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Sammanfattning 

Bakgrund: Den psykiska ohälsan hos ungdomar är ett folkhälsoproblem. Psykisk 

ohälsa kan leda till olika problem som att inte klara av skolan och därmed ha sämre 

förutsättningar för framtiden. Skolsköterskan ska arbeta hälsofrämjande för att 

förebygga psykisk ohälsa. Syfte: Beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta 

med ungdomars psykiska ohälsa på gymnasiet. Metod: En beskrivande design med 

induktiv kvalitativ metod har användas. Urvalet bestod av åtta skolsköterskor på både 

privata och kommunala gymnasieskolor med bandinspelade intervjuer. Materialet 

analyserades med hjälp av innehållsanalys. Huvudresultat: Analysen resulterade i ett 

övergripande tema ”Mer kan göras om villkoren förändras för arbetet med ungdomars 

psykiska ohälsa på gymnasiet”. Temat beskriver skolsköterskornas erfarenheter av sitt 

arbete med psykisk ohälsa hos ungdomar på gymnasiet, att genom förändringar kan de 

arbeta på ett bättre sätt för eleverna. Temat har tre kategorier, den första kategorin 

”Viktigt att skapa ett bra samarbetsklimat” beskriver att skolsköterskan samarbetar med 

olika professioner, eleven och föräldrar för att skapa förtroende hos eleven och kunna 

arbeta med förändring. Andra kategorin ”Individuella och organisatoriska 

förutsättningar” beskriver olika förutsättningar hos skolsköterskan, eleven och andra 

yrkeskategorier behöver ändras för att på ett bättre sätt ska kunna arbeta 

hälsofrämjande. Sista kategorin ”Känsla av otillräcklighet” beskriver skolsköterskorna 

att de tvivlar på sin egen kompetens, att de inte alltid når fram till eleven och att de mer 

ansvar än vad de klarar av. Slutsats: Skolsköterskorna skulle kunna arbeta mer 

hälsofrämjande för den psykiska ohälsan men är hindrade genom hur deras arbete ser ut 

idag. Nyckelord: Erfarenheter, psykisk ohälsa, skolsköterska, ungdomar 



 

 

 

Abstract 

Background: The mental health of adolescents is a public health problem. Mental 

health problems can lead to other various problems that affects the individual, not get a 

degree is one of them and that could give fewer prospects for the future. The school 

nurse should work with promoting mental health for adolescent to give them better 

possibilities for the future. Aim: Describe the school nurses' experiences of working 

with young people's mental health in high school. Method: A descriptive design with 

inductive qualitative method is used. The sample consisted of eight nurses in both 

private and municipal high schools with taped interviews. The material was analyzed 

using content analysis. Main Results: The analysis resulted in an overall theme "More 

can be done if the conditions changes for the school nurse´s work with the mental health 

of adolescents in high school." The theme describes school nurses experiences of their 

work with mental health problems in adolescents at high school, that through the 

changes they can work better for the students. The theme has three categories, the first 

category "It is important to create a good climate of cooperation" describes the school 

nurse cooperates with various professions, students and parents to create confidence 

among students and work with their change. The second category "Individual and 

organizational conditions" describes that the conditions and approaches for the school 

nurse, students and other professionals need to change to a better way to make jure to 

work with health promotion. The third category "Sense of inadequacy" describes the 

school nurses that they doubt their own competence, that they do not always reach the 

student and that they have too much responsibility than they can handle. Conclusion: 

The school nurses could work more with health promotion for mental illness but is 

hindered by how their work looks today. Keywords: Adolescents, experiences, mental 

health, school nurse  
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1. Introduktion 

Ett hälsoproblem som ökat i Sverige det senaste året är psykisk ohälsa hos ungdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Skolsköterskan är en del av elevhälsan i skolan och ska 

arbeta för att främja elevers hälsa och skolgång samt förebygga ohälsa, vilket gör att 

skolsköterskan har en central roll i det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa hos 

ungdomar (Socialstyrelsen, 2014).  

 

I en studie av Biddle et al. (2014) från USA tas den största risken med psykisk ohälsa 

upp, självmord (Biddle et al., 2014). Vilket även tas upp i en annan studie av Moilanen 

och Bradbury (2002), där de belyser att symtomen på psykisk ohälsa ska 

uppmärksammas (Moilanen & Bradbury, 2002). Detta är något som skolsköterskor och 

personal på skolan kan förebygga. Det är viktigt att skolsköterskorna uppmärksammar 

dessa elever, då det inte behöver vara de elever som bedöms ha hög psykisk ohälsa som 

begår självmord (Biddle et al., 2014). I Sverige finns det en studie som berör 

skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med hälsopromotion och psykiskt välmående 

hos unga tjejer. Skolsköterskornas upplevelse i studien visade att de behöver vara 

flexibla och komma på lösningar för att kunna främja de unga tjejernas välmående, de 

upplevde även att de klarade av arbetet bra (Larsson et al., 2014). 

 

En svensk artikel från slutet av 1990-talet av Alfvén et al. (1997) beskrivs att cirka  

50 % -75 % av alla elever i skolan någon gång haft smärta som inte kunnat bevisats vara 

organisk smärta. Redan då var problemet med psykisk ohälsa stort (Alfvén et al., 1997), 

och den senaste tiden har det ökat (Folkhälsomyndigheten, 2014). En metasyntes från 

Sverige har sammanställt många studier som gjorts på skolsköterskans arbete. I den tas 

det upp att skolsköterskan har en viktig uppgift att verka hälsostödjande men att det 

finns svårigheter i hennes arbete som gör att hon inte kan utöva sin hälsofrämjande roll 

fullt ut. Skolsköterskorna tar upp att de upplever att de har för lite tid att utöva sitt 

arbete i den utsträckning de önskar, en konflikt mellan ambition och faktiska 

vårdhandlingar. Vad denna tidsbrist faktiskt beror på och vad tiden önskas användas till 

finns det lite forskat kring (Makkula & Hellström-Muhli, 2013).  

 

1.1 Psykisk ohälsa bland ungdomar 

I den senaste folkhälsorapporten (Folkhälsomyndigheten, 2014) presenteras ökad 

psykisk ohälsa bland dagens ungdomar. Åldern där det ökar mest är mellan 16-24år. För 
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att minska denna utveckling krävs tidiga insatser för ungdomarna 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). I en studie av Alfvén et al. (1997) beskrivs att det var en 

hög andel av ungdomarna som haft psykisk ohälsa (Alfvén et al., 1997). Psykisk ohälsa 

är ett problem som funnits länge och det är därför viktigt att det uppmärksammas 

(Moilanen & Bradbury, 2002). Världshälsoorganisationens (1946) definition på hälsa 

används i många sammanhang idag. Hälsa beskrivs där som: "Health is a state of 

complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or 

infirmity" (Världshälsoorganisationen, 1946). Utifrån denna syn på hälsa förklaras 

psykisk ohälsa i föreliggande studie som tillstånd utanför denna definition. Dessutom 

finns det många olika psykiatriska diagnoser som kan drabba människan. De som är 

vanligt hos barn och ungdomar är ADHD, Asperger, självskadebeteende, 

ångestsjukdomar och depressioner (Skärsäter, 2014).  

 

Psykisk ohälsa kan börja när som helst i livet och de ungdomar som börjar få besvär på 

högstadiet och inte får hjälp då kan ta med sig sina besvär när de börjar på gymnasiet 

istället (Shuldo et al., 2008). Att ha obehandlade psykiska besvär kan leda till andra 

problem som tillexempel våld. Därför krävs ett preventivt arbete med ungdomar med 

psykiska besvär för att ge dem en gynnsammare utveckling (Hockenhull et al., 2012). 

Psykisk ohälsa kan även leda till självmord (Biddle et al., 2014). En del ungdomar har 

inte sina grundläggande behov tillfredsställda innan de kommer till gymnasiet. 

Grundläggande behov som till exempel trygghet i familj, bra kost- och motionsvanor. 

