP eh… i stora hela på personnivå så funkar det ju bra men det är ju så 

att man kan tycka att det ibland brister i att man eh… kanske inte får komma tillräckligt 

snabbt och sånt att det kan påverka barnet och vi ser ju barnet varje dag, så att vi ser ju 

eh… vad som kan hända eller vad som ofta händer när de får vänta” 

 

3.1.4 Prestationskrav 

Skolsköterskorna upplevde även att eleverna har mycket krav på sig, både egna krav som de 

ställer på sig själva och krav som omgivningen ställer. 

 

Citat: (4) ”Krav som barn kan ställa eller miljön ställer också då utifrån att allt ska va 

så bra, man ska hinna med så mycket, det ska vara så mycket aktiviteter hit och dit och 

stressituationer kan ge psykisk ohälsa utifrån att man inte varken vill eller kan leva upp 

till krav, som kanske både jag själv ställer på mig då eller omvärlden”. 

 

3.1.5 Mobbing, konflikter och egna funderingar 

Mobbing nämndes i väldigt liten omfattning i intervjuerna, något som skolsköterskorna 

däremot nämnde lite oftare var konflikter.  

 

Citat: (5) ”om vi säger kamrater och flickor och flicktjafs, det är ju en vanlig grej, när 

de tjafsar om kamrater, det är det ju” 

 

Egna funderingar, nedstämdhet och oro togs också upp till viss del. 

 

Citat: (4) ”Jag kan ju ha ett ängsligt, oroligt barn framför mig och ska man… Det kan 

ju leda till att det blir en psykisk ohälsa utifrån att jag är så ängslig och orolig av mig 

så att jag hela tiden har ont i magen eller jag oroar mig för vad kamrater ska tycka 

eller vad som ska hända och så där” 
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3.2 Vilka resurser upplever skolsköterskor att de har för att bemöta elevers psykiska 

ohälsa? 

Rörande frågeställningen "Vilka resurser upplever skolsköterskor att de har för att bemöta 

elevers psykiska ohälsa”? framkom fyra kategorier med subkategorier 

 Skolsköterskan själv som resurs – subkategorier: närvaro på skolan, kompetens och bristande 

kompetens 

Tid- subkategorier: Tillräckligt med tid och tidsbrist 

Samarbetsgrupper – subkategorier: Interna resurser, externa resurser och brister i samhällets 

funktioner 

Ekonomi – subkategorier: Ingen begränsning och begränsning 

 

3.2.1 Skolsköterskan själv som resurs 

Under denna kategori ryms även tre subkategorier, Närvaro på skolan, Kompetens samt 

Bristande kompetens.  

 

Närvaro på skolan 

Skolsköterskorna upplevde att deras egen närvaro på skolan var en stor resurs, att eleverna vet 

om att kan komma dit och prata, att skolsköterskan skapar en kontakt med eleverna som 

behövs för att sedan kunna hjälpa eleverna så att de får den hjälp de behöver. 

 

Citat: (1) ”många tror jag att bara det att jag finns här, bara att de här som kommer 

för smågrejer och så där att man finns här och att man lyssnar på dem, pratar med dem 

och så och frågar hur det är och så, så tror jag att man hjälper dem en hel del… att de 

har möjligheten att komma hit bara”. 

 

Kompetens 

Något som en del skolsköterskor tog upp som en resurs var deras egna kunskaper, då nämndes 

även fortbildningskursen MI, alltså ”motiverande samtal” som hade varit till stor nytta för 

skolsköterskorna i deras arbete. 

 

Citat: (3) ”Sen är det ju också att vi är utbildade naturligtvis att kunna ha stödjande 

samtal, vi har ju gått MI-utbildning till exempel för att kunna motivera ungdomar till att 

ändra sin livsstil, det kan ju handla allt om sömnproblem eller viktproblem eller 

missbruksproblem eller rökning och alkohol, överhuvudtaget allt man vill förändra” 
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Bristande kompetens 

Trots att skolsköterskorna i allmänhet hade en lång tids utbildning bakom sig upplevde en del 

av skolsköterskorna det som att deras kompetens inte var tillräcklig i vissa lägen, i vissa fall 

handlade det om brist på yrkeserfarenhet som gjorde att det blev svårare att upptäcka psykisk 

ohälsa, i vissa lägen handlar det om att de saknar utbildning för att ha terapeutiska samtal, i 

andra lägen handlade det om att skolsköterskan blev tvungen att ta sig an ärenden som 

egentligen skulle vara kuratorns uppgifter. 

 

Citat (1) ”Dels genom min egen okunskap, för jag menar… jag är ju inte 

psykiatrisjuksköterska, jag har inte jobbat i hur många år som helst, jag har ju inte all 

erfarenhet och så vidare och jag är ju inte kurator höll jag på att säga, så att jag har ju 

en begränsad kunskap”. 

 

Citat: (4) ”med åren jag har jobbat så eh träffar jag flera barn som kan komma liks… 

det här med att de har ont lite här och där och så börjar man ju fundera vad det står 

för. I början av ens skolsköterskekarriär eller då då hade man inte den här erfarenheten 

heller att man kanske såg det som en psykisk ohälsa, så man har ju börjat fundera mer 

och mer i tankarna, vad står det här för?” 

 

3.2.2 Tid 

Bland skolsköterskorna rådde delade meningar kring tiden, vilket ledde till att två 

subkategorier uppkom, Tid och Tidsbrist. Vissa upplevde att de hade tillräckligt med tid, 

andra upplevde att de hade tidsbrist. Flera skolsköterskor upplevde att mängden tid varierade. 

Ett ord som ofta förekom var ”prioritera”. 

 

Tillräckligt med tid 

Citat: (3) det har sett väldigt olika ut. Just nu har ju jag eh… tycker jag att jag har 

tillräckliga resurser för att hinna med att göra det jag önskar för dem allra flesta i alla 

fall eh… sen skulle man ju säkert vilja gå ännu mer på djupet på vissa ställen men det 

ser lite olika ut, för min del personligen så tycker jag att jag har relativt goda resurser 

när det gäller tid och utrymme för hälsobesök… mm. Jag prioriterar dem väldigt högt 

också så det… och det… så det är ju en viktig del tycker jag. 
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Tidsbrist 

Citat: (5) Ja, då är det ju det (skrattar)… ja det… det skulle man ju absolut behöva ha 

mer (tid) och just att kunna träffa eleverna regelbundet, de här barnen som… som man 

träffar och det kanske är lite besvärligt med sömnen eller maten eller med kompisar 

och… till exempel och istället för att säga ja men då träffas vi om några månader kunna 

och visst någon kan jag säga men vi träffas nästa vecka men vanligtvis de här som är 

lite lättare då som det inte är så mycket besvär då säger jag vi tar det här om några 

månader. 

 

3.2.3 Samarbetsgrupper 

Under intervjuerna var det många som tog upp arbetet med skolpersonalen först och sedan 

resurserna i ute i samhället, det blev därför naturligt för författaren att dela in 

samarbetsgrupperna i två grupper, interna och externa resurser. Interna resurser bestod av 

lärare, specialpedagoger, pedagoger, rektor, studievägledare, kurator, skolledning och 

administratörer. Externa resurser bestod av föräldrar, skolläkaren, socialtjänsten, BUP, HAB, 

Barn- och familjecenter, skolsköterskekollegorna, hälsocentralen, ungdomsmottagningen, 

ätstörningsenheten och BRIS. 

 

Interna resurser 

Skolsköterskorna var väldigt nöjda med samarbetet med skolpersonalen och tyckte att de var 

en stor resurs. 

 

Citat: (1) ”Jag dels är det alla lärarna på skolan, specialpedagoger och pedagoger, 

rektor, studievägledare, kurator och såklart administratörer” 

 

Citat: (3) ”Ja, i det, alltså i det lokala samarbetet på skolan fungerar det jättebra för 

mig, vi har ett jättebra elevhälsoteam och samarbete med kuratorn och så” 

 

Externa resurser 

Skolsköterskorna pratade mycket om resurser i samhället eller så kallade externa resurser. 