Det finns många med en otrygg bakgrund med bland annat missbruk och svårigheter 

ekonomiskt. Detta kan göra att en del ungdomar känner oro och ångest (Larsson-Swärd, 

2009). Psykisk ohälsa kan också leda till ett avvikande beteende där individen inte 

interagerar i samhället och håller sig utanför (Hockenhull et al., 2012) detta påverkar 

även ungdomarna i skolan. Att ha psykisk ohälsa i olika former påverkar deras skolgång 

negativt. De har svårare att koncentrera sig och får därmed sämre betyg (McLeod et al., 

2012). 

 

I folkhälsorapporten beskrivs de psykiska problemen öka bland barn och ungdomar som 

har en sämre socioekonomisk ställning vilket till stor del förklarar hur Sveriges 

befolkning i denna åldersgrupp mår (Folkhälsomyndigheten, 2014). Dock finns även 

problemet med ökad psykisk ohälsa hos högpresterande ungdomar som kommer från 

familjer med bra socioekonomisk ställning (Shuldo et al., 2008). Även i USA ökar den 
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psykiska ohälsan hos ungdomar dessutom ökar övervikt hos ungdomar där. Det finns en 

studie som visar på att om specifika åtgärder sätts in för ungdomarna och engagemang 

från skolans personal kan den psykiska ohälsan och övervikten hos ungdomarna 

minskas (Melnyk et al., 2009). 

 

Trots att psykisk ohälsa hos ungdomar är ett känt problem är det lite som faktiskt görs 

för att primär preventivt förhindra att det ökar ytterligare. I en studie av Carnevale 

(2012) beskrivs problemet och där belyses vikten av skolsköterskan, skolans övriga 

personal och skolans miljö som viktiga faktorer för ungdomarnas hälsa. Det föreslås att 

skolsköterskan kan vara vägen mellan utformning av rutiner och att implementera dem 

bland eleverna (Carnevale, 2012). En annan studie från England av Wilson et al. (2008) 

visar att de inte har lika mycket psykisk ohälsa bland ungdomar som exempelvis 

Sverige har idag, dock visar det att det tar mycket tid och engagemang från 

skolsköterskan när de arbetar med psykisk ohälsa. Detta gör att det ställs krav på 

skolsköterskornas kompetens och att de har tid och resurser att ta hand om ungdomar 

med psykisk ohälsa (Wilson et al., 2008). 

 

1.2 Krav på ungdomar 

Ett forum för prevention av psykisk ohälsa är inom skolhälsovården (Socialstyrelsen, 

2014). Erik Homburger Erikson definierar att ungdom är tiden från pubertet fram till 

20års ålder (Hwang & Nilsson, 2011). Enligt den medicinska vetenskapen sker 

puberteten hos barn i de flesta fall mellan 10-13års ålder (Hanséus et al., 2012). I 

föreliggande studie definieras ungdomar som de ungdomar som går på gymnasiet.  

 

I den fysiska utveckling som sker hos människan innebär det en förändrad syn på sin 

kropp och sitt sinne i puberteten. Från att ha haft ett barns kropp börjar nu en vuxen 

persons kropp ta form, det samma känner individens sinne, från att ha uppfattat saker ur 

ett litet barns perspektiv börjar nu individen tänka mer utifrån konsekvenser vad som 

händer i verkligheten och ett mer kritiskt och logiskt förhållningssätt än tidigare 

(Hwang & Nilsson, 2011). Denna uppfattning och utveckling påverkar ungdomar på 

olika sätt och kan skapa psykiska problem hos individen (Hockehull et al., 2012). 

 

Skolan har varit en miljö för förändring i många år (Richardson, 2010). Samhället har 

också utvecklats snabbt på senare tid och idag är Sverige ett kommunikationssamhälle 
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vilket ställer högre krav på självständighet hos ungdomar. Detta kan vara en bidragande 

orsak till att de känner ökad stress och ensamhet vilket i sin tur kan leda till ångest och 

depressioner (Larsson-Swärd, 2009). Barn och ungdomar som tittar mycket på tv och 

använder datorer ofta gör att de sover för lite gör att de känner mindre glädje i skolan 

och har svårare att ta till sig kunskapen (Garmy et al., 2012). 

 

Tills dess att eleven har slutfört högstadiet är skolan obligatorisk, gymnasiet är däremot 

en frivillig utbildning. Gymnasiets utbildningar ska vara upplagda så att de främjar 

elevers vilja för vidare studier och personlig utveckling (Svensk författningssamling, 

2010). Tidigare var gymnasieskolan två-årig där exempelvis yrkesämnena hade stor 

plats och de allmänna ämnena mindre tid. I slutet av 1990 och börjat på 2000-talet 

skedde en stor reform i skolan. Att gymnasieskolan har varit i ständig förändring kan 

ses som en koppling till ett ständigt och snabbt förändrande samhälle. Ett försök att 

anpassa skolan till samhällets utveckling är försök till att förbättra miljön för eleverna 

och ge dem tydliga riktlinjer för vad gymnasieskolan är (Richardsson, 2010).  

 

Miljön beskrivs som en del för ungdomarna i skolan för att främja deras hälsa, dock 

kunde inga slutsatser dras om på vilket sätt arbetet ska vara upplagt för att den psykiska 

hälsan skulle förbättras (Langford et al., 2014). Det finns de som anser att skolans miljö 

är en faktor som inte påverkar elevernas psykiska hälsa (Kidger et al., 2012), till 

skillnad från en annan studie där det påpekas att skolans miljö påverkar ungdomars 

psykiska hälsa (Carnevale, 2012). Weist et al. (2007) beskriver att en screening behöver 

göras av elever på skolan för att kunna upptäcka psykisk ohälsa. Genom att upptäcka 

elever med ohälsa kan problemet belysas och därmed förebyggas (Weist et al., 2007). 

 

1.3 Distriktssköterskans kompetens 

Distriktssköterskan ska arbeta preventivt för att främja och stärka individer till hälsa. 

Arbetet ska grundas på lagar och regler och vara baserad på ett holistiskt synsätt där 

individens hälsa främjas på bästa sätt utifrån evidensbaserad kunskap 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Distriktssköterskorna upplever att den 

hälsofrämjande delen i sitt arbete är en rolig och viktig del, dock upplever de att det 

hälsofrämjande arbetet får sättas åt sidan och kan bara göras ibland när tid finns 

(Brobeck et al., 2013). Distriktssköterskans etiska synsätt grundar sig i international 

council of nurses (ICN) etiska kods fyra grundpelare, främja hälsa, förebygga sjukdom, 
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återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses, 2007). 

Distriktssköterskans arbete innefattar att arbeta efter tydliga mål om att förbättra och 

bevara folkhälsan (Distriktssköterskeföreningen, 2008).   

 

1.4 Skolsköterskans roll  

I elevhälsan ingår skolsköterska, kurator och skolläkare (Socialstyrelsen, 2014). 

Skolsköterskan arbetar med eleverna för att främja deras hälsa på många sätt, det kan 

vara generella insatser som exempelvis hälsoundervisning eller den psykiska miljön i 

klassrummen som till exempel ljudnivån i klassrummen. Ofta är generella insatser mer 

effektiva i alla åldersgrupper men framförallt under uppväxten (Bremberg, 2004).  

 

Att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åligger skolsköterskan. Dessutom 

att vara en stödjande funktion till eleverna och att vara tillgänglig (Clausson & 

Morberg, 2012 och DeSocio & Hootman, 2004). Skolsköterskorna har en del i att arbeta 

förebyggande mot negativa beteenden som kan ske i skolan, exempelvis skolk och 

vandalism. Tillsammans med läraren finns goda förutsättningar för att skapa en bra 

arbetsmiljö i klassrummen och främja de positiva beteendemönstren (Wissink et al., 

2014).  

 

Skolsköterskan har en stor del i att främja hälsa och det är genom samtal som 

skolsköterskan kan förbättra elevers hälsa på alla plan. Eleverna vill att skolsköterskan 

samtalar på ett seriöst och vuxet sätt med dem och att deras åsikter respekteras för att 

det ska bli ett bra samtal. Andra viktiga egenskaper hos skolsköterskan som eleverna 

upplevde var betydelsefulla var att skolsköterskan ska vara professionell, ärlig och att 

hon visar respekt mot eleverna (Johansson & Ehnfors, 2006).  

 

Skolsköterskan arbetar med elevernas hälsa, en studie från Benson och Dundis (2003) 

tar även upp förutsättningarna för skolsköterskan och hennes grundläggande behov. I 

studien tas Maslow´s behovshirearki upp och förmedlar att skolsköterskorna bör ha sina 

grundläggande behov tillfredställda för att kunna göra ett bra arbete för någon annan 

(Benson & Dundis, 2003). Skolsköterskan träffar elever i alla åldrar och har ett nära 

samarbete med eleverna och därmed en möjlighet till att hjälpa eleverna. En studie från 

Sverige beskriver att skolsköterskorna upplevde att tjejer oftare sökte för psykiska 

symtom medan killarna sökte mer för somatiska besvär. I den studien beskrev 
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skolsköterskorna att de upplevde att deras arbete kan utvecklas ytterligare för att 

förbättra den psykiska hälsan hos elever (Clausson et al., 2008). Skolsköterskor 

upplever att de måste vara flexibla i arbetet och hela tiden komma på nya lösningar för 

individen för att kunna öka den psykiska välmåendet hos unga tjejer (Larsson et al., 

2014). Skolsköterskor upplever att de har svårt att föra över sina arbetsuppgifter inom 

olika ansvarsområden i organisationen i skolan vilket gör att de förenklar uppgifterna 

för att kunna genomföra arbetet (Morberg et al., 2009). Skolsköterskorna upplever 

dessutom att de har en tidbrist i att utföra sitt arbete dock beskrivs inte vad tidsbristen 

beror på (Makkula & Hellström-Muhli, 2013). 

 

Elevhälsovården skiljer sig från sjukvården, då elevhälsovården är avsedd för alla barn 

som går i en skola, medan sjukvården endast ansvarar för de som söker sig dit. 

Elevhälsovården ska arbeta förebyggande genom att identifiera och eliminera risker i 

olika miljöer (Bremberg, 2004 och Socialstyrelsen, 2014). Skolsköterskan arbetar för att 

främja elevers hälsa (Merell et al, 2007). Ett sätt för skolsköterskan att identifiera 

ungdomar som är i riskzonen är att ha regelbundna uppföljningar där eleverna får 

beskriva sitt mående. Detta skapar en öppning för skolsköterskan att diskutera 

eventuella problem (Allison et al., 2014, Nygren, 2014 och Olowokere & Okanlawon, 

2014). Skolsköterskan kan genom att använda sig av motiverande samtal utgå från 

individens förutsättningar för att vidare diskutera förändringar i de problem som eleven 

tagit upp (Bremberg, 2004).   

 

1.5 Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbees (1971) menar i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan kan genom 

människans lidande stödja individer genom hoppet och få dem att hantera sin situation i 

större utsträckning. Lidande enligt Travelbee innebär den känslomässiga reaktionen hos 

individen när denne uppfattar ett hot mot sig. Med detta menar Travelbee att alla 

individer reagerar olika i alla situationer och därmed kan en individ reagera mycket 

kraftigt mot en sjukdom där prognosen anses vara god (Travelbee, 1971). 

 

Travelbee anser att relationen mellan sjuksköterska och patient är en ömsesidig 

mellanmänsklig relation. Vidare anser Travelbee att det är sjuksköterskans ansvar att 

relationen etableras och sedan fortsätter. Relationen beskrivs som: Det första mötet, 

vilket menas att sjuksköterskan och individen inte känner varandra och därför i deras 
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möte kommer att grundas i generaliserade uppfattningar och det är sjuksköterskans 

uppgift att utveckla relationen och se individen bakom och inte en patient. Ju mer deras 

relation fortskrider blir det en: Framväxt av identiteter, hos sjuksköterskan och 

patienten. De generaliserade uppfattningarna kommer att suddas ut och de uppfattar 

varandra som unika individer. Vidare förklarar Travelbee att: Empati, är en viktig del i 

relationen och den innebär att sjuksköterskan med sina egna tankar och känslor kan 

skapa förståelse för en annan människans tankar och känslor. Sympati, är resultatet av 

den empatiska processen som pågår. I flera situationer i omvårdnaden kan 

sjuksköterskan visa sin sympati. Den sista delen i den mellanmänskliga relation som 

Travelbee anser är grunden för omvårdnad är: Etablerande av ömsesidig förståelse och 

kontakt. Den fasen är resultatet av den interaktion som pågått mellan sjuksköterskan och 

patienten. Där visas att sjuksköterskan har förståelse för patientens situation, en önskan 

om förbättring hos patienten samt att sjuksköterskan faktiskt arbetar för att förbättra 

situationen för patienten. Grunden för att kunna etablera denna mellanmänskliga 

relation är genom kommunikation. Både verbal och icke-verbal kommunikation är 

viktiga delar. Travelbee anser att sjuksköterskan ska använda sig själv som redskap och 

terapeutiskt för att etablera och fortsätta relationen (Travelbee, 1971). 

 

1.6 Problemformulering  

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar är ett växande problem 

(Folkhälsomyndigheten, 2014 och Suldo et al., 2008). Trots att skolsköterskor ska 

arbeta med hälsofrämjande arbete har problemet fortsatt att växa. För att kunna ge 

ungdomarna de bästa förutsättningarna för hälsa behöver skolsköterskorna kunna 

angripa problemet med psykisk ohälsa och ges förutsättningar för att kunna förbättra 

prognosen för dessa ungdomar (Benson & Dundis, 2003 och 

Distriktssköterskeföreningen, 2008). Det finns forskning om barn och ungdomars hälsa 

i skolan och att det krävs mer insatser i skolan för att minska på detta på problem 

(Langford et al., 2014). Utifrån föreliggande studies författares kännedom finns få 

studier gjorda (Clausson et al., 2008), som beskriver skolsköterskans arbete med 

ungdomars psykiska ohälsa. Därför är det viktigt att beskriva detta för att eventuellt 

kunna utveckla skolsköterskans fortsatta arbete med ungdomars psykiska ohälsa. 
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1.7 Syfte  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta 

med ungdomars psykiska ohälsa på gymnasiet.  

 

2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande design med induktiv kvalitativ metod har använts. Genom kvalitativ 

metod framkommer många olika erfarenheter då de intervjuade berättar olika mycket 

om ämnet (Kvale & Brinkman, 2009). Att inte ha en förutfattad mening eller teori om 

det som undersökts innebär att ha en induktiv ansats (Graneheim & Lundman, 2004). 

Resultatet bygger därmed på de intervjuades egna upplevelser och erfarenheter (Polit & 

Beck, 2012).  

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urvalet skedde utefter ett ändamålsenligt urval, det vill säga att de skolsköterskor som 

passade inklusionskriterierna intervjuades. Undersökningsgruppen var skolsköterskor 

som arbetar både på kommunala samt privata gymnasieskolor i ett län i mellersta 

Sverige. Inklusionkriterierna var att skolsköterskorna skulle ha arbetat som 

skolsköterska på en gymnasieskola i minst 2år, de skolsköterskor som inte passade in i 

inklusionskriterierna exkluderades. Nio skolsköterskor tillfrågades och tackade ja till 

deltagande. En deltagare tog tillbaka sin medverkan innan intervju hann genomföras, 

detta på grund av sjukdom hos informanten (Polit & Beck, 2012).  

 

De intervjuade skolsköterskorna var alla kvinnor i åldern 36 år till 61 år och 

medianåldern var 56 år. Alla skolsköterskor hade vidareutbildning där fem var 

distriktssköterskor, två hade läst barn- och ungdomsvidareutbildningen och en hade läst 

vidareutbildningen till skolsköterska. Samtliga skolsköterskor hade arbetat i minst 2 år 

som skolsköterska på ett gymnasium. De intervjuade skolsköterskorna hade arbetat som 

sjuksköterska mellan 11 år till 38 år och medianlängden de hade arbetat var 28,5 år. 