Samarbetet med dem var bra i vissa hänseenden och mindre bra ur andra aspekter, vilket jag 

också kommer att ta upp under Brister i samhällets funktioner. Samarbetet med de externa 

resurserna beskrevs överlag som bra, t.ex. samarbetet med BUP och HAB fungerar bra kring 

eleverna som går dit, att kunna ringa socialtjänsten för hjälp och råd och att fylla på med 
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information i ett ärende upplevdes också som bra. Samarbetet med föräldrarna uppgav flera 

skolsköterskor att det oftast fungerar bra, samarbetet med skolläkaren tog flera skolsköterskor 

upp att de var väldigt nöjda med. 

  

Citat: (2) ”Kolleger, ja det är ju så när man lämnar över elever emellan sig mellan 

olika skolor eller vi har handledning tillsammans då… och så landstinget, ja då är det 

ju barn- och familjehälsan då, det är BUP, ätstörningsenheten, familjecenter, 

ungdomsmottagningen… ja, det är rätt många det”. 

 

Brister i samhällets funktioner 

Trots att det togs upp mycket positivt kring samarbetet med samhällets resurser framkom även 

en del negativa sidor, t.ex. köer till BUP och till HAB, att socialtjänsten inte alltid ser samma 

saker som skolhälsovården ser och att det blir svårare att ha samarbete med socialtjänsten 

eftersom personalen byts ut ganska ofta. 

 

Citat: (6) ”Man kan ju tycka, till exempel BUP har ju alldeles för långa väntetider, det 

kan ju ta flera år innan man får komma dit, man ska ju alltså vara riktigt, riktigt, riktigt 

sjuk”. 

 

Citat: (3) ”svårast är väl kanske socialtjänsten, där skulle man önska att samarbetet 

kunde vara lättare för där är det liksom ett svårare att ge och ta samarbeta att vi kan… 

när vi ser brister så kanske inte de ser samma brister att, det… det kan vara svårt, där 

kan man ju tänka sig att man skulle önska lite mera samarbete” 

 

3.2.4 Ekonomi  

Skolsköterskorna upplevde ingen begränsning i ekonomin i arbetet med eleverna men 

däremot upplevde de begränsningar i ekonomin på ett högre plan, när det kom till att ha råd 

att anställa fler skolsköterskor och pengar till kompetensutveckling. 

 

Ingen begränsning 

Citat: (2) ”Ja, ekonomi… jag har mitt (småskratt)… mitt jobb och dem som finns 

omkring då, det är ingenting som styrs av ekonomi känner jag heller”. 
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Begränsning 

Citat: (3) ”dels kan man ju se för i kompetensutveckling, den är ju jättedålig, vi har 

ju… eller jättedålig… den är ju… pengar till den är ju jätteliten för oss, så den räcker 

ju inte till mycket och det är ju en del i det här att vi får leta oss vägar för att få den 

information vi behöver för att kunna utföra vårt jobb på ett tidsenligt och professionellt 

sätt” 

 

Citat: (5) ”det är ju tiden för fanns det mer ekonomi, skulle det kunna anställas mer 

skolsköterskor och då skulle jag få mer tid (skrattar), så är det ju. För egentligen, att 

sitta och samtala, det kostar ju… jag använder ju inget speciellt material så och det 

materialet som jag har om vi säger vid hälsosamtal det är ju sånt som vi har på papper, 

så det är ju inget dyrt. Det är ju… nej så det är… nej ekonomin om det är mer, bättre 

ekonomi så blir det fler skolsköterskor eller ja kuratorer, mer folk på skolan, vuxna, för 

det behövs”. 

 

4 Diskussion 

4.1Huvudresultat  

Syftet med studien var att belysa skolsköterskors uppfattning om orsaker till elevers psykiska 

ohälsa samt vilka resurser skolsköterskor har för att bemöta psykisk ohälsa hos barn och 

ungdomar. Skolsköterskorna upplevde att de vanligaste orsakerna till barns psykiska hälsa var 

relaterade till hemförhållanden, flera skolsköterskor pratade mycket om separationer och 

tvister, neuropsykiatriska problem och inlärningssvårigheter hos barnen, brister i kontakten 

med BUP samt prestationskrav att leva upp till. Utöver detta nämndes mobbing, konflikter och 

egna funderingar som orsaker till psykisk ohälsa men detta togs upp i mindre utsträckning 

bland skolsköterskorna. 