Skolsköterskorna hade dessutom arbetat som skolsköterska från 6 år till 25 år samt att 

medianen på hur länge de hade arbetat som skolsköterska var 14 år. Antalet elever som 

skolsköterskorna ansvarade för varierade, från 330 elever till 1075 elever. Det var 

varierande tjänstgöringsgrad på de intervjuade skolsköterskorna från 25 % till 100 %. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av intervjuer där en intervjuguide med 

semistrukturerade intervjufrågor användes. Semistrukturerade intervjufrågor innebär att 

det finns några förutbestämda frågor som ger struktur i intervjun och svaralternativen 

har varit öppna. Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor och följde därefter med 

fem huvudfrågor. Några förslag på följdfrågor fanns också med för att underlätta för 

författaren i intervjusituationen (Polit & Beck, 2012). Exempel på ställda frågor 

”Berätta för mig om dina erfarenheter av att arbeta med ungdomars psykiska ohälsa?” 

samt ”Hur tycker du att du arbetar preventivt med ungdomars psykiska ohälsa?”. Dessa 

följdes med öppna frågor vilket kunde vara ”Utveckla hur du menar med det?”, ”Berätta 

mer om..” eller ”Finns det något du skulle vilja göra annorlunda?”.  För att de 

intervjuade fritt ska kunna beskriva sina erfarenheter är det positivt att ställa öppna 

frågor. Att använda semi-strukturerad intervjuguide är positivt för att försäkra sig om att 

intervjuerna sker likartat, dessutom blir intervjuerna mer tidseffektiva då ämnet är 

aktuellt genom hela intervjun (Patton, 2002).  

 

Bakgrundsfrågorna ställdes för att kunna beskriva deltagarna. Den sista frågan ”Är det 

något mer du vill berätta för mig om ditt arbete med ungdomars psykiska ohälsa?”, 

ställdes för att författaren skulle försäkra sig om att intervjun kunde avslutas utan att 

information skulle gå förlorad (Polit & Beck, 2012).  

 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Telefonnumren till berörda verksamhetschefer togs reda på via skolornas hemsidor. 

Därefter kontaktades berörda verksamhetschefer via telefon för respektive skola. För 

den privata skolans fall var det skolans rektor. Efter skriftligt godkännande att 

genomföra studien togs kontakt via telefon med berörda skolsköterskor för att informera 

om studien. Då bestämdes tid och plats för intervju med de skolsköterskor som tackat ja 

att delta. Vid intervjutillfället fick skolsköterskorna ett skriftligt informationsbrev. De 

deltagande skolsköterskor valde själv tid och plats för intervjun, platsen i samtliga fall 

var det en ostörd miljö på skolsköterskornas arbetsplats. 

 

Först genomfördes en provintervju. Efter återkoppling av handledaren och justering av 

intervjuteknik kontaktades informanten igen för komplettering. Ingen justering av 
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intervjuguiden krävdes. Därefter inkluderades den intervjun i studien. Intervjuerna 

genomfördes under totalt tre veckor under våren 2015 av författaren till föreliggande 

studie. De inspelade intervjuerna hade en medianlängd på 26 minuter. Transkribering 

skedde av författaren till föreliggande studie i den ordning intervjuerna skett och det 

genomfördes på totalt tre veckor våren 2015. 

 

2.5 Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) har använts för att 

analysera intervjuerna vilket lämpar sig bra för omvårdnadsforskning. Innhållsanalys 

sker i flera olika steg och består av en manifest och en latent analys. Den manifesta 

analysen innebär en analys av det som faktiskt sägs i intervjuerna. Den latenta analysen 

är det som genomsyrar och ligger till grund för hela resultatet (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant för att informantens berättelse och innebörd av 

meningarna inte ska gå förlorad. De inspelade intervjuerna lyssnades på flera gånger 

och det nedskrivna materialet lästes genom flera gånger. Detta för att försäkra att allting 

kommit med i transkriberingen samt att författaren skulle få en känsla vad materialet 

behandlade. Innehållsanalysen har genomförts tillsammans med handledaren och 

kurskamrat i handledningsgrupp. Innehållsanalysen innebar att meningsbärande enheter 

identifierades utifrån studies syfte och plockades ut, vilket var allt från långa stycken i 

texten till enstaka ord med samma innebörd. Dessa kondenserades därefter det vill säga 

att de förkortades utan att innebörden gick förlorad. Därefter abstraherades de 

kondenserade meningsbärande enheter och benämndes med en kod utifrån innehållet. 

Det innebär att ursprungstexten förkortades ytterligare, utan att betydelsen förloras. Alla 

koder sorterades därefter in i subkategorier utifrån de koder som var likartade. 

Subkategorierna delades därefter in i kategorier utifrån likheter och skillnader i dess 

innehåll. Det som genomsyrar hela resultatet och skolsköterskornas erfarenheter av sitt 

arbete med ungdomars psykiska ohälsa har presenterats som ett gemensamt tema 

(Graneheim & Lundman, 2004). För att tydliggöra analysprocessens olika delar 

presenteras det nedan i en tabell (Tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på analysen. 

Menings-

bärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori Tema 

man kan 

hjälpa dom å 

få en 

kurators 

kontakt 

kan hjälpa 

dom få 

kurators 

kontakt 

Hjälp med 

att få kontakt 

med kurator 

Samarbetar Viktigt att skapa 

ett bra 

samarbetsklimat 

Mer kan 

göras om 

villkoren 

förändras för 

arbetet med 

ungdomars 

psykiska 

ohälsa på 

gymnasiet 

Sen har ju 

också 

klassvårds-

konferenser 

där vi går 

igenom alla 

eleverna på 

skolan å 

klassvårds-

konferenser 

går igenom 

alla eleverna 

på skolan 

Får 

information 

om elever 

via 

klassvårds-

konferenser 

Upptäcker elever 

med psykisk 

ohälsa 

Å jag inte 

fått 

förfrågan 

heller ifrån 

olika 

mentorer att 

göra 

värderings-

övningar i 

klasserna 

heller. 

inte fått 

förfrågan ifrån 

mentorer 

Mentorer ser 

inte att de 

kan 

involvera 

skolsköter-

skan 

Behov av 

förändrade 

förhållningssätt 

Individuella och 

organisatoriska 

förutsättningar 

Ha mera tid 

till å följa 

upp å så.. De 

e de väl. 

mera tid till å 

följa upp 

Mer tid till 

uppföljning 

Behov av 

förändrat 

arbetssätt 

Ibland kan 

det vara, 

svååårt, när 

de inte tar 

emot den 

hjälpen. 

svååårt, när de 

inte tar emot 

den hjälpen. 

Svårt när 

eleverna inte 

tar emot 

hjälp 

Når inte fram Känsla av 

otillräcklighet 

Man pratar 

mycket om 

att man ska 

förbygga 

genom å.. 

Men.. de e ju 

lärarna 

bättre på, 

tänker jag. 

förbygga 

genom de e 

lärarna bättre 

på 

Lärarna 

bättre på att 

förebygga 

Tvivlar på sin 

kompetens 

  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

God forskningsetik har följts (Helsingforsdeklarationen, 2008). Eftersom det kan kännas 

obehagligt att bandinspelas och de intervjuade kan känna sig tvingade att delta har 

författaren varit tydlig med att ge information till skolsköterskorna om frivilligt 

deltagande och informerat om möjlighet till pauser under inspelningen. 
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Skolsköterskorna bestämde själva plats för intervjun och god tid avsattes i samband 

med intervjun för att de inte skulle bli stressade. Intervjuerna behandlas konfidentiellt. 

Inga namn eller platser framkommer i resultatet. Ingen obehörig har lyssnat på det 

inspelade materialet. Materialet förvaras inlåst och behandlas med stor försiktighet för 

att inte de intervjuades identiteter ska kunna röjas. Materialet förstörs när arbetet är 

färdigt och godkänt (Helsingforsdeklarationen, 2008).  