 

De resurser skolsköterskorna hade för att bemöta elevers psykiska ohälsa var deras eget arbete 

med eleverna d.v.s. de själva som resurser, deras närvaro på skolan och deras egen kompetens 

i form av livserfarenhet och utbildningar de har gått. Vissa uttryckte också att de saknade 

kompetens i vissa lägen, i vissa fall handlade det om brist på yrkeserfarenhet och i andra lägen 

handlade det om att skolsköterskan blev tvungen att ta sig an ärenden som egentligen skulle 

vara kuratorns uppgifter. Tiden upplevde vissa som tillräcklig medan andra upplevde att de 

hade tidsbrist. Deras resurser i form av samarbetsgrupper var interna resurser som bestod av 

lärare, specialpedagoger, pedagoger, rektor, studievägledare, kurator, skolledning och 
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administratörer och externa resurser som bestod av föräldrar, skolläkaren, socialtjänsten, 

BUP, HAB, Barn- och familjecenter, skolsköterskekollegorna, hälsocentralen, 

ungdomsmottagningen, ätstörningsenheten och BRIS. Skolsköterskorna upplevde samarbetet i 

stort som bra men med vissa undantag t.ex. köer till BUP och vissa svårigheter i samarbetet 

med socialtjänsten. Ekonomin utgjorde ingen begränsning i arbetet med barnen men på en 

högre nivå i form av för lite pengar till kompetensutveckling och i att de inte har tillräckligt 

för att kunna tillsätta en till skolsköterska. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Hemförhållandena var en genomgående orsak som togs upp vid intervjuerna och mestadels 

handlade det om separationer och tvister mellan föräldrarna, utöver det nämndes även 

missbruk ekonomi och bristande närvaro hos föräldrarna. Något som däremot inte togs upp 

var misshandel. Barn som bevittnat våld i hemmet bär nog ofta på de symtom som nämnts i 

introduktionen, de som Lundberg (2005) beskriver och refererar till Almqvist och Lundberg. 

Man kan då förstå att det blir svårt för barnen om det är långa köer till BUP när de blir 

remitterade dit, som framkom i resultatet, eller om samarbetet med socialtjänsten inte alltid 

fungerar som det bör. Det kan vara just sådana tillfällen där skolsköterskorna ser ett behov 

hos barnen medan socialtjänsten inte ser samma behov. 

 

Vid intervjuerna framkom att många barn med inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska 

problem hade det tufft att möta de prestationskrav som ställs och att de kunde må dåligt för att 

de inte var som alla andra barn. Författaren till föreliggande studie tror att kanske kan det då 

vara så att stressen blir för mycket för vissa så att de väljer att inte gå till skolan. Detta kan 

kopplas till studien i introduktionen (Knollmann et al, 2010) som menade att orsakerna till 

frånvaro i skolan beror på ett antal olika individuella och sociala stressfaktorer som leder till 

att eleverna undviker skolan som en slags copingstrategi. 

 

Det framkom tydligt i intervjuerna att de långa väntetiderna till BUP var ett problem som 

också fick negativa konsekvenser för barnen. Detta stämmer överens med resultaten från 

Socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen, 2010b) som beskrev att det inom den icke-

specialiserade vården var svårt att överföra barn och ungdomar till andra vårdenheter där de 

kunde få bättre anpassad hjälp.  
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Författaren till föreliggande studie uppmärksammade ett uttalande i intervjun som även togs 

upp som ett citat i resultatet, nämligen det om att skolsköterskan hade så ont om tid att hon 

fick lov att säga till vissa elever att hon kunde träffa dem först om några månader. Som elev 

kan man tänka sig att detta skulle vara oerhört frustrerande att få höra att skolsköterskan inte 

har tid även om ens problem är förhållandevis lindriga. Det kan ju också vara så att man går 

och bär på något väldigt jobbigt men inte vågar berätta och då drar sig för att berätta det 

eftersom man märker att skolsköterskan inte verkar ha tid. Det kan även vara så att 

skolsköterskan måste bortprioritera vissa saker som t.ex. sömnproblem för att hinna hjälpa 

barnen där läget är mer akut. Detta är ett problem, särskilt när det gäller sömn eftersom 

sömnbrist hos unga ökar risken för psykisk ohälsa i vuxen ålder enligt Smedje, Allik och 

Larsson (2008). 