 

3. Resultat 

Ur analysen framkom ett övergripande tema: ”Mer kan göras om villkoren förändras för 

arbetet med ungdomars psykiska ohälsa på gymnasiet”, som förklarar resultatets tre 

kategorier. Det skolsköterskorna förmedlade under intervjuerna var att de tyckte om sitt 

arbete och att de ville göra mer för att förhindra en ökning av den psykisk ohälsa hos 

ungdomar. Dock beskrev skolsköterskorna olika hinder i deras arbete som gör att de 

inte kan använda sin tid i den utsträckning de önskar. Vilket gör att de önskar 

förändringar i form av förändrat arbetssätt och öka sin kompetens. 

 

De tre kategorierna som framkom var; ”Viktigt att skapa ett bra arbetsklimat”, 

”Individuella och organisatoriska förutsättningar” och ”Känsla av otillräcklighet”. Den 

första kategorin har fyra subkategorier, den andra kategorin har två subkategorier och 

den tredje kategorin har tre subkategorier (Tabell 2). Subkategorierna beskrivs under 

varje kategori. Resultatet kommer i sin helhet beskrivas i löpande text. I tabellen nedan 

presenteras resultatet mer övergripande. Citat kommer att presenteras med kursiv stil 

och siffran inom parentes hänvisar till respektive intervjuad skolsköterska. 
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Tabell 2. Presentation av resultatet. 

Tema Kategori Subkategori 

Mer kan göras om villkoren 

förändras för arbetet med 

ungdomars psykiska ohälsa på 

gymnasiet 

Viktigt att skapa ett bra 

samarbetsklimat 

Samarbetar 

Upptäcker elever med 

psykisk ohälsa 

Arbetar preventivt 

Strategier för att ha bra 

samtal 

Individuella och organisatoriska 

förutsättningar 

Behov av förändrade 

förhållningssätt 

Behov av förändrat 

arbetssätt 

Känsla av otillräcklighet Når inte fram 

Tvivlar på sin kompetens 

För mycket ansvar 

 

3.1 Viktigt att skapa ett bra samarbetsklimat 

Denna kategori beskriver vad skolsköterskorna gör i sitt arbete med ungdomars 

psykiska ohälsa.  

 

3.1.1 Samarbetar 

Skolsköterskorna berättade att de samarbetar med många olika yrkeskategorier och 

instanser för elevernas bästa, att de har olika samverkansmöten, elevvårdsteam och 

klasskonferenser tillsammans. Skolsköterskorna beskrev också att de samarbetar med 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin och ungdomsmottagningen. De 

beskrev vidare att utredning från BUP kan leda till att en pedagogisk kartläggning 

behövs. Skolsköterskorna beskrev att det inte ska behövas remiss till BUP men att 

ibland möter de motstånd och behöver då ta hjälp av skolläkaren för hantering i ärendet. 

Dock beskrev skolsköterskorna sig som självgående och kan själv hjälpa elever och 

slussa dem vidare då det behövs.  

 

”och hänvisa dom vidare till någon annan instans,  

antingen inom skolan eller till utanför skolan.” (8) 

 

Vidare beskrev skolsköterskorna att de ansvarar för nyanlända flyktingbarn som kan ha 

många trauman och psykisk ohälsa med sig från sin barndom. Skolsköterskorna beskrev 

ett samarbete med asylhälsan och flyktingtraumaenheten dit de kan hänvisa ungdomarna 

för hjälp. Samarbete med barnhabiliteringen och barnmottagningen framkom i de fall 
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där ungdomar har diagnoser och sjukdomar med sig från tidig ålder var också något 

som skolsköterskorna hade erfarenhet av. En skolsköterska tog upp projektet ”drog-fri 

skola” som två socionomer arbetar med som ett positivt samarbete. Ur analysen 

framkom det att alla skolsköterskor försöker kontakta föräldrarna till ungdomarna i den 

utsträckning det är möjligt.  

 

3.1.2 Upptäcker elever med psykisk ohälsa 

Skolsköterskorna beskrev att de på många olika sätt kan upptäcka och få information 

om att en elev mår dåligt. De beskrev dessutom att de ofta möter elever med misstanke 

om psykiatrisk sjukdom på sin mottagning. Det framkom även att skolsköterskorna 

möter elever med symtom på stress, exempelvis magsmärtor eller huvudvärk. Till stor 

del beskrev skolsköterskorna att de upptäcker elever med psykisk ohälsa via 

hälsosamtalen som de har med alla elever i årskurs ett.  

 

”Då kom de ju fram på de här hälsosamtalet” (3) 

 

Skolsköterskorna får information via de olika samverkansmöten skolan har. 

Skolsköterskorna beskrev också att anhöriga och föräldrar kunde ringa till dem och 

berätta om elever som kommer att börja på skolan och som tidigare har uppvisat 

symtom på psykisk ohälsa. Vidare beskrev skolsköterskorna att de kan få träffa elever 

på grund av problem som eleven har, vilket de beskrev kunde vara att eleven har hög 

frånvaro eller avvikande beteende i klassrummet. Skolsköterskorna får även veta om det 

varit problem tidigare hos eleven genom att de får tillgång till elevernas journaler och 

det ger dem en inblick i deras psykiska hälsa. Dessutom beskrev skolsköterskorna att 

det kom in elever spontant till deras mottagning på den öppna mottagningstiden och 

berättade om sina psykiska problem.  

 

3.1.3 Arbetar preventivt 

Skolsköterskorna beskrev att de upplever att det är viktigt att förebygga psykisk ohälsa. 

Skolsköterskorna anser att det är en viktig del i deras arbete att informera om bra och 

sunda vanor för att förebygga ohälsa. Skolsköterskorna beskrev att de hälsosamtal de 

har med elever i årskurs ett är en stor del av deras förebyggande arbete. Genom 

hälsosamtalet kommer de in på livsstilsfrågor och prevention. Skolsköterskorna beskrev 
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vidare hur de försöker att få de elever som behöver hjälp att ta emot hjälpen beroende på 

vad det är. De försöker få eleven till skolkurator eller gå på utredning hos BUP. En 

skolsköterska beskrev specifikt att hon försökte uppmuntra elever med 

koncentrationssvårigheter att börja med en sportaktivitet då det kan underlätta för 

koncentrationen. Skolsköterskorna beskrev sitt ansvarsområde de har att bevara hälsa 

och förebygga sjukdom.  

 

”Å de vill jag ju naturligtvis om man sätter in åtgärder  

å de har ju blivit mer nu att de ska ske olika stödinsatser i skolan  

då är det ju oerhört viktigt att man följer upp dom.” (2) 

 

Skolsköterskorna beskrev att de ska förebygga självmedicinering av olika slag och att 

främja eleverna att ta emot hjälp innan dess. Ur analysen framkom dessutom att de har 

regelbunden uppföljning med de elever där de uppmärksammat ett problem för att 

försöka hjälpa till och skapa en stabil tillvaro eller att få eleven att ta emot hjälp. En 

skolsköterska beskrev dessutom att hon ofta var ute bland eleverna i korridoren, 

klassrummet och att hon hade olika teman som hon informerade och undervisade i. 

 

3.1.4 Strategier för att ha bra samtal 

Skolsköterskorna beskrev att de på många olika sätt försöker bygga en trygg relation 

med eleverna och skapa ett förtroende. Detta för att kunna ha bra samtal med eleverna 

och kunde hjälpa dem där det finns behov. Skolsköterskorna beskrev att de är utbildade 

i motiverande samtal (MI) vilket hjälper dem i deras arbete med förändring hos eleven. ’ 

 

”kör motiverande samtal, inga pekpinnar” (4) 

 

Vidare beskrev skolsköterskorna att de vid första kontakt med eleverna försöker så ett 

frö att de finns och att visa eleverna att de är välkomna att prata med skolsköterskan om 

de har problem. Att försäkra sig om att eleverna är med och bestämmer vad som kan 

förändras hos dem ansåg skolsköterskorna som en viktig del i deras arbete. 