  

Något som författaren förvånades över var att mobbning nämndes i så pass liten utsträckning. 

Det kan vara så att mobbingen i dagens skola delvis har bytt arena och tagit plats mer på 

internet. Det blir då en ytterligare riskfaktor för depression hos ungdomar (Perren et al, 2010). 

I intervjuerna med skolsköterskorna togs det upp att skolsköterskorna får för lite pengar till 

kompetensutveckling, författaren finner det därför rimligt att tro att man genom minskad 

kompetensutveckling går miste om kunskap om den nya generationens risker och faror i 

användandet av den nya tekniken, inte bara vid mobbing utan också allmänt för barnens 

psykiska ohälsa. Som nämnts i introduktionen visade Thomée, Härenstam & Hagberg (2010) 

på att prestationskrav och tillgänglighet liksom personligt beroende var mycket orsaken av 

hög användning av informations- och kommunikationsteknologi men också direkta källor till 

stress och mentala symtom. 

 

Alla skolsköterskor tog vid intervjuerna upp sin egen roll och dem själva som en resurs. Det 

blev också väldigt tydligt i intervjuerna hur viktigt det är att skolsköterskan hela tiden 

reflekterar över vilken typ av hjälp eleverna behöver för att kunna bedöma om det är hon själv 

som skall ta det ärendet eller om hon behöver slussa eleven vidare. Det var där 

skolsköterskans kompetens också kom in och även viss brist på kompetens. De skolsköterskor 

som författaren intervjuade verkade vara kompetenta i det som ingår i deras roll som 

skolsköterska, medan de såklart inte hade den kompetens som behövdes för att kunna ha 

terapeutiska samtal, det är ju kuratorns jobb och inte skolsköterskans (Socialstyrelsen, 2004). 

Det märktes extra tydligt på en skola som saknade kurator, där gick mycket av 

skolsköterskans tid till att vara någon sorts kurator som hon egentligen inte var utbildad till.  
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Skolsköterskorna hade många samarbetsgrupper och samarbetet med dem fungerade i stort 

sett bra. En samarbetspartner som däremot verkade fattas var skolpsykolog som det enligt den 

nya skollagen (2010:800) skall finnas tillgång till (Utbildningsdepartementet, 2010). 

  

4.3 Metoddiskussion 

Författaren till föreliggande studie upplevde att designen som användes passade väl för att få 

svar på de frågeställningar som sattes upp. 

 

Författaren upplevde att urvalsmetoden och undersökningsgruppen passade bra för den typ av 

studie som genomfördes. Författaren tycker också att trovärdigheten(credibility)(Graneheim 

& Lundman, 2004) stärktes genom att författaren i sitt urval såg till att det blev en spridning 

bland skolsköterskorna.  Spridningen fanns på flera områden, d.v.s. utifrån skolans 

geografiska läge, typ av skola (friskola eller kommunal skola), elevantal på skolorna samt 

skolsköterskornas ålder och yrkeserfarenhet. 

 

Tillvägagångssättet var bra utifrån den information som skickades till verksamhetschef och 

skolsköterskor. Att författaren direkt valde ut de som spontant hade svarat på mailet, utan att 

först ha tagit kontakt via telefon med de övriga skolsköterskorna, kan ha gjort att de 

skolsköterskor som hade andra förutsättningar gynnades vid urvalet. Sådana förutsättningar 

kan vara t.ex. att man har mer tid att svara på e-mailet och att man har starka åsikter i frågan. 