Skolsköterskorna beskrev att de har dörren öppen till sitt rum för att skapa en öppen och 

tillåtande miljö för eleverna. Erfarenheten hos skolsköterskan att kunna se problemet 

och att inte vara ifrågasättande till eleverna, beskrev skolsköterskorna var viktiga delar i 
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arbetet. Skolsköterskorna beskrev också att de ger den information som eleven vill ha 

och de förklarar på ett enkelt sätt. Skolsköterskorna berättade att de ställer öppna frågor 

till eleverna och att de är uppmuntrande och stärker eleverna med fina ord. 

Skolsköterskorna beskrev vidare hur de anpassade sitt tillvägagångssätt utefter vad 

eleven berättade och att de hittade på olika lösningar hela tiden för att skapa ett bra 

samtal och förtroende hos eleven. 

 

3.2 Individuella och organisatoriska förutsättningar 

Denna kategori beskriver hur skolsköterskorna beskrev svårigheter i sitt arbete i form av 

individuella brister hos de olika professionerna samt organisatoriska hinder/brister och 

hinder i arbetssättet. 

 

3.2.1 Behov av förändrade förhållningssätt 

Skolsköterskorna beskrev att de anser att lärarna inte vet när de kan involvera 

skolsköterskan för en elevs mående och att de ofta blev kontaktade försent när eleverna 

mår mycket dåligt. Vidare beskrev skolsköterskorna att de upplever att skolan inte 

förstår problemet med psykisk ohälsa hos ungdomar och att skolsköterskorna tycker att 

det är viktigt att skolan förstår det problemet. Skolsköterskorna beskrev även att det var 

en svårighet med att få hjälp av vårdnadshavare där ungdomarna var över 18år och 

därmed får bestämma själv och skolsköterskan inte har någon möjlighet att informera 

vårdnadshavare om eleven inte vill. Skolsköterskorna beskrev dessutom att andra 

personalkategorier samt elever på skolan har orealistiska krav på vad skolsköterskan 

arbetar med.  

 

”gör mig frisk eller jag behöver de, 

 å ja men då får man vända sig till sin hälsocentral.  

Å vet du vart du hör å så där. Sen att där man kan känna sig otillräcklig,  

de är inte vårt uppdrag men förväntningarna finns.” (4) 

 

Skolsköterskorna beskrev också att de tyckte att det var jobbigt att ta hand om vissa 

elever beroende på typ av symtom de visade. Att de flesta ungdomar idag mår bra 

beskrev skolsköterskorna. Skolsköterskorna beskrev ett stort engagemang till eleverna 

genom att de höll kontakt med elever som hade slutat på skolan även fast de redan har 
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mycket arbete. Skolsköterskorna beskrev dessutom att de inte har samtalsstöd för sin 

egen profession genom att de får höra om många olika besvär och mycket psykisk 

ohälsa hos elever. Skolsköterskorna beskrev att psykisk ohälsa har varit och är 

fortfarande tabubelagt, dock beskrev de att det är något som är på väg att förändras men 

att utvecklingen går sakta och därmed förutsättningarna för att förebygga psykisk 

ohälsa. Skolsköterskorna beskrev hur den fysiska hälsan hör samman med det psykiska 

måendet. Skolsköterskorna beskrev också att de önskade att lärarna engagerade sig mer 

i varje elev. 

 

3.2.2 Behov av förändrat arbetssätt 

Skolsköterskorna beskrev dåliga samverkansmöten där de inte hinner gå genom 

eleverna i den utsträckning de upplever att de behövs. Skolsköterskorna beskrev en 

önskan att kunna hänvisa patienten direkt till BUP utan krav på remiss från skolläkaren 

först. Skolsköterskorna beskrev dåligt samarbete med kurator på grund av att kuratorn 

arbetar deltid eller att de arbetar olika tider och att kuratorn är överbelastade med arbete. 

  

”De ska kunna ringa dit å boka en tid själv.” (5) 

 

Vidare beskrev skolsköterskorna att de har för lite tid för att kunna vara ute i 

klassrummen och prata om bland annat livsstilsfrågor och faktorer som påverkar den 

psykiska hälsan. Skolsköterskorna beskrev tydligt att de gärna vill arbeta mer preventivt 

än vad de har tid till idag. Skolsköterskorna beskrev också att de inte har tid till 

uppföljning av de elever som behöver det. Skolsköterskorna beskrev att de har ett tajt 

schema och därmed inte kan ta emot eleverna och ge dem den tiden som eleverna 

behöver. Att inte kunna få någon återkoppling i ärenden som skolsköterskan skickat till 

socialtjänsten upplevde skolsköterskorna som frustrerande och det påverkar deras 

arbete. 
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3.3 Känsla av otillräcklighet 

I denna kategori beskriver skolsköterskorna sina känslor kring svårigheter i deras arbete 

och vad som påverkar dem. 

 

3.3.1 Når inte fram 

Skolsköterskorna beskrev att de inte når fram till alla elever. Att skolhälsovården är 

frivillig och därmed hälsosamtalen frivilliga är ett stort hinder beskrev skolsköterskorna. 

Skolsköterskorna beskrev också att de på flera olika sätt försökte nå eleverna, att de tog 

hjälp av lärarna, skickade sms och mejlade eleverna för att kunna få kontakt. 

Skolsköterskorna beskrev dessutom att eleverna inte öppnar sig på en gång för dem i 

mötet och det är en svårighet att veta när de når fram till eleven.  

 

”och man ser att det är frustrerande,  

man ser att jaha kommer inte klara av de här själv,  

utan måste ha hjälp.” (7) 

 

Skolsköterskorna beskrev att de hade svårt att konkurrera om elevernas tid. 

Skolsköterskorna beskrev även att trots deras försök så tar inte alla elever emot hjälp 

och att en del elever har taggarna utåt mot skolsköterskan. Skolsköterskorna beskrev att 

de upplevde sig testade av eleverna i början av terminen. Skolsköterskorna beskrev 

också att om de skulle kunna vara ute mer i klassrummen skulle de kunna nå fler elever. 

Skolsköterskorna beskrev också att det var svårt att nå de elever som inte går i en klass 

utan bara har enstaka lektioner. 

 

3.3.2 Tvivlar på sin kompetens 

Skolsköterskorna beskrev att de upplevde att de inte har tillräckligt med kunskap för att 

kunna ta hand om psykisk ohälsa hos ungdomar. Skolsköterskornas beskrev otillräcklig 

kunskap i det akuta omhändertagandet, att de inte har tillräckligt med kunskap om 

psykisk ohälsa samt att de inte har utbildning i kognitiv beteende terapi (KBT). 

Skolsköterskorna beskrev en känsla att de inte riktigt vet vad de gör för elevernas 

psykiska hälsa, de beskrev att de upplevde att de bara var sig själva och att de försöker 

stärka eleven men de vet inte riktigt hur de gör. Att ha rätt kompetens hos 

skolsköterskan och kunna ta hand om både de fysiska symtom och psykiska symtom 
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eleven har beskrev skolsköterskorna. Skolsköterskorna beskrev en osäkerhet på vad som 

är hennes uppgift och vad som ska vidare till någon annan yrkeskategori exempelvis 

kuratorn. 

 

”Eeh, ja.. vad jag skulle kunna göra..” (1) 

 

Skolsköterskorna beskrev att de inte är bra på att undervisa och att deras sätt att arbeta 

med den psykiska hälsan är genom samtal. Skolsköterskorna beskrev att de slussar en 

del elever vidare till andra instanser för att de upplever att de själva inte kan ta hand om 

problemet. Skolsköterskorna beskrev att det ibland var svårt att veta vad det egentliga 

problemet som eleven hade var och att en del elever är otydliga i kommunikationen och 

därmed kommer inte problemet fram till skolsköterskan.  

 

3.3.3 För mycket ansvar  

Skolsköterskorna beskrev att de har för många elever på sitt ansvar och att de endast 

hinner med grunduppdraget som deras arbete innebär. Att dagligen träffa på ungdomar 

med psykisk ohälsa var något skolsköterskorna beskrev.  

 

”för hälsosamtalen tar en stor del.” (6) 

 

De beskrev också att de möter elever med diagnoser såsom ADD, ADHD, Asperger och 

självskadebeteende av olika slag. Skolsköterskorna påpekade att psykisk ohälsa är ett 

mycket brett ämne och att det är stort spann mellan ungdomarna som mår dåligt och vad 

de mår dåligt av. Skolsköterskorna beskrev att den psykiska ohälsan hos ungdomarna 

ökar och att de ställer mer krav på dem. Skolsköterskorna beskrev en känsla av 

maktlöshet. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Det övergripande tema som analysen resulterade i ”Mer kan göras om villkoren 

förändras för arbetet med ungdomars psykiska ohälsa på gymnasiet” beskriver 

skolsköterskornas erfarenheter av sitt arbete med ungdomars psykiska ohälsa. De tre 

kategorierna ”Viktigt att skapa ett bra samarbetsklimat”, ” Individuella och 
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organisatoriska förutsättningar” och ”Känsla av otillräcklighet” beskriver 

skolsköterskorna i föreliggande studie hur de samarbetar med olika professioner och 

med eleven för att upptäcka och hjälpa elever med psykisk ohälsa. Skolsköterskorna 

beskriver att arbetet med psykisk ohälsa är viktigt men att på grund av hinder i deras 

arbetssätt och förhållningssätt hos olika yrkeskategorier försvåras deras arbete. 

Skolsköterskorna är positiva till en förändring för att kunna upptäcka och hjälpa fler 

ungdomar med psykisk ohälsa på gymnasiet. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

Skolsköterskorna i föreliggande studie beskrev att de via hälsosamtalet har verktyg att 

upptäcka, arbeta med eleven och förebygga psykisk ohälsa. Att sjuksköterskor använder 

sig av samtal är något som Joyce Travelbee anser är viktigt och beskriver det i sin 

omvårdnadsteori. Det är genom samtal och den mellanmänskliga relation som 

sjuksköterskan skapar, som individens omvårdnadsbehov kan tillgodoses av 

sjuksköterskan (Travelbee, 1971). Något skolsköterskorna i föreliggande studie även 

beskrev var att de försöker involvera föräldrar till de elever som har psykisk ohälsa för 

att kunna hjälpa eleven. Vilket även är i enlighet med Jocye Travelbee. Travelbee anser 

vidare att det är genom kommunikation som sjuksköterskan kan tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov (Travelbee, 1971). I en kvalitativ studie från Clausson och Berg 

(2008) tas just skolsköterskans kommunikativa del i arbetet upp och i studien visas det 

på att skolsköterskan tillsammans med vårdnadshavare och eleven kan förbättra dess 

psykiska hälsa genom att skolsköterskan har mer terapeutiska samtal. Det visar att det 

blir värre problem för eleven i framtiden (Clausson & Berg, 2008). Skolsköterskorna i 

föreliggande studie upplevde att personalen och elever har orealistiska förväntningar på 

vad skolsköterskorna gör. En studie av McDaniel et al. (2012) visar att om tydliga 

riktlinjer och program finns på skolan blir det mer uppenbart för alla vad skolsköterskan 

gör och därmed kan skolsköterskan fokusera på sitt arbete lättare och arbeta bättre för 

eleverna. Det gör att elevernas hälsa kan främjas ytterligare (McDaniel et al., 2012). 

 

Skolsköterskorna i föreliggande studie beskrev hur deras arbete med ungdomars 

psykiska ohälsa påverkas negativt i många olika delar. De beskrev en upplevelse av 

tidsbrist för att fullt kunna hjälpa elever med psykisk ohälsa. Wilson et al. (2008) menar 

att det är av stor vikt att se att själva arbetet som skolsköterskorna gör med ungdomar 

med psykisk ohälsa ställer stora krav på skolsköterskans engagemang och kräver att hon 
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har tid avsatt för att ta hand om problemen (Wilson et al., 2008). En studie från Haddad 

et al. (2007) beskriver just att ta hand om elever med psykisk ohälsa tar tid och kräver 

mycket engagemang från skolsköterskan (Haddad et al., 2007).  

 

I föreliggande studie noterades tjänstgöringsgraden hos deltagande skolsköterskor, det 

fanns inte med som en fråga i intervjuguiden utan framkom ur analysen av materialet. 

Socialstyrelsen (2014) rekommenderar i de senaste rekommendationerna för elevhälsan 

ett antal på 400 elever per skolsköterska med 100 % i tjänstgöringsgrad 

(Socialstyrelsen, 2014). I föreliggande studie varierade tjänstgöringsgraden hos 

skolsköterskorna från 25 % -100 % med ansvar för ett elevantal mellan 375-1075, vilket 

därmed går utanför Socialstyrelsens rekommendationer (Socialstyrelsen, 2014). Det var 

varierande tjänstgöringsgrad hos skolsköterskorna och en studie av Biag et al. (2015) tar 

upp denna del från lärarnas synvinkel. Lärarna upplever inte lika engagerade och 

närvarande skolsköterskor om tjänstgöringsgraden inte är 100 % hos skolsköterskan. 

Lärarna i studien upplevde att skolsköterskornas tjänstgöringsgrad påverkade hur 

skolsköterskan kunde utföra sitt arbete (Biag et al., 2015).  

 

I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (2008) står beskrivet att fysisk och 

psykisk hälsa hör ihop och att distriktssköterskan ska ha ett holistiskt synsätt på 

individen hon möter i sitt arbete (Distriktssköterskeföreningen, 2008), vilket 

skolsköterskorna i föreliggande studie beskrev. Skolsköterskorna beskrev dessutom att 

det är viktigt att de har rätt kompetens. Att det var viktigt att hon var kunnig i både den 

fysiska och psykiska ohälsan. Haddad et al. (2008) menar att det är viktigt att 

skolsköterskorna har rätt kompetens för att ta hand om psykisk ohälsa (Haddad et al., 

2008). Skolsköterskorna i föreliggande studie beskrev en upplevelse av att de saknade 

kompetens att själv hjälpa elever med psykisk ohälsa. De beskrev även att de använder 

samtalet som deras främsta verktyg att skapa ett förändrat beteende hos eleven. Morberg 

et al. (2009) menar att skolsköterskans arbete och skolsköterskans kompetens 

tillsammans utgör en bra plattform för ett förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos 

elever. Genom rätt kompetens och ett bra arbetssätt med bra stöd kan ett bra arbete 

göras. Genom kommunikation försöker skolsköterskan skapa ett förtroende och 

förändring hos elever (Morberg et al., 2009). Detta utgör en bra plattform för ett 

relationsskapande enligt Travelbee (Travelbee, 1971). Vilket även är i enlighet med 

distriktssköterskans kompetens (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Skolsköterskorna i 
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föreliggande studie beskrev hur de via hälsosamtalen ofta har det första mötet med 

eleven och att de under samma samtal ska arbeta med elevens psykiska hälsa och 

eventuella förbättringar som behöver göras. Travelbee (1971) menar att det första mötet 

mellan sjuksköterskan och patienten innebär en framväxt av identiteter och att det första 

mötet bygger på stereotypa förutfattade meningar om varandra. Vidare anser Travelbee 

att sjuksköterskan visar empati, sympati och därefter blir det en mellanmänsklig relation 

där etablerande om ömsesidig förståelse och kontakt skapas (Travelbee, 1971). Detta 

ställer höga krav på skolsköterskans kommunikativa förmåga och kompetens. Att på ett 

snabbt och enkelt sett se individen och kunna föreslå förändringar (Haddad et al., 2008). 