Författaren vill dock poängtera att detta var en liten studie som skulle genomföras under en 

relativt kort och begränsad tidsperiod. Detta gjorde att författaren var tvungen att göra ett 

snabbt urval för att kunna genomföra intervjuerna så fort som möjligt. Dessutom var antalet 

skolsköterskor i kommunen inte så många, det var därför viktigt att få så litet bortfall som 

möjligt. Författaren tror även att de skolsköterskor som spontant svarade på mailet var mest 

villiga att delta och därför kunde ge mer information vid intervjuerna.  

 

Överförbarheten (transferabiliteten) (Polit & Beck, 2010) i denna studie skulle kunna vara 

ganska stor i och med att alla skolsköterskor i Sverige utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för 

skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2004) samt Kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005). Författaren tror dock inte att så är fallet p.g.a. 

olikheterna i kommunernas ekonomi och politiskt styre, dessa faktorer kan göra att 

skolsköterskornas resurser varierar mycket beroende på var studien genomförs. Likaså 
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kulturskillnader och levnadssätt skiljer sig mycket och det kan då vara rimligt att tro att även 

orsakerna till barns hälsa är olika i olika delar av Sverige. 

 

Trovärdigheten (Polit & Beck, 2010) hade även kunnat styrkas ytterligare om författaren 

innan intervjuerna hade gett en definition av psykisk ohälsa till skolsköterskorna som de hade 

kunnat utgå ifrån. Med det tillvägagångssätt som författaren använde var det svårt att veta om 

skolsköterskorna menat samma sak när de pratade om psykisk ohälsa. Det skulle kunna vara 

så att skolsköterskorna hade svarat annorlunda på frågorna om de hade haft en gemensam 

utgångspunkt för vad som menas med psykisk ohälsa. Författaren tror dock att 

skolsköterskorna hade en rätt överensstämmande syn gällande begreppet psykisk ohälsa. 

 

Att studien genomfördes av endast en författare kan ha både positiva och negativa 

konsekvenser. Det positiva skulle kunna vara att alla informanter intervjuades av samma 

person och därför kunna säkra kontinuiteten i form av att intervjuerna gått till på liknande sätt. 

Detta i form av t.ex. kroppsspråk och tonlägen, faktorer som kan påverka trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). En negativ aspekt kan vara att författaren inte hade möjlighet 

att ventilera sina åsikter och upplevelser i diskussion med någon annan. Det finns därför en 

risk att intervjusvaren då hade kunnat tolkas annorlunda. Författaren var medveten om detta 

och var därför extra noga med att styrka redovisningen av resultatet med många citat, detta för 

att läsaren själv skall kunna avgöra om analysen är riktig och korrekt. 

 

4.4 Förslag på vidare forskning 

Något som inte framkom i så stor utsträckning vid intervjuerna var mobbing och framför allt 

inte nätmobbing. Nätmobbing har mer och mer börjat växa fram och har även 

uppmärksammats i media. Det skulle vara av intresse att utreda i vilken omfattning 

nätmobbing förekommer och vilka konsekvenser nätmobbingen får för barn och ungdomar i 

Sverige. 

 

Något som också är av intresse att utreda är hur kommuner och landsting skulle kunna komma 

tillrätta med de problem som finns i arbetet med barn med psykisk ohälsa, i form av köer till 

BUP och ofta förekommande byte av personal inom socialtjänsten. 

 

Någon jämförelse mellan kommunala skolor och friskolor kunde inte göras i denna studie 

eftersom jämförelser bör grundas på en mångfald och vara statistiskt signifikant. Dessutom 
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bör tilläggas att detta är en beskrivande studie och att det därför inte är direkt adekvat att 

påvisa skillnader. Detta skulle däremot vara något för framtida forskning, d.v.s. att ta reda på 

vilka skillnader som finns mellan friskolor och kommunala skolor i deras arbete med barns 

psykiska ohälsa. 

 

4.5 Slutsats 

Skolsköterskorna upplevde att det fanns flera olika orsaker till barnens psykiska ohälsa där 

hemförhållandena var en orsak som nämndes ofta. Skolsköterskornas resurser var deras eget 

arbete med barnen, tid, ekonomi samt interna och externa resurser. Samarbetet med dessa 

grupper fungerade i stort sett bra men med vissa brister, t.ex. köer till BUP samt vissa 

svårigheter i samarbetet med socialtjänsten.  
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