Skolsköterskorna i föreliggande studie beskrev att de genom hälsosamtalet använder 

samtalet och kommunicerar med eleverna för att nå förändring. Tillvägagångssättet 

stärks av en studie från Johansson och Ehnfors (2006)  som anser att samtalet är i fokus 

hos skolsköterskan (Johansson & Ehnfors, 2006). 

 

Skolsköterskorna i föreliggande studie beskriver att det är viktigt att upptäcka och 

förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar. De åligger dem enligt sin yrkesroll att arbeta 

hälsofrämjande (Distriktssköterskeföreningen, 2008) dock beskrev skolsköterskorna i 

föreliggande studie att om förutsättningarna i deras arbete förändras skulle mer kunna 

göras för att förhindra psykisk ohälsa hos ungdomar. Makkula et al. (2013) menar att 

om tydliga riktlinjer formas och skapar en grund för skolsköterskorna kommer deras 

arbete att underlättas och de kan arbeta mer med hälsofrämjande än vad de nu hinner 

med (Makkula et al., 2013). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Trovärdigheten i kvalitativa studier kvalitetsvärderas genom diskussion av studiens 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Om resultatet i föreliggande studie är möjligt 

att överföra till andra grupper är läsarens uppgift att avgöra (Graneheim & Lundman, 

2004). På bästa sätt görs det genom att författaren ger en detaljerad och noggrann 

beskrivning av deltagarnas bakgrund, metoden för datainsamling samt analysprocessen 

av författaren (Polit & Beck, 2012).  

 

För att kunna besvara syftet i föreliggande studie som handlar om skolsköterskors 

erfarenheter valdes en beskrivande induktiv kvalitativ metod. Författaren har aldrig 

arbetat som skolsköterska och har därför ingen egen erfarenhet av hur det arbetet ser ut. 
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Att vald design användes ses som en styrka då denna metod förklaras erfarenheter och 

upplevelser hos individer då resultatet baseras på skolsköterskornas levda erfarenhet 

(Polit & Beck, 2012). Något som kan påverka studiens trovärdighet är en variation på 

de intervjuades erfarenheter, ålder och kön (Polit & Beck, 2012). Om det finns en stor 

spridning bland de deltagande ökar det studiens trovärdighet. De deltagande 

skolsköterskorna i föreliggande studie skiljer sig mycket vad gäller ålder och erfarenhet 

vilket därmed stärker studiens trovärdighet (Granheim & Lundman, 2004). För att 

ytterligare öka studiens trovärdighet valdes att intervjua skolsköterskor från både 

kommunalt och privat gymnasium. 

 

Om ett ändamålsenligt urval används är det endast de deltagare med som uppfyller 

kriterierna som är förutbestämda utifrån studiens syfte. Samtliga deltagande 

skolsköterskor hade arbetat i minst 2 år som skolsköterska på gymnasiet vilket därmed 

stärker föreliggande studies giltighet (Polit & Beck, 2012).  De deltagande i studien var 

endast kvinnor vilket kan innebära ett problem för överförbarheten till liknande grupper 

där det finns representanter för båda könen (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

För att öka studiens trovärdighet är det viktigt att välja rätt datainsamlingsmetod utifrån 

studiens syfte. Därmed valdes intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom genom 

intervjuer beskrivs erfarenheter och upplevelser hos den intervjuade (Graneheim & 

Lundman 2004). Författaren till föreliggande studie saknar rutin i intervjuteknik och 

valde därför att använda en semi-strukturerad intervju med några förutbestämda frågor 

som stöd i intervjusituationen. Att använda sig av semi-strukturerad intervju med 

förutbestämda frågor ger struktur åt intervjuaren och det är en försäkran att svar på 

syftet fås samt underlättar i analysprocessen då svaren kommer i likartad ordning 

(Patton, 2002). Dock kan det även ses som en nackdel att använda semi-strukturerad 

intervju vilket kan ha gjort att de intervjuande skolsköterskorna känt sig styrda av det 

författaren frågade om (Kvale & Brinkman, 2009). En provintervju genomfördes i 

föreliggande studie vilket stärker intervjuns kvalitet, för genom provintervjun får 

författaren respons på om frågorna uppfattas som det är tänkt och om de ställs i en 

logisk ordning för den intervjuade och om de svarar på syftet. Något som också stärker 

trovärdigheten i föreliggande studie är att alla intervjuerna är gjorda av en person 

(Patton, 2002).    
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Utformningen av intervjuguiden med öppna frågor gjordes för att skapa en dynamisk 

intervjusituation. Genom en dynamisk intervjusituation fås den intervjuades 

erfarenheter och upplevelser beskrivna på ett enkelt sätt (Kvale & Brinkman, 2009). Att 

minska risken för inkonsekvens och att alla intervjuer sker på liknande sätt stärker 

resultatets tillförlitlighet. I föreliggande studie pågick datainsamlingen under relativt 

kort period vilket var en begränsad tid tre veckor (Graneheim & Lundman, 2004). 

Samtliga intervjuer spelades in på en surfplatta vilket stärker trovärdigheten för 

föreliggande studies transkriberingar då alla inspelade ljud kan höras genom bra 

teknologi (Patton, 2002). 

 

Giltigheten på studien stärks genom att citat presenteras i resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2004), varje subkategori har styrkts med ett citat i föreliggande studie. När 

åtta intervjuer genomförts påbörjades analysen vilket kan ses som en nackdel, då 

författaren inte kan försäkra att fler intervjuer inte hade bidragit med mer kunskap och 

därmed fått fylligare resultat (Kvale & Brinkman, 2009). Något som ökar 

tillförlitligheten på föreliggande studie är att författaren har hållit sig objektiv och 

neutral i analysen och presentationen av resultatet. Dessutom har analysprocessen 

genomförts tillsammans med handledare och en annan studiekamrat. Att 

skolsköterskorna själva fick välja sitt deltagande kan anses som positivt då det visar att 

de är intresserande och vill ställa upp vilket sannolikt har gett ett djup i resultatet. De 

intervjuade skolsköterskorna visste att deltagandet var frivilligt samt valde själv plats 

för intervjun vilket skapade en trygghet i intervjusituationen (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

4.4 Klinisk implikation för omvårdnad 

Skolsköterskan ska arbeta för att behålla och förbättra elevers psykiska och fysiska 

hälsa. Genom föreliggande studie kan en förbättringspotential ses i och med att ge 

skolsköterskorna mer tid för varje enskild elev. Skolsköterskan ska arbeta 

evidensbaserat och utefter lagar och riktlinjer som finns. Vilket gör att rekommendation 

att följa de riktlinjer Socialstyrelsen presenterade i slutet av 2014 och därmed bestämma 

ett maxantal elever per ansvarig skolsköterska. Detta kommer leda till att 

skolsköterskan kommer kunna använda hela sin kompetens för att på bästa sätt 

tillgodose elevernas omvårdnadsbehov. Samt att kunna säkerställa att elevernas 

psykiska hälsa bibehålls och förbättras i den utsträckning eleverna behöver. 
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4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Författaren till föreliggande studie har hittat ett fåtal studier som belyser 

skolsköterskornas erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos ungdomar på 

gymnasiet och i dessa samt i föreliggande studie beskriver skolsköterskorna en tidsbrist 

för att kunna arbeta med ämnet mer, i dessa finns inte beskrivet vad denna tidsbrist 

beror på vilket skapar utrymme för vidare forskning i ämnet. Detta kan bidra till att på 

ett tydligt sätt kunna skapa riktlinjer i skolsköterskans arbete. För att kunna mäta olika 

faktorer som påverkar skolsköterskans tid skulle en kvantitativ studie vara av intresse. 

 

4.6 Slutsats 

Skolsköterskorna skulle kunna arbeta mer hälsofrämjande för den psykiska ohälsan hos 

ungdomar på gymnasiet, men är hindrade genom hur deras arbete ser ut idag. Genom att 

fortsätta bedriva forskning kring skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa hos 

ungdomar på gymnasiet kan eventuella hinder i arbetet upptäckas och förbättras. Vilket 

då kan bidra till att ett växande folkhälsoproblem i Sverige minskar.   
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